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KATA PENGANTAR 

Petunjuk teknis pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM) di Politeknik 

Negeri Medan (POLMED) disesuaikan dengan Peraturan Menteri No. 3 Tahun 

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Pembelajaran 

secara luring dan daring, serta campuran luring dan daring dilakukan dengan 

ketentuan peraturan yang berlaku baik itu dari KEMENDIKBUD RISTEK dan 

POLMED. PBM teori dan praktik di dalam kampus pada masing-masing program 

studi, PBM teori dan praktik diluar kampus yaitu program MBKM, teaching 

factory, case-based learning dan project-based learning, project-based learning, 

research-based learning dan final project (tugas akhir, skripsi, dan tesis) mengacu 

kepada petunjuk teknis (JUKNIS) PBM sehingga semua aturan yang terkait dengan 

PBM dapat mendukung indikator kinerja utama (IKU) POLMED. 

POLMED merupakan salah satu pendidikan vokasi yang berkomitmen 

menjalankan PBM di tingkat program studi sesuai aturan yang berlaku, sehingga 

diperlukan JUKNIS PBM di POLMED. Juknis ini disusun untuk memudahkan 

program studi jenjang diploma 3, diploma 4 dan magister terapan (S2 Terapan) 

dalam menjalankan PBM sesuai Peraturan Menteri dan Peraturan Direktur. 

Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan 

kepada tim penyusun JUKNIS PBM serta pada semua pihak yang telah memberikan 

sumbang saran dan pikiran yang penuh dedikasi, sehingga mewujudkan penulisan 

JUKNIS PBM. Masukan dari berbagai pihak akan sangat bermanfaat untuk 

penyempurnaan JUKNIS PBM ini. Semoga JUKNIS PBM ini bermanfaat bagi kita 

semua dalam rangka menerapkan semua program PBM di POLMED. 

Medan, Oktober 2022 

Direktur, 

             

Abdul Rahman, S.E.,Ak.,MSi. 

NIP. 197112101998021001 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Karakteristik utama pendidikan vokasi adalah mahasiswa yang siap bekerja 

setelah lulus suatu program pendidikan vokasi. Substansi pembelajaran teori dan 

praktik memiliki proporsi 40% teori dan 60% praktik yang telah tersusun di 

kurikulum KKNI. Kurikulum yang diterapkan diupayakan adaptif dengan 

kebutuhan industri dan dunia kerja (IDUKA). Pembelajaran teori dan praktik luring 

memiliki beberapa prinsip yaitu objektif, terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel, 

dan edukatif. 

Perkembangan teknologi dan komunikasi pada saat ini sangat memungkinkan 

untuk dimanfaatkan memindahkan proses pembelajaran dari dalam kelas ke dalam 

dunia maya. POLMED memanfaatkan perkembangan tersebut dalam proses 

pembelajarannya melalui pembelajaran dalam jaringan (daring) sehingga bisa 

dilaksanakan secara jarak jauh tanpa adanya tatap muka antara dosen dengan 

mahasiswa, menghemat waktu maupun tenaga dan lebih fleksibel dalam mengakses 

berbagai sumber pengetahuan yang dapat ditemui melalui sarana digital. 

Pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring merupakan cara pembelajaran 

untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Oleh karena itu, 

kualitas lulusan mahasiswa yang belajar secara tatap muka atau melalui daring 

harus sama. Revolusi Industri 4.0 mampu memaksa perguruan tinggi di Indonesia 

melakukan transisi ke daring. Akibatnya banyak perguruan tinggi merasa tidak siap 

dengan kepindahan tersebut. Para dosen tidak siap karena silabusnya disusun untuk 

perkuliahan tatap muka, apalagi bagi pengampu pendidikan vokasi (Diksi) yang 

memiliki komponen mata kuliah praktikum hingga 60%. Beberapa prinsip yang 

perlu diikuti dalam pembelajaran daring yakni kurikulum sesuai, inklusif, 

melibatkan pembelajar, pendekatan inovatif, metode efektif, evaluasi formatif dan 

sumatif, koheren, konsisten, transparan, perangkat yang mudah dioperasikan, serta 

efektif dalam biaya. 

Hal yang perlu diperhatikan lebih dalam prinsip tersebut adalah interaksi 

dengan pembelajar. Interaksi menjadi rawan dalam pembelajaran daring karena 

tanpa tatap muka secara langsung. Oleh karena itu, dosen harus mempersiapkan 
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kontrak pembelajaran dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang lebih sesuai 

untuk pembelajaran daring. Persiapan tersebut mencakup pula penyesuaian materi 

dengan platform yang akan digunakan sehingga tidak ada kesulitan Ketika kuliah 

berlangsung. 

Dalam penggunaan tools atau platform yang akan digunakan perlu memperhatikan 

situasi dan kondisi dimana suatu peristiwa belajar bisa terjadi (pengaturan belajar) 

dan aktivitas pembelajaran. Pengaturan belajar terdiri dua kategori yaitu 

pembelajaran sinkron (Synchronous Learning) baik sinkron langsung atau sinkron 

maya atau pembelajaran asinkron (Asynchronous Learning).  

Pembelajaran campuran luring dan daring digunakan untuk menggabungkan 

cara belajar sinkron dan asinkron, daring dan luring, tradisional dan modern, 

konvensional dan daring. Upaya untuk menggabungkan pembelajaran mengajar 

secara tatap muka dengan instruksi yang dimediasi komputer akan mengatur porsi 

atau persentase pelaksanaan pembelajaran daring dan luring secara efektif di 

rencana pembelajaran semester (RPS). Pada proses tersebut ada 3 tahapan yaitu : 

(1) tahapan persiapan (daring) tahapan ini pengajar mempersiapkan bahan untuk 

dipelajari peserta didik; (2) Tatap Muka (luring); (3) penugasan dan belajar mandiri 

(daring), dengan sistem pembelajaran campuran luring dan daring dapat terlaksana 

hingga PBM menjadi terbiasa dengan teknologi pembelajaran yang tujuannya dapat 

mengikuti perkembangan revolusi industri 4.0. Kondisi Pandemi Covid-19 dengan 

tetap menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dapat menerapkan PBM 

campuran luring dan daring yang menjadi alternatif solusi yang tepat untuk 

melaksanakan PBM bagi kampus sekarang ini. 

Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) merupakan 

kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mengakomodir amanah 

yang disebutkan oleh Permendikbud No.3 Tahun 2020 atau SN Dikti. Merdeka 

Belajar - Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa memiliki 

pengalaman belajar lain di luar program studinya. Kunci keberhasilan perguruan 

tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah adanya kurikulum yang 

adaptif dan kerja sama antara program studi dengan pihak lain yang dapat 

mendukung keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa. Untuk itu, diharapkan 

program studi dapat melakukan pengembangan kurikulumnya sesuai dengan 
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kebijakan MBKM, guna menghasilkan mahasiswa berkompeten dan sejalan dengan 

kebutuhan dunia kerja di masa depan. Berdasarkan hal tersebut Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan telah memberlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi 

melalui program “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)” yang saat ini 

mulai diterapkan oleh perguruan tinggi. Kebijakan Mendikbud tersebut berkaitan 

dengan pemberian kebebasan bagi mahasiswa strata satu (S1) atau Diploma 4 (D4) 

untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selama maksimum dua semester belajar di 

luar program studi dan kampusnya.  

Pemahaman strategi Teaching Factory (TF) di POLMED yaitu menerapkan 

pembelajaran magang di industri, keterlibatan mahasiswa di unit produksi industri, 

bahkan berusaha menerjemahkan kewirausahaan sebagai aktivitas teaching 

industry. Strategi pembelajaran TF merupakan pembelajaran yang bersifat praktik 

dan dilaksanakan di lingkungan kerja yang sebenarnya serta menggunakan 

penilaian kinerja industri berstandar nasional. Salah satunya magang bersertifikat 

merupakan program TF yang membutuhkan sumberdaya akademik yang harus 

dipersiapkan berkolaborasi dengan industri. 

Metode Case Based Learning (CBL) and Project Based Learning (PBL) 

bertujuan untuk meningkatkan attitude dan kemampuan komunikasi yang 

digunakan dalam dunia kerja dan industri, dengan adanya CBL dan PBL semoga 

dapat membantu mahasiswa untuk mengasah dan melatih komunikasi. Kemampuan 

dalam penyelesaian masalah juga harus dilatih, sehingga mahasiswa mampu 

menghadapi masalah-masalah yang ada di dunia kerja. Pressure dan deadline juga 

menjadi dasar penting bagi persiapan mental mahasiswa untuk menghadapi dunia 

kerja, tentunya dengan banyaknya tanggung jawab kerja yang harus diselesaikan. 

Potensi-potensi mahasiswa dapat dikembangkan dengan beberapa mitra-mitra luar 

kampus maupun kampus, dengan adanya metode CBL dan PBL ini dapat lebih 

mengenalkan kepada khalayak mengenai hasil produk yang telah atau akan dibuat 

oleh mahasiswa POLMED. CBL dan PBL di POLMED dapat membantu 

mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki mahasiswa dan dosen, serta dapat 

menyiapkan mahasiswa untuk langsung terjun di dunia kerja dengan mencetak 

mahasiswa yang inovatif, produktif, komunikatif, dan kreatif, sehingga dapat 

menjadi lulusan yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. 
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Untuk mendukung kelancaran PBM maka POLMED menyusun juknis PBM 

ini untuk menjawab semua program, metode dan kegiatan DIKSI POLMED dan 

mendukung program pemerintah dalam mencapai IKU POLMED. 

 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Juknis PBM 

Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (7), 

dan Pasal 10 ayat (5), Pasal 12 ayat (11), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (8) 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2018 

tentang Statuta Politeknik Negeri Medan, diperlukan ketentuan-ketentuan lebih 

lanjut yang mengatur pokok-pokok permasalahan dalam pasal-pasal dimaksud 

bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses kegiatan akademik dan untuk 

meningkatkan proses dan hasil kegiatan akademik perlu kepastian hukum dalam 

penyelenggaraannya. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam angka 1 dan 2 perlu ditetapkan Peraturan Akademik Politeknik Negeri 

Medan. Adapun landasan hukum juknis PBM yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang 

Dosen 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional 

Pendidikan 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa 

penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan 
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harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat 1). Selain dua kebijakan 

yang menjadi payung penyusunan panduan ini, juga dilandasi Perpres No. 8 Tahun 

2012 tentang KKNI. Hal ini mendorong semua perguruan tinggi untuk 

menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. Juknis PBM adalah penerapan 

program pembelajaran yang yang dicanangkan oleh pemerintah kepada POLMED. 

Hal ini menjadi dasar POLMED untuk menjalankan tugas dan kewajiban dari 

berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan 

mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. 

1.3 Indikator Kinerja Utama POLMED 

Perumusan indikator kinerja utama berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/ M/ 2021 Tentang 

Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu: 

1. Persentase lulusan D4 dan D3 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, 

melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta 

2. Persentase mahasiswa D4 dan D3 yang menghasilkan paling sedikit 20 (dua 

puluh) SKS di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat 

nasional 

3. Persentase dosen yang berkegiatan tri dharma di kampus lain, di QS100 

berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia 

industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling 

rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir. 

4. Persentase dosen tetap berkualifikasi S3; memiliki sertifikat 

kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal 

dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. 

5. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil 

mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah 

dosen. 

6. Persentase program studi D4/D3 yang melaksanakan kerja sama dengan 

mitra. 
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7. Persentase mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran 

pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek 

(team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi. 

8. Persentase program studi D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat 

internasional yang diakui pemerintah. 

9. Rata- Rata Nilai SAKIP Minimal BB 

10. Rata-Rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 

93 

BAB 2 SISTEM PENDIDIKAN TINGGI VOKASI 

 

2.1 Pendidikan Tinggi Vokasi 

Pendidikan vokasi adalah perguruan tinggi yang menunjang pada penguasaan 

keahlian terapan tertentu. Program pendidikannya meliputi Diploma: D1/Ahli 

Pratama, D2/Ahli Muda, D3/Ahli Madya dan D4/Sarjana Terapan yang setara 

dengan program pendidikan akademik strata 1. Program Vokasi adalah program 

pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan 

tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan ketrampilan di bidangnya, siap kerja 

dan mampu bersaing secara global. Pendidikan vokasi (program diploma) bertujuan 

menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan 

tenaga ahli profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan 

teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk 

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 

Kurikulum Pendidikan vokasi dirancang untuk membuat lulusannya mendapatkan 

pengalaman kerja melalui praktik sebagai bekal mereka memasuki dunia kerja. 

Kegiatan PBM mahasiswa Pendidikan vokasi mendapatkan porsi belajar teori dan 

praktik dengan perbandingan 30:70 atau 40:60. Tujuan porsi praktik lebih banyak 

dialokasikan waktunya dengan tujuan agar mahasiswa diksi dapat melatih 

kemampuan praktikalnya sesuai dengan bidang industry yang dipilih dengan 

maksimal. Sarana prasarana dibuat menyerupai lingkungan kerja yang sebenarnya 

untuk Latihan simulasi bahkan bekerjasama dengan pelaku industri terkait agar 

mahasiswa berkesempatan untuk praktik langsung di industri dunia kerja dalam 

bentuk pelatihan maupun kegiatan magang. 
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UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mendefinisikan bahwa 

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang 

mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, 

dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan 

tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Mengacu UU No 12 Tahun 2012 

maka beberapa penjelasan jenjang pendidikan sebagai berikut: 

1. Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi 

lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan 

keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau 

Teknologi. 

Program Diploma terdiri atas: 

a. Diploma satu  

b. Diploma dua 

c. Diploma tiga 

d. Diploma empat atau sarjana terapan 

2. Program magister terapan merupakan kelanjutan pendidikan vokasi yang 

diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk 

mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan Ilmu Pengetahuan 

dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. 

3. Program doktor terapan merupakan kelanjutan bagi lulusan program magister 

terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau 

memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. 

 

Jenjang pendidikan tersebut memiliki masa dan beban belajar 

penyelenggaraan program pendidikan sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 

Tahun 2020 sebagai berikut: 

1. Paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan 

beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit 

Semester; 
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2. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan 

beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) Satuan Kredit 

Semester;  

3. Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan 

beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) Satuan Kredit 

Semester;  

4. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program 

diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling 

sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester;  

5. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah 

menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana 

terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) 

Satuan Kredit Semester;  

6. Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program 

magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program 

sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa 

paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester; atau  

7. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor 

terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, 

program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar 

mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) Satuan Kredit Semester.  

 

Pemerintah mengeluarkan Perpres 68/2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan 

Vokasi Dan Pelatihan Vokasi yang bertujuan membangun membangun SDM 

Indonesia yang berkualitas, terutama melalui Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. 

Upaya menciptakan SDM Unggul harus digenjot dalam rangka menyiapkan bonus 

demografi dan menyongsong era Indonesia Emas. 

  

2.2  Pendidikan Vokasi (DIKSI) POLMED 

Politeknik Negeri Medan merupakan salah satu penyelenggara DIKSI 

mewujudkan sistem pendidikan nasional yang tentu mempunyai posisi strategis 

untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas dengan adanya keterlibatan aktif 

dari industri dan dunia kerja (IDUKA). Membangunkan kesadaran pelaku dunia 
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usaha dan dunia industri untuk turut mengambil tanggung jawab lebih besar, serta 

wajib dikembangkan agar dapat mengisi lapangan kerja industri dengan profil 

lulusan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan tinggi (high skilled & know 

how), sehingga dapat melakukan peningkatan proses produktif serta dapat 

melakukan perbaikan dan pengembangan produk di dunia industri. 

Paradigma lama yang menempatkan industri pada bagian akhir yang 

menerima lulusan harus diubah sehingga industri dapat berperan sejak perencanaan 

kompetensi lulusan yang dibutuhkan, turut serta dalam penyelarasan kurikulum, 

penguatan pemetaan kebutuhan keahlian, membangun kompetensi SDM melalui 

proses edukatif yang produktif, penerapan sistem pembelajaran standar industri, 

penguatan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan di kampus, pemagangan, 

penguatan standar kompetensi, penguatan kelembagaan dan kapasitas pelaksanaan 

sertifikasi, dan penyerapan lulusan. Strategi ini akan menjadi acuan dalam 

penyusunan kebijakan pokok kerangka implementasi program dan kegiatan 

pembaruan Pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Medan. 

1. Meningkatkan kualitas pendidik dosen: memperbaiki sistem rekrutmen dan 

tunjangan kinerja, meningkatkan kualitas pelatihan sesuai kebutuhan industri 

dan kompetensi, memetakan kebutuhan dosen sesuai dengan keahlian, serta 

mengembangkan komunitas/platform pembelajaran, melakukan pemagangan 

di dunia industri. 

2. Membangun platform pendidikan berbasis teknologi untuk kepentingan 

pedagogi, penilaian dan administrasi: berpusat pada mahasiswa, 

interdisipliner, relevan, berbasis proyek, dan kolaboratif. 

3. Membangun pendidikan berbasis kolaborasi dengan pihak industri maupun 

asosiasi. Melibatkan pihak industri maupun asosiasi dalam penyusunan 

kurikulum untuk menyelaraskan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dunia 

kerja. Selain itu juga melibatkan dalam kegiatan pedagogi. 

4. Menyempurnakan kurikulum nasional, pedagogi dan penilaian: 

penyederhanaan konten materi, fokus pada ilmu terapan yang terfokus pada 

kebutuhan dunia industri, pengembangan karakter berbasis kompetensi dan 

fleksibel. 

5. Mewujudkan akreditasi institusi dan program studi pada tingkat unggul. 
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6. Penguatan tata kelola institusi: Peningkatan keterampilan dan pelatihan bagi 

tenaga administrasi dan laboran di Politeknik Negeri Medan. 

7. Pendidikan tinggi kelas dunia: mempererat hubungan dengan industri, 

kemitraan global, sebagai pusat-pusat unggulan. 

Adapun Misi Politeknik Negeri Medan adalah sebagai berikut: 

1. Memajukan pendidikan untuk menghasilkan tenaga vokasi yang profesional; 

2. Melaksanakan penelitian di bidang ilmu terapan untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi;  

3. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 

kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara; 

dan  

4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi dengan prinsip efisien, 

efektif, akuntabel, dan transparan. 

Adapun tujuan Politeknik Negeri Medan adalah sebagai berikut 

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdisiplin, bermoral, berjiwa 

wirausaha, berwawasan lingkungan, dan relevan dengan perkembangan dunia 

usaha dan industri; 

2. Menghasilkan penelitian terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan 

produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat; 

3. Terjalinnya kemitraan yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan 

kualitas tridharma perguruan tinggi. 

4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan mampu menghadapi 

tantangan masa depan; 

Perumusan Sasaran Strategis berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/ M/ 2021 Tentang 

Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (poin 1, 2 dan 3 

sementara poin 4) adalah peningkatan tata kelola, yaitu sebagai berikut 

1. Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi 

2. Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi 

3. Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran 
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4. Meningkatnya tata kelola perguruan tinggi yang mampu menghadapi tantangan 

masa depan. 

Dengan potensi-potensi yang dimiliki dalam bidang pendidikan dan 

pembelajaran, berikut adalah peluang-peluang yang dapat diambil langsung.  

1. Polmed merupakan institusi Pendidikan Tinggi Vokasi Negeri. Institusi negeri 

masih tetap mendapat penghargaan dan kepercayaan yang lebih di mata 

pemangku kepentingan, sehingga terbuka peluang: 

a. Memperoleh input yang lebih baik, 

b. Melakukan kerjasama bidang pendidikan dan pembelajaran dengan beragam 

pihak, 

i. Kelas kerjasama, 

ii. Pembelajaran luar prodi mulai dari studeks, PKL, hingga magang, 

iii. Bantuan sarana dan prasarana pendidikan dan pembelajaran, 

iv. Sharing Space Industry -Polmed 

2. Polmed adalah Pendidikan Tinggi Vokasi. Pendidikan vokasi dikenal dengan 

pendidikan yang melahirkan lulusan siap kerja. Kurikulum dirancang dengan 

menitikberatkan pada kompetensi praktik. Potensi ini membuka peluang dari 

tiga sisi sekaligus, yaitu dari pemerintah, DUDI, dan masyarakat; sehingga 

tercipta peluang: 

a. Mitra pemerintah dalam menyiapkan tenaga terampil yang dibutuhkan 

khususnya pada saat bonus demografi, 

b. Menyalurkan langsung lulusan-lulusan yang dibutuhkan IDUKA melalui 

perekrutan di kampus, 

c. Kerjasama mengembangkan kompetensi lulusan dengan IDUKA, 

i. Merancang Teaching factory 

ii. Pengembangan kurikulum berorientasi IDUKA, 

iii. Pengembangan sertifikasi kompetensi untuk lulusan, 

iv. Kerjasama pelaksanaan pembelajaran luar prodi di IDUKA 

3. Dosen vokasi pada umumnya lebih dekat dengan IDUKA karena pendidikan 

vokasi memang mitra IDUKA. Potensi ini membuka peluang: 

a. Dosen berinteraksi dengan IDUKA langsung baik dalam magang industri 

atau pengembangan kompetensi SDM di IDUKA, 
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b. IDUKA mengirimkan praktisi pengajar ke kampus, 

c. Pelayanan jasa tenaga ahli untuk berbagai kepentingan profesional 

i. Konsultan, 

ii. Saksi ahli, 

iii. Trainer, 

Potensi SDM Polmed dalam penelitian dapat diandalkan dengan terbukti 

pencapaian P3M Polmed memperoleh peringkat klaster utama. Potensi ini 

membuka peluang: 

1. Kerja sama penelitian dengan IDUKA dan pemerintahan, 

2. Kerja sama dengan IDUKA dan pemerintahan mengembangkan sarana dan 

prasarana penelitian, 

3. Memperoleh HKI dan Paten lebih banyak lagi, 

4. Meningkatkan pemerolehan pendanaan penelitian 

5. Mengembangkan beragam pusat penelitian unggulan di Polmed, 

6. Mengembangkan publikasi-publikasi ilmiah kerja sama dengan IDUKA dan 

pemerintahan, 

7. Melaksanakan pendanaan dan atau kegiatan ilmiah bersama dengan IDUKA dan 

pemerintahan. 

Potensi SDM Polmed dalam pengabdian telah banyak berkiprah dalam 

berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di Sumatera Utara baik dengan 

pengabdian pendanaan Polmed maupun pendanaan kerja sama. Potensi ini 

membuka peluang: 

1. Meningkatkan kerja sama pengabdian dengan IDUKA (CSR) dan pemerintahan, 

a. Mitra pengabdian binaan Bersama 

b. Masalisasi produk iptek PPTTG 

c. UMKM binaan Bersama IDUKA dan Pemerintah 

2. Menjadikan mitra pengabdian sebagai salah satu tempat pembelajaran luar prodi 

bagi mahasiswa. 

3. Menjadikan mitra pengabdian sebagai resource program-program 

kewirausahaan. 

4. Pameran atau bazar bersama mitra pengabdian. 
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BAB 3 SUMBER DAYA PROSES BELAJAR MENGAJAR 

 

Sumber daya manusia adalah faktor penentu berhasil atau tidaknya bagi 

organisasi untuk mencapai tujuannya, termasuk juga organisasi pendidikan di 

POLMED. POLMED sebagai suatu lembaga DIKSI harus dikelola dengan 

professional. Maka dari itu sumber daya manusia yang profesional sebagai 

pengelola dimana memiliki tugas dan fungsi proses pendidikan menjadi kunci 

utama bagi keberhasilan Pendidikan di POLMED. Secara garis besar gambaran 

terkait struktur sumber daya di POLMED tergambarkan dalam Peraturan Direktur 

No. 1 Tahun 202 tentang  Pengambangan Struktrur Organisasi Politeknik Negeri 

Medan. 

 

Gambar 3.1 SOTK POLMED 

3.1 Direktur dan Wakil Direktur  

3.1.1 Direktur 

 Tugas Pokok dan Fungsi Direktur sebagai berikut: 

1. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi 

dan hubungannya dengan lingkungan. 

2. Menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan RENSTRA POLMED serta 

menyusun anggaran pendapatan dan belanja melalui pertimbangan senat. 
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3. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta 

dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yang 

berkaitan dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya. 

4. Membuat laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan yang di audit oleh 

auditor internal eksternal dan disampaikan pada rapat pleno senat. 

5. Menyusun rencana dan program kerja Politeknik di bidang akademik, 

kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi, Pusat Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (P3M), Pusat Pengembangan Pembelajaran 

dan Penjaminan Mutu (P4M) sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

6. Membagi tugas kepada Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Koordinator Bagian 

dan Kepala UPT sesuai dengan bidangnya. 

3. Memberi arahan kepada Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Koordinator Bagian 

dan Kepala UPT untuk kelancaran pelaksanaan tugas.  

4. Mengkoordinasikan kepada Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Koordinator 

Bagian dan Kepala UPT dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerja sama 

yang baik.  

5. Menyelia pelaksanaan tugas Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Koordinator 

Bagian dan Kepala UPT dan Kepala UPT agar pelaksanaanya sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan.  

6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Koordinator 

Bagian dan Kepala UPT dan Kepala UPT untuk mengetahui permasalahan 

dan penanggulangannya.  

7. Menyusun konsep kebijakan teknik di bidang akademik, kemahasiswaan, 

perencanaan dan pusat sistem informasi, P3M dan P4M sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan.  

8. Menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan di bidang 

akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi, P3M dan 

P4M.  

9. Menyusun konsep saran alternatif di bidang akademik, perencanaan dan pusat 

sistem informasi, P3M dan P4M.  
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10. Melaksanakan pembinaan Dosen melalui penelitian, seminar, lokakarya, 

studi lanjut, kursus/latihan/magang dan pengabdian kepada masyarakat 

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kemampuan.  

11. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain di dalam maupun di luar negeri 

di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan pusat sistem 

informasi, P3M dan P4M.  

12. Memantau pelaksanaan kegiatan akademik, kemahasiswaan, perencanaan 

dan pusat sistem informasi, P3M dan P4M sebagai bahan penyusunan 

kebijakan pimpinan.  

13. Menyusun laporan Politeknik di bidang akademik, perencanaan dan sistem 

informasi P3M dan P4M sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.  

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan Direktur. 

 

3.1.2 Wakil Direktur I Bidang Akademik 

Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Direktur I Bidang Akademik: 

1. Kegiatan Bagian dan Kepala UPT serta mempersiapkan kerjasama teknis di 

bidang akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

sebagai pedoman kerja. 

2. Menyusun rencana dan program kerja Politeknik di bidang akademik, 

perencanaan dan pusat sistem informasi, P3M dan P4M sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

3. Membagi tugas kepada Koordinator Bagian dan Kepala UPT sesuai dengan 

bidangnya ; 

4. Memberi arahan kepada Koordinator Bagian dan Kepala UPT untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

5. Mengkoordinasikan kepada Koordinator Bagian dan Kepala UPT dalam 

melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik; 

6. Menyelia pelaksanaan tugas kepada Koordinator Bagian dan Kepala UPT 

agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ; 

7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada Koordinator Bagian dan Kepala 

UPT untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya; 
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8. Menyusun konsep kebijakan teknik di bidang akademik, perencanaan dan 

pusat sistem informasi, P3M dan P4M sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan ; 

9. Menelaah dan menganalisis peraturan dan perundang-undangan dibidang 

akademik, perencanaan dan pusat sistem informasi, P3M dan P4M; 

10. Menyusun konsep saran alternatif di bidang akademik, perencanaan dan pusat 

sistem informasi, P3M dan P4M; 

11. Melaksanakan pembinaan dosen melalui penelitian, seminar, lokakarya, studi 

lanjut, kursus/latihan/magang dan pengabdian kepada masyarakat 

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kemampuan; 

12. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain di dalam maupun di luar negeri 

di bidang akademik, industri dan pusat sistem informasi, P3M dan P4M; 

13. Memantau pelaksanaan kegiatan akademik, perencanaan dan pusat sistem 

informasi, P3M dan P4M sebagai bahan penyusunan kebijakan pimpinan; 

14. Menyusun laporan Politeknik di bidang akademik, perencanaan dan pusat 

sistem informasi, P3M dan P4M sesuai dengan hasil yang telah dicapai 

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur. 

 

3.1.3 Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 

Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Direktur II Bidang Akademik: 

1. Menyusun rencana, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan 

kegiatan POLMED serta memberikan layanan teknis di bidang administrasi 

umum dan keuangan di lingkungan Politeknik berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku pedoman kerja. 

2. Menyusun rencana dan program kerja POLMED sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

3. Membagi tugas kepada Koordinator Bagian sesuai dengan bidangnya; 

4. Memberi arahan kepada Koordinator Bagian untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

5. Mengkoordinasikan kepada Koordinator Bagian dalam melaksanakan tugas 

agar terjalin kerjasama yang baik; 
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6. Menyelia pelaksanaan tugas kepada Koordinator Bagian agar 

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 

7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada Koordinator Bagian administrasi 

umum dan keuangan untuk mengetahui permasalahan dan 

penanggulangannya; 

8. Menyusun konsep kebijakan teknik di bidang administrasi umum dan 

keuangan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

9. Menelaah dan menganalisis peraturan dan perundang-undangan dibidang 

administrasi umum dan keuangan; 

10. Menyusun saran alternatif dibidang administrasi umum dan keuangan  

11. Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku; 

12. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan POLMED sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk peningkatan karier dan prestasi; 

13. Mempersiapkan alokasi anggaran rutin, pembangunan dan dana masyarakat 

POLMED berdasarkan data dan informasi sebagai bahan masukan atasan; 

14. Menyusun skala prioritas pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan 

POLMED; 

15. Menelaah dan menganalisis pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan 

keuangan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

16. Menyusun laporan politeknik di bidang administrasi umum dan keuangan, 

sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 

17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur. 

 

3.1.4 Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan 

 Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Direktur III Bagian Kemahasiswaan 

1. Menyusun rencana, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi 

pelaksanaan kegiatan POLMED serta mempersiapkan bahan kebijakan teknis 

di bidang kemahasiswaan di lingkungan POLMED berdasarkan peraturan 

perundang-undangan sebagai pedoman kerja; 

2. Menyusun rencana dan program kerja POLMED sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 
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3. Membagi tugas kepada Koordinator Bagian unit kerja lainnya di bidang 

kemahasiswaan sesuai dengan bidangnya ; 

4. Memberi arahan kepada Koordinator Bagian unit kerja lainnya di bidang 

kemahasiswaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; 

5. Mengkoordinasikan kepada Koordinator Bagian agar terjalin kerjasama yang 

baik ; 

6. Menyelia pelaksanaan tugas kepada Koordinator Bagian unit kerja lainnya di 

bidang kemahasiswaan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan ; 

7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Koordinator Bagian unit kerja lainnya di 

bidang kemahasiswaan untuk mengetahui permasalahan dan 

penanggulangannya; 

8. Menyusun konsep kebijakan teknis di bidang kemahasiswaan sebagai 

pedoman pelaksanaan kegiatan ; 

9. Menelaah dan menganalisis peraturan dan perundang-undangan di 

kemahasiswaan ; 

10. Menyusun saran alternatif di bidang kemahasiswaan ; 

11.  Mempersiapkan bahan pembinaan Dosen (dosen pembina) melalui kegiatan 

seminar, lokakarya, studi lanjut, kursus/latihan berdasarkan ketentuan yang 

berlaku untuk peningkatan kemampuan pembinaan kemahasiswaan ; 

12. Mempersiapkan bahan kerjasama dengan instansi lain di dalam maupun di 

luar negeri di bidang pembinaan kemahasiswaan maupun di bidang lain yang 

terkait (instansi/industri); 

13. Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan 

sebagai bahan penyusunan kebijakan pimpinan; 

14. Menyusun laporan POLMED di bidang kemahasiswaan sesuai dengan hasil 

yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur. 

 

3.1.5 Wakil Direktur IV Bidang Kerjasama 

 Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Direktur IV Bagian Kemahasiswaan 
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1. Menyusun rencana, memberi tugas dan arahan, menyusun petunjuk teknis, 

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

2. Menyusun rencana dan program kerja POLMED di bidang kerjasama sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

3. Memberi tugas dan arahan kepada pegawai di bidang kerjasama untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pegawai di bidang kerjasama. 

5. Menyusun petunjuk teknis di bidang kerjasama sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 

6. Menilai kinerja pegawai bidang kerjasama; 

7. Menyusun saran alternatif di bidang kerjasama sebagai bahan masukan ke 

pimpinan POLMED; 

8. Menyusun konsep pengembangan pelayanan bidang kerjasama; 

9. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama di lingkungan dan di 

luar POLMED agar terpadu dan serasi; 

10. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama di lingkungan dan di luar 

POLMED untuk mengidentifikasi permasalahan dan penanggulangannya; 

11. Menyusun laporan di bidang kerjasama; 

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur; 

 

3.2 Fungsionaris Jurusan, Program Studi, Laboratorium/Bengkel 

 

3.2.1 Ketua Jurusan 

Tugas Pokok dan Fungsi Ketua Jurusan sebagai berikut: 

1. Menjalankan visi, misi, program kerja Direktur serta bersama-sama mencapai 

indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian.  

2. Menyusun rencana strategis (RENSTRA), rencana induk pengembangan 

(RIP) dan rencana operasional (RENOP) jurusan; 

3. Memimpin proses belajar dan mengajar di tingkat jurusan sesuai standar dan 

aturan di POLMED; 
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4. Memimpin, mengorganisasi dan menyusun rencana program kerja dan 

anggaran serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program 

pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di 

lingkup bidang tertentu; 

5. Menyusun analisis kebutuhan sumber daya dan pengembangannya; 

6. Memperhatikan bawahannya yang termasuk dalam struktur jurusan yaitu 

Sekretaris Jurusan, Koordinator Kepala Program Studi, Kepala 

Laboratorium/Bengkel/Studio, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Tenaga 

Teknisi/Pranata Laboratorium Pendidikan 

7. Memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan di lingkungan jurusan; 

8. Memonitor kegiatan program studi di jurusannya; 

9. Mengevaluasi dan menilai kinerja Sasaran Kerja Pegawai (Dosen tetap) dan 

Tenaga Pendidik/ Pranata Laboratorium Pendidikan dilingkungan Jurusan; 

10. Menyusun dan mengevaluasi laporan proses belajar mengajar di akhir 

semester; 

11. Menentukan pola pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar; 

12. Menyusun program pembinaan dan pengembangan Dosen dan Pranata 

Laboratorium Pendidikan/Teknisi; 

13. Melakukan seleksi pengadaan Dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan 

di tingkat jurusan; 

14. Melaksanakan evaluasi kurikulum secara berkala; 

15. Menyetujui dan melakukan otorisasi alokasi Proses Belajar Mengajar beban 

mengajar. 

16. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan Direktur. 

 

3.2.2 Sekretaris Jurusan 

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Jurusan sebagai berikut: 

1. Sekretaris Jurusan menjalankan visi, misi, program kerja Direktur serta 

bersama-sama mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh 

Kementerian.  

2. Melaksanakan kegiatan administratif dan kesekretariatan Jurusan; 

3. Mengkoordinasikan penyusunan RENSTRA dan RIP jurusan 
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4. Mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum; 

5. Mengkoordinasikan kegiatan proses belajar mengajar bersama dengan 

kelompok Dosen keahlian (mainstream dosen); 

6. Mengkoordinasikan Penyusunan jadwal perkuliahan di tingkat jurusan; 

7. Mengkoordinasikan kegiatan laboratorium di lingkungan jurusan; 

8. Mengkoordinasikan kegiatan Praktek Kerja Lapangan/Industri/Magang; 

9. Menyusun basis data akademik kemahasiswaan jurusan; 

10. Menyusun basis data kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat di jurusan. 

11. Menyusun basis data alumni untuk 3 tahun terakhir di jurusan. 

12. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan Ketua Jurusan 

 

3.2.3 Kepala Program Studi 

 Tugas dan Fungsi Kepala Program Studi sebagai berikut: 

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan proses belajar dan mengajar di tingkat 

program studi; 

2. Menyusun rancangan beban Proses Belajar Mengajar dosen dan program 

kerja di tingkat program studi; 

3. Menyusun jadwal perkuliahan di tingkat program studi; 

4. Mengkoordinir kelengkapan perangkat perkuliahan; 

5. Memonitor pelaksanaan perkuliahan sebagai bahan evaluasi; 

6. Melaksanakan program kegiatan pengembangan program studi; 

7. Menyusun rencana strategis (RENSTRA), rencana induk pengembangan 

(RIP) dan rencana operasional (RENOP) program studi; 

8. Mengevaluasi hasil pelaksanaan perkuliahan; 

9. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi proses perkuliahan sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

10. Memastikan pemenuhan persyaratan peserta ujian tengah semester dan ujian 

akhir semester; 

11. Mengusulkan dan memonitor pelaksanaan tugas koordinator Praktek Kerja 

Lapangan/Industri (Magang), koordinator Tugas Akhir/Skripsi dan Dosen 

wali; 
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12. Melakukan pengusulan kebutuhan Dosen dan Pranata Laboratorium 

Pendidikan serta sumber daya lainnya ke Jurusan; 

13. Memverifikasi soal ujian tengah dan akhir semester. 

14. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan Ketua Jurusan 

 

3.2.4 Sekretaris Program Studi 

Tugas dan Fungsi Pokok Sekretaris Program Studi sebagai berikut: 

1. Melaksanakan kegiatan administratif dan kesekretariatan Program Studi; 

2. Mengkoordinasikan kegiatan proses belajar mengajar bersama dengan 

kelompok Dosen keahlian; 

3. Menyusun jadwal perkuliahan bersama Kaprodi di tingkat Program Studi; 

4. Mengkoordinasikan kegiatan laboratorium di lingkungan Program Studi; 

5. Mengkoordinasikan kegiatan Praktek Kerja Lapangan/Industri (Magang); 

6. Menyusun basis data akademik kemahasiswaan Program Studi; 

7. Menyusun basis data kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat di Program Studi jurusan. 

 

3.2.5 Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio 

 Tugas dan Fungsi Pokok Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagai 

berikut: 

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar di tingkat 

laboratorium/bengkel/studio; 

2. Mendukung dan memfasilitasi Proses Belajar Mengajar Praktik di tingkat 

laboratorium/bengkel/studio; 

3. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi PBM praktik di 

laboratorium/bengkel/studio sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

4. Menyusun laporan dan mengusulkan bahan praktik untuk mendukung PBM 

praktik di laboratorium/bengkel/studi sebagai pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 

5. Menyusun laporan dan mengusulkan bahan praktik untuk mendukung PBM 

praktik di laboratorium/bengkel/studio sebagai pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 
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6. Menyusun dan menginventarisir data kondisi peralatan praktik; 

7. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan Ketua Jurusan. 

 

3.3 Tenaga Kependidikan (TENDIK) 

3.3.1 Administrasi 

Tugas dan Fungsi Pokok Administrasi sebagai berikut: 

1. Mengetik dan mendistribusikan surat-surat, Surat Keterangan (SK), data 

yudisium, data pembagian kelas, nilai mahasiswa, dan laporan nilai ke 

direktur. 

2. Mengetik SK dosen ketua penguji dan penguji) TA; 

3. Mengetik surat peringatan absensi mahasiswa dan mendistribusikan ke Orang 

tua dan Wali; 

4. Mengetik surat peringatan nilai mahasiswa; 

5. Merekap kompensasi seluruh mahasiswa di program studi; 

6. Mengetik SK membimbing PKL/magang; 

7. Mengetik alokasi pembagian kelas untuk ujian; 

8. Memproses data yudisium; 

9. Mengetik persentase mengajar dosen; 

10. Memproses Format nilai 

11. Memproses Format daftar mahasiswa baru; 

12. Mempersiapkan daftar mahasiswa baru; 

13. Memproses data kompensasi; 

14. Mengedit nilai short form dan mempersiapkan laporan ke Direktur; 

15. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan dan Ketua Jurusan. 

 

3.3.2 Teknisi 

 Tugas dan Fungsi Pokok Teknisi sebagai berikut: 

1. Menyediakan dan memelihara peralatan dan bahan praktik bengkel 

(workshop) bagi mahasiswa serta membuat daftar inventaris barang, 

peralatan praktikum dan bahan praktek; 

2. Menyediakan bahan praktikum bengkel kepada mahasiswa; 

3. Teknisi mendemonstrasikan peragaan praktik/praktikum bengkel; 
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4. Memelihara fasilitas dan kondisi ruangan bengkel; 

5. Menyusun daftar pemakaian bengkel; 

6. Membuat dan menyusun daftar inventarisasi peralatan bengkel; 

7. Membuat dan menyusun daftar pemakaian peralatan bengkel; 

8. Melaksanakan tugas khusus yang di berikan Kepala Bengkel dan dan Ketua 

Jurusan. 

 

3.3.3 Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) 

Tugas dan Fungsi Pokok PLP sebagai berikut: 

1. Menyediakan dan memelihara peralatan dan bahan praktek Laboratorium 

bagi mahasiswa serta membuat daftar inventaris barang, peralatan praktikum 

dan bahan praktik. 

2. Menyediakan bahan praktikum laboratorium kepada mahasiswa; 

3. PLP mendemonstrasikan peragaan praktik/praktikum di laboratorium; 

4. Memelihara fasilitas dan kondisi ruangan laboratorium; 

5. Menyusun daftar pemakaian laboratorium; 

6. Membuat dan menyusun daftar inventarisasi peralatan laboratorium; 

7. Membuat dan menyusun daftar pemakaian peralatan laboratorium; 

8. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Kepala Laboratorium dan Ketua 

Jurusan. 

 

3.4 Dosen Pengampu Mata Kuliah dan Dosen Wali Kelas 

3.4.1. Tugas dan Fungsi Pokok Dosen Pengampu Mata Kuliah sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan dan merancang bahan ajar dan soal ujian yang sesuai dengan 

kurikulum, dan RPS, Kontrak Materi, menyampaikan bahan ajar pada 

perkuliahan, memberikan penilaian dan membimbing serta memonitoring 

mahasiswa/i. 

2. Menyiapkan dengan baik pelajaran yang akan diberikan agar dapat 

dimengerti dengan mudah oleh mahasiswa/i. Persiapan ini harus dilakukan 

sebelum memberikan pelajaran tersebut. 

3. Mengajarkan mata kuliah yang telah ditentukan dan dapat mencapai materi 

pelajaran yang sesuai dengan tujuan program pengajaran. Buku dan program 
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pengajaran yang sudah ditentukan hendaklah diikuti/dipatuhi, mengubah 

program pengajaran yang sudah ditentukan hanya dapat dilakukan bila sudah 

dibicarakan terlebih dahulu dengan Ketua Jurusan atau petugas yang 

ditunjuk. 

4. Mengontrol dengan ketat kehadiran mahasiswa/i. 

5. Mengikuti secara teratur kemajuan belajar mahasiswa dan menilainya sesuai 

dengan peraturan jurusan. 

6. Memegang teguh disiplin kelas dan melaporkan peristiwa-peristiwa penting 

kepada Ketua Jurusan atau kepada pihak yang berwenang. 

7. Mengawasi dan melaksanakan peraturan keselamatan kerja untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan terhadap mahasiswa yang bekerja di bawah 

pengawasannya. Setiap pelanggaran dan kecelakaan, segera dilaporkan 

kepada ketua jurusan dan tindakan lebih lanjut harus diambil bila diperlukan. 

8. Selalu memelihara dan meningkatkan keahlian dan pengetahuan profesinya. 

9. Selalu memperhatikan Peraturan POLMED demi terlaksananya program 

dengan baik. 

10. Siap menggantikan rekan dosen yang sedang berhalangan mengajar. 

11. Selalu siap diri untuk menjadi Dosen Wali Kelas. 

 

3.4.2 Dosen Wali Kelas 

Tugas dan Fungsi Pokok Dosen Wali Kelas sebagai berikut: 

1. Memberikan bimbingan, arahan akademis dan motivasi belajar mahasiswa 

serta memonitoring perkembangan akademis mahasiswa. 

2. Memberikan bimbingan/motivasi kepada mahasiswa. 

3. Merekap kehadiran mahasiswa. 

4. Mengusulkan kepada Jurusan untuk diterbitkan Surat Peringatan bagi 

mahasiswa yang sudah memenuhi syarat untuk diberikan surat peringatan 1, 

2, dan 3. 

5. Menyimpan nilai yang diterima dari Dosen Pengampu Mata Kuliah. 

6. Melaporkan hasil evaluasi mid semester dan final semester pada saat Rapat 

Evaluasi tingkat Jurusan. 

7. Mengawasi mahasiswa melaksanakan kegiatan kompensasi. 
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3.5 Mahasiswa/i 

 Tugas dan Fungsi Pokok Mahasiswa/i sebagai berikut: 

1. Mengikuti semua kegiatan akademik sesuai dengan jadwal perkuliahan; 

2. Mengembangkan bidang keahlian atau ilmunya dengan bimbingan dosen; 

3. Mengikuti bimbingan dan pengarahan dari dosen dalam melakukan kegiatan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi; 

4. Mengikuti semua Peraturan Akademik dan Kode Etik Mahasiswa. 

 

3.6 Sarana dan Prasarana 

Sarana prasarana, khususnya yang terkait langsung dengan proses belajar dan 

mengajar, juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas proses 

pendidikan dan pembelajaran serta meningkatkan capaian kinerja luaran. Sarana 

dan Prasarana yang terdapat di POLMED sebagai berikut: 

1. Ruang kuliah digunakan bersama oleh seluruh jurusan/program studi sesuai 

dengan jadwal kuliah teori yang berlaku; 

2. Penjadwalan penggunaan ruang kuliah dikoordinasikan oleh Sub-bagian 

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan; 

3. Fasilitas praktik yang meliputi Bengkel, Studio, dan Laboratorium beserta 

fasilitas pendukungnya dikelola oleh jurusan/program studi yang 

bersangkutan; 

4. Sesuai dengan kompetensi mahasiswa yang akan dicapai, jurusan/program 

studi dapat memanfaatkan sarana, fasilitas, dan sumber daya unit kerja lain 

untuk membantu penyelenggaraan Pendidikan; 

5. Kartu Tanda Pengenal Mahasiswa adalah Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 

sebagai persyaratan untuk mengikuti kegiatan akademik di POLMED selama 

pemegang KTM tersebut masih berstatus sebagai mahasiswa Politeknik 

Negeri Medan; 

6. Ketua Kelas dan Wakil Ketua Kelas dipilih oleh anggota kelas setiap 

semester; 

8. Perpustakaan Pusat POLMED dan Perpustakaan Jurusan 

9. Pengaturan ketua kelas dan tugasnya dilakukan oleh Dosen Wali; 

10. Ketua kelas menyusun daftar piket harian kelas; 
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11. Papan pengumuman pusat ditempatkan di gedung administrasi pusat dan 

hanya dapat digunakan oleh pimpinan POLMED; 

12. Papan pengumuman umum ditempatkan di lokasi yang telah ditentukan dan 

diberi tanda sebagai Papan Pengumuman Umum; 

13. Papan Pengumuman Jurusan; 

14. Papan Pengumuman Kelas; 

15. Semua sistem informasi digital POLMED seperti: SIPADI, SIAKAD, 

PORTAL AKADEMIK, REPOSITORY, LINK POLMED, TRACER 

STUDY, SIMPEG, SIMLIBTAMAS 
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BAB 4 PELAKSANAAN PBM DI PROGRAM STUDI  

 

4.1 Pelaksanaan Pembelajaran Mata Kuliah Teori Secara Luring 

Petunjuk teknis untuk pelaksanaan pembelajaran teori secara luring yaitu: 

1. Kalender Akademik T.A. dan pengumuman PBM dikeluarkan oleh Wakil 

Direktur 1 Bidang Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur untuk 

didistribusikan kepada seluruh sivitas akademika. 

2. Ketua Jurusan menindaklanjuti atas pengumuman Kalender Akademik T.A. 

dan PBM yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur 1 Bidang Akademik yang 

sudah ditandatangani oleh Direktur dengan membuat memorandum mengenai 

T.A dan PBM akan dimulai untuk masing-masing Jurusan maupun Program 

Studi yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan. (PBM yang dilakukan secara 

luring tetap menggunakan sistem pembelajaran digital (sipadi). semua rekam 

jejak PBM dilakukan di sipadi dan dapat diakses https://sipadi.polmed.ac.id/). 

3. Sekretaris Jurusan mengetik pengumuman untuk usulan beban mengajar dan 

pengumuman ini disetujui Ketua Jurusan kemudian pengumuman tersebut 

dikoordinasikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi yang ditempel pada 

papan pengumuman, akan diunggah laman masing-masing Jurusan/Program 

Studi atau group media social masing-masing Jurusan/ Program Studi. 

4. Kepala/Sekretaris Program Studi melanjutkan pengumuman tersebut dengan 

membagikan usulan beban mengajar kepada seluruh dosen melalui surat 

elektronik (surel) program studi @polmed.id dan seluruh dosen akan 

membalas surel tersebut menggunakan surel masing-masing dosen tersebut 

@polmed.ac.id. 

5. Proses usulan beban mengajar yang dilakukan fungsionaris 2 (dua) minggu 

sebelum PBM dimulai setiap semester sehingga jadwal mata kuliah sudah 

dipublikasi 1 (satu) minggu sebelum PBM dimulai. 

6. Perubahan jadwal mata kuliah dapat dilakukan dengan alasan yang jelas dan 

berhubungan dengan POLMED. Dosen bersangkutan melakukan komunikasi 

kepada Kepala/Sekretaris Program Studi dengan melalui mengajukan 

kembali usulan beban mengajar dengan menggunakan surel masing-masing 

dosen tersebut. Waktu yang diberikan maksimal 2 (dua) hari setelah jadwal 

https://sipadi.polmed.ac.id/
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mata kuliah ditempel pada papan pengumuman, diunggah laman masing-

masing Jurusan/Program Studi atau group media social masing-masing 

Jurusan/ Program Studi. 

7. Jurusan mendistribusikan Surat Keputusan Dosen Wali Kelas kepada masing-

masing Dosen Wali Kelas melalui langsung atau menggunakan surel 

@polmed.ac.id. yang sudah ditandatangani oleh Direktur. 

8. Administrasi Jurusan/Program Studi sudah menyiapkan slot semua mata 

kuliah teori di SIPADI pada minggu ke 1 (satu). 

9. Mahasiswa/I mengikuti peraturan akademik dan kode etik mahasiswa dan 

dosen mengikuti UU dosen dan guru no 14 tahun 2005, PP no.94 tahun 2021, 

pedoman pak 2019 suplemen, beban kerja dosen (BKD) dan kode etik dosen. 

10. Dosen Wali kelas menunjuk dua orang mahasiswa/i sebagai Ketua dan Wakil 

Ketua Kelas pada kelas masing-masing. 

11. Mahasiswa/i hadir tepat waktu di kelas untuk melaksanakan mata kuliah teori 

secara luring selama 1 semester (16 minggu). 

12. Mahasiswa/i dapat membawa dan mengoperasikan perangkat elektronik 

utama (laptop/personal computer) dan wajib membawa dan menghidupkan 

perangkat elektronik tambahan (handphone) sudah terkoneksi pada internet 

dimana daftar hadir dilakukan di SIPADI. 

13. Mahasiswa/i melakukan presensi di SIPADI pada saat berada di ruangan 

kelas sesuai jadwal matakuliah teori secara luring tersebut. 

14. Mahasiswa/i yang tidak hadir dengan adanya alasan ketidakhadiran dapat 

menekan tombol  S(Sakit) atau I(Izin) pada SIPADI dan memberikan surat 

sakit/izin yang sesuai aturan secara langsung ke administrasi jurusan/Program 

Studi atau melalui surel mahasiswa/i menggunakan @student.polmed.ac.id 

yang ditujukan kepada Administrasi Jurusan/Program Studi atau 

Kepala/Sekretaris Program Studi. 

15. Surat sakit dan izin mahasiswa/i diberikan kepada Administrasi 

Jurusan/Program Studi atau Kepala Program Studi/Sekretaris Program Studi 

paling lama diakui maksimal 3 × 24 jam sedangkan absen (tidak hadir tanpa 

alasan) akan mendapatkan sanksi sesuai Peraturan Akademik Pasal 36 

tentang Ketidakhadiran yang Tidak Diizinkan. 
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16. Jumlah kehadiran, keterlambatan dan ketidakhadiran mahasiswa/i disebabkan 

sakit, izin dan absen mengikuti Peraturan Akademik Pasal 35, 36 dan 37. 

17. Dosen Pengampu Mata Kuliah yang tidak hadir karena berhalangan sakit dan 

izin (tugas lainnya) melapor kepada Kepala Program Studi. Dosen pengampu 

tersebut melapor dengan memberikan surat sakit/izin ditujukan kepada Ketua 

Jurusan dan surat tersebut dapat diberikan langsung ke Ketua 

Jurusan/Sekretaris Jurusan atau melalui surel dosen menggunakan 

@polmed.ac.id. 

18. Sekretaris Jurusan akan memberikan surat tersebut ke Kepala Program 

Studi/Sekretaris Program Studi untuk ditindak lanjuti memberikan usulan 

perkuliahan tambahan/pengganti dan diberitahukan kepada Kepala Program 

Studi/Sekretaris Program Studi kepada Dosen pengampu. Data Dosen 

Pengampu Mata Kuliah yang menggantikan PBM tersebut akan diberikan 

kepada Administrasi Jurusan/Program Studi untuk direkap pemenuhan PBM 

setiap bulannya kepada Keuangan dimana diperiksa oleh bagian Direktorat 

Akademik dan disetujui Wakil Direktur II Bidang Kepegawaian dan 

Administrasi Umum Keuangan. 

19. Dosen Pengampu Mata Kuliah melakukan verifikasi presensi di SIPADI 

secara manual pada saat mahasiswa berada di ruang kelas sesuai jadwal 

matakuliah teori secara luring tersebut. Pengaturan jam kehadiran dan 

keterlambatan dapat diatur pada bagian kehadiran/presensi di SIPADI. 

20. Dosen Pengampu Mata Kuliah hadir dan berada di ruang kelas sesuai jadwal 

matakuliah teori secara luring. 

21. RPS dibuat oleh dosen pengampu ditandatangani oleh Koordinator Mata 

Kuliah dan Kepala Program Studi berdasarkan standar P4M dan tersedia di 

P4M serta program studi masing-masing, Kontrak PBM ditulis oleh Dosen 

Pengampu Mata Kuliah dan ditandatangani oleh Dosen Pengampu Mata 

Kuliah dan Ketua Kelas serta materi pembelajaran dibuat oleh Dosen 

Pengampu Mata Kuliah. 

22. Semua RPS, Kontrak PBM dan materi sesuai Kurikulum POLMED yang 

disiapkan oleh Dosen pengampu kemudian diunggah di SIPADI untuk setiap 

matakuliah teori secara luring selama 1 semester (16 minggu). 



 

31  

23. PBM selama 1 semester (16 minggu) termasuk ujian tengah semester (UTS) 

dan ujian akhir semester (UAS) serta tambahan minggu pengganti 

pemenuhan 14 minggu sesuai dengan Peraturan Direktur Tentang Akademik 

24. Dosen Pengampu Mata Kuliah melakukan PBM untuk mata kuliah teori 

secara luring di ruang kelas sesuai RPS selama 1 semester (16 Minggu). 

25. Mahasiswa/i mendengarkan, memahami dan tanya jawab pada mata kuliah 

teori secara luring di ruang kelas sesuai jadwal kuliah dan sesuai RPS selama 

1 semester (16 Minggu). 

26. Mahasiswa/i mengerjakan semua kegiatan PBM yaitu mempelajari materi, 

mengerjakan tugas/latihan/ulangan/ujian yang diberikan dosen sebagai 

indikator penilaian mata kuliah teori secara luring di ruang kelas sesuai RPS 

selama 1 semester (16 Minggu). 

27. Semua tugas/latihan/ulangan/ujian yang diberikan Dosen Pengampu Mata 

Kuliah kepada mahasiswa/i mengikuti Peraturan Akademik Pasal 30 tentang 

Evaluasi. 

28. Mahasiswa bertanggung jawab atas semua keperluan baik bahan/peralatan 

pendukung yang digunakan untuk melaksanakan mata kuliah teori secara 

luring di ruang kelas sesuai jadwal kuliah. 

29. Dosen Wali Kelas berkomunikasi dengan mahasiswa/i yang didampinginya, 

khususnya Ketua Kelas dan Dosen Wali Kelas berkomunikasi langsung atau 

menggunakan perangkat elektronik tentang perkembangan mahasiswa/i di 

kelas tersebut dalam melaksanakan PBM sesuai RPS selama 1 semester (16 

Minggu). 

30. Dosen Wali Kelas berkomunikasi dengan Kepala/Sekretaris Program Studi 

apabila ada ditemukan hal-hal yang menunjang atau menghambat 

pelaksanaan PBM khususnya perkembangan mahasiswa/i dalam 

mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban mahasiswa/i tersebut. 

Seluruh hal-hal yang menjadi motivasi atau penghambat PBM di kelas 

masing-masing dapat dibicarakan di rapat evaluasi UTS maupun UAS serta 

berkomunikasi langsung atau melalui perangkat elektronik di jam kerja 

dengan Fungsionaris Jurusan. 
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31. Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi mengawasi semua PBM 

mata kuliah teori secara luring yang dilakukan di ruang kelas sesuai RPS 

selama 1 semester (16 Minggu) dan dilaporkan kepada Ketua Jurusan. Semua 

Rekapan PBM yang dilakukan Administrasi Jurusan/Program Studi menjadi 

acuan monitoring di masing-masing Jurusan/Program Studi. 

32. Dosen Pengampu Mata Kuliah memberikan semua penilaian atas 

tugas/latihan/ujian mata kuliah teori secara luring pada minggu ke 8 (delapan) 

yang ada di SIPADI dan memasukkan nilai akhir kedalam PORTAL.  Portal 

dapat diakses https://portal.polmed.ac.id/. 

33. Dosen Pengampu Mata Kuliah memasukkan nilai akhir UTS dari 

tugas/latihan/ujian mata kuliah teori secara luring ke PORTAL. 

34. Kepala Program Studi memeriksa semua nilai mata kuliah secara luring yang 

masuk ke PORTAL. 

35. Administrasi Jurusan/Program Studi menyiapkan semua dokumen nilai akhir 

UTS dan menyerahkan kepada Sekretaris Program Studi. 

36. Sekretaris Program Studi memeriksa ulang dan menyerahkan kembali kepada 

Kepala Program Studi. 

37. Kepala Program Studi menyerahkan kepada Sekretaris jurusan dan Sekretaris 

Jurusan memparaf nilai akhir UTS dan diserahkan kepada Ketua Jurusan. 

38. Sekretaris Jurusan membuat undangan kepada seluruh dosen dan diumumkan 

secara langsung di papan pengumuman atau melalui laman/group media 

social masing-masing Jurusan/Program Studi. 

39. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) UTS kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi UTS. LEA UTS 

diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 

Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA UTS dikembalikan pada Dosen Wali 

Kelas dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 

40. Seluruh Fungsionaris Jurusan, Dosen Wali Kelas dan Dosen Pengampu Mata 

Kuliah melakukan Rapat Evaluasi UTS secara luring/daring di Tingkat 

Jurusan dan seluruh yang hadir menandatangani daftar hadir secara 

luring/daring. 

https://portal.polmed.ac.id/
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41. Hasil Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dilaporkan ke Tingkat Direktorat pada 

rapat evaluasi Fungsionaris dan Direktorat secara luring/daring. 

42. LEA UTS dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 

43. Setelah selesai UTS maka PBM dilanjutkan kembali mulai dari minggu ke 9 

(sembilan) sampai minggu ke 16 (enam belas) 

44. Urutan Juknis Nomor 11 sampai Nomor 32 dilakukan dengan tahapan yang 

sama untuk setelah UTS (minggu ke 9 sampai sebelum UAS yaitu minggu ke 

15 dan minggu pengganti pemenuhan PBM 14 minggu). 

45. Dosen Pengampu Mata Kuliah memberikan semua penilaian atas 

tugas/latihan/ujian/UAS mata kuliah teori secara luring dan memasukkan 

kedalam PORTAL. 

46. Dosen Pengampu Mata Kuliah memasukkan nilai akhir UAS pada mata 

kuliah teori secara luring ke PORTAL. 

47. Kepala Program Studi memeriksa semua nilai mata kuliah teori secara luring 

yang masuk ke PORTAL. 

48. Administrasi Jurusan/Program Studi menyiapkan semua dokumen nilai akhir 

UAS mata kuliah teori secara luring dan menyerahkan kepada Sekretaris 

Program Studi. 

49. Sekretaris Program Studi memeriksa ulang dan menyerahkan nilai akhir UAS 

mata kuliah teori secara luring kepada Kepala Program Studi. 

50. Kepala Program Studi menyerahkan nilai akhir UAS mata kuliah 

praktik/praktikum kepada Sekretaris jurusan dan Sekretaris Jurusan 

memparaf nilai akhir UAS dan diserahkan kepada Ketua Jurusan. 

51. Sekretaris Jurusan membuat undangan kepada seluruh dosen dan diumumkan 

secara langsung pada pengumuman atau melalui laman/group media social 

masing-masing Jurusan/Program Studi. 

52. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) UAS kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi UAS. LEA UAS 

diperbanyak 2 (dua) rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh wali 
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kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA UAS dikembalikan dan menjadi bahan 

pertinggal di administrasi Jurusan/Program Studi. 

53. Seluruh Fungsionaris Jurusan, Wali Kelas dan Dosen melakukan Rapat 

Evaluasi UAS secara luring/daring di Tingkat Jurusan dan seluruh yang hadir 

menandatangani daftar hadir secara luring/daring. Pada saat Rapat Evaluasi 

UAS maka Format mahasiswa yang tidak lulus (nilai D (berhak) mendapat 

ujian ulangan dan nilai E (wajib) melakukan ujian ulang dengan IPK minimal 

1,70 sesuai Peraturan Akademik Pasal 32 mengenai Ujian Susulan dan 

Ulangan kemudian didistribusikan oleh administrasi Jurusan/Program Studi 

kepada Wali Kelas. Tujuan distribusi ini untuk mendata mahasiswa yang 

berhak mengulang dan wajib mengulang. 

54. Hasil Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dilaporkan ke Tingkat Direktorat pada 

rapat evaluasi Fungsionaris dan Direktorat secara luring/daring. Setelah 

Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dan Tingkat Direktorat maka disimpulkan 

keputusan mahasiswa-mahasiswa yang berhak dan wajib mengulang mata 

kuliah yang mendapat nilai D dan E. Laporan monitoring yang diterima Ketua 

Jurusan dari Kepala/Sekretaris Program Studi sesuai Nomor 31 akan 

dilaporkan kepada Wakil Direktur 1 Bidang Akademik dan Wakil Direktur 1 

Bidang Akademik melaporkan kepada Direktur. 

55. Hasil Keputusan Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dan Tingkat Direktorat di 

tindak lanjutin oleh Jurusan untuk melakukan ujian ulangan di setiap 

Jurusan/Program Studi. 

56. Semua data-data mahasiswa/i yang memiliki mata kuliah nilai D dan E 

dikumpulkan oleh administrasi Jurusan/Program studi akan diberikan kepada 

Sekretaris Jurusan. 

57. Sekretaris Jurusan akan mengetik pengumuman dan jadwal ujian ulangan 

perihal ujian ulangan beserta nama-nama mahasiswa/i yang berhak dan wajib 

mengulang pada mata kuliah teori secara luring yang gagal serta nama Dosen 

Pengampu Mata Kuliah dan ditempel di papan pengumuman, diunggah di 

laman Jurusan/Program Studi atau group media social Jurusan/Program 

Studi. 
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58. Mahasiswa/i mendapat nilai D (berhak) dan E (wajib) mengulang mata kuliah 

teori secara luring dan Dosen Pengampu Mata Kuliah tersebut memberikan 

tugas/latihan/ulangan kepada mahasiswa/i tersebut melalui luring dan/atau 

SIPADI sesuai jadwal yang sudah ditentukan dari Jurusan/Program 

Studi/Dosen Pengampu Mata Kuliah tersebut.  

59. Semua ujian ulang/tugas/latihan dan administrasi mata kuliah teori secara 

luring tidak dipungut biaya apapun dan apabila ada oknum yang melakukan 

kesalahan sehingga melanggar peraturan polmed dan disertai bukti maka 

dikenakan sanksi sesuai PP no. 94 tahun 2021, kode etik dosen, perjanjian 

kerja pegawai dan kode etik mahasiswa. 

60. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai akhir yang 

mendapat nilai D (berhak) dan E (wajib) dengan mengikuti ujian ulang dan 

mengerjakan semua tugas/latihan/ulangan mata kuliah teori secara luring 

yang diberikan Dosen Pengampu Mata Kuliah setelah UTS yang tidak 

dikerjakan sehingga semua nilai tersebut menjadi acuan untuk merubah nilai 

akhir semester sesuai Peraturan Akademik Pasal 32 tentang Ujian Susulan 

dan Ulangan. 

61. Hasil ujian ulang/tugas/latihan/ulangan mata kuliah teori secara luring yang 

dikerjakan mahasiswa kemudian diperiksa oleh Dosen Pengampu Mata 

Kuliah dan semua ujian ulang/tugas/latihan/ulangan nilai akhir semester 

diberikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi. 

62. Kepala/Sekretaris Program Studi menuliskan surat yang ditujukan kepada 

Wakil Direktur 1 Bidang Akademik untuk meminta izin membuka PORTAL 

supaya dapat memasukkan nilai akhir semester ke PORTAL. Surat tersebut 

diparaf Sekretaris Jurusan dan ditandatangani oleh Ketua Jurusan dan setelah 

dijawab dan diizinkan maka Kepala Program Studi memasukkan nilai akhir 

semester ke PORTAL. 

63. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) UAS kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi UAS. LEA UAS 

diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 

Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA UAS dikembalikan pada Dosen Wali 
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Kelas dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 

64. LEA UAS dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 

65. Semua mahasiwa/i mengurus administrasi PBM secara manual melalui loket 

masing-masing jurusan/program studi dan melalui email jurusan/ program 

studi atau nomor kontak pegawai administrasi jurusan/ program studi secara 

daring di jam kerja. 

66. Administrasi Jurusan/Program Studi membuat pengumuman kepada seluruh 

mahasiswa/i untuk mengambil marksheet sebagai salah satu persyaratan 

daftar ulang pada semester berjalan berikutnya. 

67. Marksheet yang sudah diambil ditandatangani oleh pihak terkait dan dipindai 

menggunakan perangkat elektronik oleh masing-masing mahasiswa/i sebagai 

pertinggal. Jika tidak mengambil marksheet maka tidak dapat mendaftar. 

68. Marksheet yang hilang dan rusak dapat diganti dengan melakukan 

pembayaran melalui Satu Pintu Layanan POLMED dan membawa bukti 

pembayaran ke administrasi Jurusan/Program Studi untuk melakukan 

pencetakan kembali dan ditandatangani oleh pihak terkait. 

69. Daftar ulang dilakukan mahasiswa/i dengan mengikuti peraturan yang 

berlaku di polmed dan menyelesaikan semua kewajiban sebagai mahasiswa 

aktif polmed. 

70. POS-AP pelaksanaan PBM di Program Studi sesuai dengan Prosedur 

Operasional Standar Politeknik Negeri Medan tahun 2021 pada 

https://bit.ly/POS_AP_POLMED 

 

 

 

4.2 Pelaksanaan Pembelajaran Mata Kuliah Teori Secara Daring 

Petunjuk teknis untuk pelaksanaan pembelajaran teori secara daring yaitu: 

https://bit.ly/POS_AP_POLMED
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1. Kalender Akademik T.A. dan pengumuman PBM dikeluarkan oleh Wakil 

Direktur 1 Bidang Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur untuk 

didistribusikan kepada seluruh sivitas akademika. 

2. Ketua Jurusan menindaklanjuti atas pengumuman Kalender Akademik T.A. 

dan PBM yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur 1 Bidang Akademik yang 

sudah ditandatangani oleh Direktur dengan membuat memorandum mengenai 

T.A dan PBM akan dimulai untuk masing-masing Jurusan maupun Program 

Studi yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan. (PBM dilakukan secara daring 

menggunakan sistem pembelajaran digital (sipadi). Semua rekam jejak PBM 

dilakukan di sipadi dan dapat diakses https://sipadi.polmed.ac.id/). 

3. Sekretaris Jurusan mengetik pengumuman untuk usulan beban mengajar dan 

pengumuman ini disetujui Ketua Jurusan kemudian pengumuman tersebut 

dikoordinasikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi yang ditempel pada 

papan pengumuman, akan diunggah laman masing-masing Jurusan/Program 

Studi atau group media social masing-masing Jurusan/ Program Studi. 

4. Kepala/Sekretaris Program Studi melanjutkan pengumuman tersebut dengan 

membagikan usulan beban mengajar kepada seluruh dosen melalui surat 

elektronik (surel) program studi @polmed.id dan seluruh dosen akan 

membalas surel tersebut menggunakan surel masing-masing dosen tersebut 

@polmed.ac.id. 

5. Proses usulan beban mengajar yang dilakukan fungsionaris 2 (dua) minggu 

sebelum PBM dimulai setiap semester sehingga jadwal mata kuliah sudah 

dipublikasi 1 (satu) minggu sebelum PBM dimulai. 

6. Perubahan jadwal mata kuliah dapat dilakukan dengan alasan yang jelas dan 

berhubungan dengan POLMED. Dosen bersangkutan melakukan komunikasi 

kepada Kepala/Sekretaris Program Studi dengan melalui mengajukan 

kembali usulan beban mengajar dengan menggunakan surel masing-masing 

dosen tersebut. Waktu yang diberikan maksimal 2 (dua) hari setelah jadwal 

mata kuliah ditempel pada papan pengumuman, diunggah laman masing-

masing Jurusan/Program Studi atau group media social masing-masing 

Jurusan/ Program Studi. 

https://sipadi.polmed.ac.id/
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7. Jurusan mendistribusikan Surat Keputusan Dosen Wali Kelas kepada masing-

masing Dosen Wali Kelas melalui langsung atau menggunakan surel 

@polmed.ac.id. yang sudah ditandatangani oleh Direktur. 

8. Administrasi Jurusan/Program Studi sudah menyiapkan slot semua mata 

kuliah teori di SIPADI pada minggu ke 1 (satu). 

9. Mahasiswa/i mengikuti peraturan akademik dan kode etik mahasiswa dan 

dosen mengikuti UU dosen dan guru no 14 tahun 2005, PP no.94 tahun 2021, 

pedoman PAK 2019 suplemen, Beban Kerja Dosen (BKD) dan kode etik 

dosen. 

10. Dosen Wali kelas menunjuk dua orang mahasiswa/i sebagai Ketua dan Wakil 

Ketua Kelas pada kelas masing-masing. 

11. Mahasiswa/i hadir tepat waktu di kelas untuk melaksanakan mata kuliah teori 

secara daring selama 1 semester (16 minggu). 

12. Dosen dan Mahasiswa/i wajib menggunakan dan mengoperasikan perangkat 

elektronik utama (laptop/personal computer) dan wajib membawa dan 

menghidupkan perangkat elektronik tambahan (handphone) sudah terkoneksi 

pada internet dimana daftar hadir dilakukan di SIPADI. 

13. Mahasiswa/i melakukan presensi di SIPADI pada saat berada di ruangan 

kelas sesuai jadwal matakuliah teori secara luring tersebut. 

14. Mahasiswa/i yang tidak hadir dengan adanya alasan ketidakhadiran 

dapatmenekan tombol  S=Sakit atau I=Izin pada SIPADI dan memberikan 

surat sakit/izin yang sesuai aturan secara langsung ke administrasi 

jurusan/Program Studi atau melalui surat elektronik (surel) mahasiswa/i 

menggunakan @student.polmed.ac.id yang ditujukan kepada Administrasi 

Jurusan/Program Studi atau Kepala/Sekretaris Program Studi. 

15. Surat sakit dan izin mahasiswa/i diberikan kepada Administrasi 

Jurusan/Program Studi atau Kepala Program Studi/Sekretaris Program Studi 

paling lama diakui maksimal 3 × 24 jam sedangkan absen (tidak hadir tanpa 

alasan) akan mendapatkan sanksi sesuai Peraturan Akademik Pasal 36 

tentang Ketidakhadiran yang Tidak Diizinkan 

16. Jumlah kehadiran, keterlambatan dan ketidakhadiran mahasiswa/i disebabkan 

sakit, izin dan absen mengikuti Peraturan Akademik Pasal 35, 36 dan 37. 
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17. Dosen Pengampu Mata Kuliah yang tidak hadir karena berhalangan sakit dan 

izin (tugas lainnya) melapor kepada Kepala Program Studi. Dosen pengampu 

tersebut melapor dengan memberikan surat sakit/izin ditujukan kepada Ketua 

Jurusan dan surat tersebut dapat diberikan langsung ke Ketua 

Jurusan/Sekretaris Jurusan atau melalui surel dosen menggunakan 

@polmed.ac.id. 

18. Sekretaris Jurusan akan memberikan surat tersebut ke Kepala Program 

Studi/Sekretaris Program Studi untuk ditindaklanjuti memberikan usulan 

perkuliahan tambahan/pengganti dan diberitahukan kepada Kepala Program 

Studi/Sekretaris Program Studi kepada Dosen pengampu. Data Dosen 

Pengampu Mata Kuliah yang menggantikan PBM tersebut akan diberikan 

kepada Administrasi Jurusan/Program Studi untuk direkap pemenuhan PBM 

setiap bulannya kepada Keuangan dimana diperiksa oleh bagian Direktorat 

Akademik dan disetujui Wakil Direktur II Bidang Kepegawaian dan 

Administrasi Umum Keuangan. 

19. Dosen Pengampu Mata Kuliah melakukan verifikasi presensi di SIPADI 

secara manual pada saat mahasiswa berada di ruang kelas sesuai jadwal mata 

kuliah praktik/praktikum tersebut. Pengaturan jam kehadiran dan 

keterlambatan dapat diatur pada bagian kehadiran/presensi di SIPADI. 

20. Dosen Pengampu Mata Kuliah hadir dan berada di SIPADI sesuai jadwal 

mata kuliah teori secara daring. 

21. RPS dibuat oleh dosen pengampu ditandatangani oleh Koordinator Mata 

Kuliah dan Kepala Program Studi berdasarkan standar P4M dan tersedia di 

P4M serta program studi masing-masing, Kontrak PBM ditulis oleh Dosen 

Pengampu Mata Kuliah dan ditandatangani oleh Dosen Pengampu Mata 

Kuliah dan Ketua Kelas serta materi pembelajaran dibuat oleh Dosen 

Pengampu Mata Kuliah. 

22. Semua RPS, Kontrak PBM dan materi sesuai Kurikulum POLMED yang 

disiapkan oleh Dosen pengampu kemudian diunggah di SIPADI untuk setiap 

matakuliah teori secara daring selama 1 semester (16 minggu). 
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23. PBM selama 1 semester (16 minggu) termasuk ujian tengah semester (UTS) 

dan ujian akhir semester (UAS) serta tambahan minggu pengganti 

pemenuhan 14 minggu sesuai dengan Peraturan Direktur Tentang Akademik 

24. Dosen Pengampu Mata Kuliah melakukan PBM untuk mata kuliah teori 

secara daring di SIPADI sesuai RPS selama 1 semester (16 Minggu). PBM 

mata kuliah teori secara daring yaitu dosen dan mahasiswa wajib 

melaksanakan PBM di sipadi dengan menggunakan salah satu fasilitas sipadi 

yaitu google meet dimana dosen dan mahasiswa melakukan interaksi PBM 

dengan menghidupkan/on video kamera pada waktu bersamaan di tempat 

yang berbeda. Jika terjadi permasalahan dengan fasilitas google meet maka 

dapat dilakukan PBM dengan fasilitas zoom, ms team, dll yang menggunakan 

email @ polmed. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam PBM mata kuliah 

teori secara daring mengacu tahapan nomor 9. 

25. Mahasiswa/i mendengarkan, memahami dan tanya jawab pada mata kuliah 

teori secara daring di SIPADI sesuai jadwal kuliah dan sesuai RPS selama 1 

semester (16 Minggu). 

26. Mahasiswa/i mengerjakan semua kegiatan PBM yaitu mempelajari materi, 

mengerjakan tugas/latihan/ulangan/ujian yang diberikan dosen sebagai 

indikator penilaian mata kuliah teori secara daring di SIPADI sesuai RPS 

selama 1 semester (16 Minggu). 

27. Semua tugas/latihan/ulangan/ujian yang diberikan Dosen Pengampu Mata 

Kuliah kepada mahasiswa/i mengikuti Peraturan Akademik Pasal 30 tentang 

Evaluasi. 

28. Mahasiswa bertanggung jawab atas semua keperluan baik bahan/peralatan 

pendukung yang digunakan untuk melaksanakan mata kuliah teori secara 

daring di SIPADI sesuai jadwal kuliah. 

29. Dosen Wali Kelas berkomunikasi dengan mahasiswa/i yang didampinginya, 

khususnya Ketua Kelas dan Dosen Wali Kelas berkomunikasi secara daring 

menggunakan perangkat elektronik tentang perkembangan mahasiswa/i di 

kelas tersebut dalam melaksanakan PBM sesuai RPS selama 1 semester (16 

Minggu). 
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30. Dosen Wali Kelas berkomunikasi dengan Kepala/Sekretaris Program Studi 

apabila ada ditemukan hal-hal yang menunjang atau menghambat 

pelaksanaan PBM khususnya perkembangan mahasiswa/i dalam 

mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban mahasiswa/i tersebut. 

Seluruh hal-hal yang menjadi motivasi atau penghambat PBM di kelas 

masing-masing dapat dibicarakan di rapat evaluasi UTS maupun UAS serta 

berkomunikasi langsung atau melalui perangkat elektronik di jam kerja 

dengan Fungsionaris Jurusan. 

31. Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi mengawasi semua PBM 

mata kuliah teori secara daring yang dilakukan di ruang kelas sesuai RPS 

selama 1 semester (16 Minggu) dan dilaporkan kepada Ketua Jurusan. Semua 

Rekapan PBM yang dilakukan Administrasi Jurusan/Program Studi menjadi 

acuan monitoring di masing-masing Jurusan/Program Studi. 

32. Dosen Pengampu Mata Kuliah memberikan semua penilaian atas 

tugas/latihan/ujian mata kuliah teori secara luring pada minggu ke 8 (delapan) 

yang ada di SIPADI dan memasukkan nilai akhir kedalam PORTAL. Portal 

dapat diakses https://portal.polmed.ac.id/. 

33. Dosen Pengampu Mata Kuliah memasukkan nilai akhir UTS dari 

tugas/latihan/ujian mata kuliah teori secara daring ke PORTAL. 

34. Kepala Program Studi memeriksa semua nilai mata kuliah secara daring yang 

masuk ke PORTAL. 

35. Administrasi Jurusan/Program Studi menyiapkan semua dokumen nilai akhir 

UTS dan menyerahkan kepada Sekretaris Program Studi. 

36. Sekretaris Program Studi memeriksa ulang dan menyerahkan kembali kepada 

Kepala Program Studi. 

37. Kepala Program Studi menyerahkan kepada Sekretaris jurusan dan Sekretaris 

Jurusan memparaf nilai akhir UTS dan diserahkan kepada Ketua Jurusan. 

38. Sekretaris Jurusan membuat undangan kepada seluruh dosen dan diumumkan 

secara langsung di papan pengumuman atau melalui laman/group media 

social masing-masing Jurusan/Program Studi. 

39. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) UTS kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi UTS. LEA UTS 

https://portal.polmed.ac.id/
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diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 

Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA UTS dikembalikan pada Dosen Wali 

Kelas dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 

40. Seluruh Fungsionaris Jurusan, Dosen Wali Kelas dan Dosen Pengampu Mata 

Kuliah melakukan Rapat Evaluasi UTS secara luring/daring di Tingkat 

Jurusan dan seluruh yang hadir menandatangani daftar hadir secara 

luring/daring. 

41. Hasil Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dilaporkan ke Tingkat Direktorat pada 

rapat evaluasi Fungsionaris dan Direktorat secara luring/daring. 

42. LEA UTS dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 

43. Setelah selesai UTS maka PBM dilanjutkan kembali mulai dari minggu ke 9 

(sembilan) sampai minggu ke 16 (enam belas) 

44. Urutan Juknis Nomor 11 sampai Nomor 32 dilakukan dengan tahapan yang 

sama untuk setelah UTS (minggu ke 9 sampai sebelum UAS yaitu minggu ke 

15 dan minggu pengganti pemenuhan PBM 14 minggu). 

45. Dosen Pengampu Mata Kuliah memberikan semua penilaian atas 

tugas/latihan/ujian/UAS mata kuliah teori secara daring dan memasukkan ke 

dalam PORTAL. 

46. Dosen Pengampu Mata Kuliah memasukkan nilai akhir UAS pada mata 

kuliah teori secara daring ke PORTAL. 

47. Kepala Program Studi memeriksa semua nilai mata kuliah teori secara daring 

yang masuk ke PORTAL. 

48. Administrasi Jurusan/Program Studi menyiapkan semua dokumen nilai akhir 

UAS mata kuliah teori secara daring dan menyerahkan kepada Sekretaris 

Program Studi. 

49. Sekretaris Program Studi memeriksa ulang dan menyerahkan nilai akhir UAS 

mata kuliah teori secara daring kepada Kepala Program Studi. 
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50. Kepala Program Studi menyerahkan nilai akhir UAS mata kuliah teori secara 

daring kepada Sekretaris jurusan dan Sekretaris Jurusan memparaf nilai akhir 

UAS dan diserahkan kepada Ketua Jurusan. 

51. Sekretaris Jurusan membuat undangan kepada seluruh dosen dan diumumkan 

secara langsung pada pengumuman atau melalui laman/group media social 

masing-masing Jurusan/Program Studi. 

52. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) UAS kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi UAS. LEA UAS 

diperbanyak 2 (dua) rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh wali 

kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA UAS dikembalikan dan menjadi bahan 

pertinggal di administrasi Jurusan/Program Studi. 

53. Seluruh Fungsionaris Jurusan, Wali Kelas dan Dosen melakukan Rapat 

Evaluasi UAS secara luring/daring di Tingkat Jurusan dan seluruh yang hadir 

menandatangani daftar hadir secara luring/daring. Pada saat Rapat Evaluasi 

UAS maka Format mahasiswa yang tidak lulus (nilai D (berhak) mendapat 

ujian ulangan dan nilai E (wajib) melakukan ujian ulang dengan IPK minimal 

1,70 sesuai Peraturan Akademik Pasal 32 tentang Ujian Susulan dan Ulangan 

kemudian didistribusikan oleh administrasi Jurusan/Program Studi kepada 

Wali Kelas. Tujuan distribusi ini untuk mendata mahasiswa yang berhak 

mengulang dan wajib mengulang. 

54. Hasil Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dilaporkan ke Tingkat Direktorat pada 

rapat evaluasi Fungsionaris dan Direktorat secara luring/daring. Setelah 

Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dan Tingkat Direktorat maka disimpulkan 

keputusan mahasiswa-mahasiswa yang berhak dan wajib mengulang mata 

kuliah yang mendapat nilai D dan E. Laporan monitoring yang diterima Ketua 

Jurusan dari Kepala/Sekretaris Program Studi disiapkan oleh Administrasi 

Jurusan/Program Studi sesuai Nomor 31 akan dilaporkan kepada Wakil 

Direktur 1 Bidang Akademik dan Wakil Direktur 1 Bidang Akademik 

melaporkan kepada Direktur. 

55. Hasil Keputusan Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dan Tingkat Direktorat di 

tindak lanjutin oleh Jurusan untuk melakukan ujian ulangan disetiap 

Jurusan/Program Studi. 
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56. Semua data-data mahasiswa/i yang memiliki mata kuliah nilai D dan E 

dikumpulkan oleh administrasi Jurusan/Program studi akan diberikan kepada 

Sekretaris Jurusan. 

57. Sekretaris Jurusan akan mengetik pengumuman dan jadwal ujian ulangan 

perihal ujian ulangan beserta nama-nama mahasiswa/i yang berhak dan wajib 

mengulang pada mata kuliah teori secara luring yang gagal serta nama Dosen 

Pengampu Mata Kuliah dan ditempel di papan pengumuman, diunggah di 

laman Jurusan/Program Studi atau group media social Jurusan/Program 

Studi. 

58. Mahasiswa/i mendapat nilai D (berhak) dan E (wajib) mengulang mata kuliah 

teori secara luring dan Dosen Pengampu Mata Kuliah tersebut memberikan 

tugas/latihan/ulangan kepada mahasiswa/i tersebut melalui luring dan/atau 

SIPADI sesuai jadwal yang sudah ditentukan dari Jurusan/Program 

Studi/Dosen Pengampu Mata Kuliah tersebut.  

59. Semua ujian ulang/tugas/latihan dan administrasi mata kuliah teori secara 

luring tidak dipungut biaya apapun dan apabila ada oknum yang melakukan 

kesalahan sehingga melanggar peraturan polmed dan disertai bukti maka 

dikenakan sanksi sesuai PP no. 94 tahun 2021, kode etik dosen, perjanjian 

kerja pegawai dan kode etik mahasiswa. 

60. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai akhir yang 

mendapat nilai D (berhak) dan E (wajib) dengan mengikuti ujian ulang dan 

mengerjakan semua tugas/latihan/ulangan mata kuliah teori secara daring 

yang diberikan Dosen Pengampu Mata Kuliah setelah UTS yang tidak 

dikerjakan sehingga semua nilai tersebut menjadi acuan untuk merubah nilai 

akhir semester sesuai Peraturan Akademik Pasal 32 tentang Ujian Susulan 

dan Ulangan. 

61. Hasil ujian ulang/Tugas/latihan/ulangan mata kuliah teori secara daring yang 

dikerjakan mahasiswa kemudian diperiksa oleh Dosen Pengampu Mata 

Kuliah dan semua ujian ulang/tugas/latihan/ulangan nilai akhir semester 

diberikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi. 

62. Kepala/Sekretaris Program Studi menuliskan surat yang ditujukan kepada 

Wakil Direktur 1 Bidang Akademik untuk meminta izin membuka PORTAL 
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supaya dapat memasukkan nilai akhir semester ke PORTAL. Surat tersebut 

diparaf Sekretaris Jurusan dan ditandatangani oleh Ketua Jurusan dan setelah 

dijawab dan diizinkan maka Kepala Program Studi memasukkan nilai akhir 

semester ke PORTAL. 

63. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) UAS kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi UAS. LEA UAS 

diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 

Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA UAS dikembalikan pada Dosen Wali 

Kelas dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 

64. LEA UAS dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 

65. Semua mahasiwa/i mengurus administrasi PBM secara manual melalui loket 

masing-masing jurusan/program studi dan melalui email jurusan/ program 

studi atau nomor kontak pegawai administrasi jurusan/ program studi secara 

daring di jam kerja. 

66. Administrasi Jurusan/Program Studi membuat pengumuman kepada seluruh 

mahasiswa/i untuk mengambil marksheet sebagai salah satu persyaratan 

daftar ulang pada semester berjalan berikutnya. 

67. Marksheet yang sudah diambil ditandatangani oleh pihak terkait dan dipindai 

menggunakan perangkat elektronik oleh masing-masing mahasiswa/i sebagai 

pertinggal. Jika tidak mengambil marksheet maka tidak dapat mendaftar 

ulang. 

68. Marksheet yang hilang dan rusak dapat diganti dengan melakukan 

pembayaran melalui Satu Pintu Layanan POLMED dan membawa bukti 

pembayaran ke administrasi Jurusan/Program Studi untuk melakukan 

pencetakan kembali dan ditandatangani oleh pihak terkait. 

69. Daftar ulang dilakukan mahasiswa/i dengan mengikuti peraturan yang 

berlaku di polmed dan menyelesaikan semua kewajiban sebagai mahasiswa 

aktif polmed. 
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70. POS-AP pelaksanaan PBM di Program Studi sesuai dengan Prosedur 

Operasional Standar Politeknik Negeri Medan tahun 2021 pada 

https://bit.ly/POS_AP_POLMED 

 

4.3 Pelaksanaan Pembelajaran Mata Kuliah Teori Secara Campuran 

Luring Dan/Atau Daring (Hybrid Learning or Blended Online-Offline 

Learning) 

Petunjuk teknis untuk pelaksanaan pembelajaran teori secara campuran luring 

dan/atau daring (hybrid learning or blended online-offline learning) yaitu: 

1. Kalender Akademik T.A. dan pengumuman PBM dikeluarkan oleh Wakil 

Direktur 1 Bidang Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur untuk 

didistribusikan kepada seluruh sivitas akademika. 

2. Ketua Jurusan menindaklanjuti atas pengumuman Kalender Akademik T.A. 

dan PBM yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur 1 Bidang Akademik yang 

sudah ditandatangani oleh Direktur dengan membuat memorandum mengenai 

T.A dan PBM akan dimulai untuk masing-masing Jurusan maupun Program 

Studi yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan. (PBM dilakukan secara 

campuran luring dan/atau daring (hybrid learning or blended online-offline 

learning) menggunakan sistem pembelajaran digital (sipadi). Semua rekam 

jejak PBM dilakukan di sipadi dan dapat diakses https://sipadi.polmed.ac.id/). 

3. Ketentuan PBM dilakukan secara campuran luring dan/atau daring (hybrid 

learning or blended online-offline learning) dikeluarkan oleh Wakil Direktur 

1 Bidang Akademik yang disetujui dan ditandatangani direktur yaitu: 

● Sesuai Surat Edaran (SE) direktur untuk seluruh PBM 

● Mendapat tugas dari kementerian pendidikan, kebudayaan riset dan 

teknologi. 

● Mendapat tugas dari kementerian lainnya, pemerintah daerah, kota, 

setempat, dinas lainnya yang terkait dengan tri dharma pendidikan 

tinggi disertai surat tugas. Dosen pengampu mata kuliah mengajukan 

izin secara tertulis kepada direktur. 

● Dosen pengampu mata kuliah mengajukan izin secara tertulis disertai 

alasan ke ketua jurusan dan surat tersebut diketahui dan diizinkan ketua 

https://bit.ly/POS_AP_POLMED
https://sipadi.polmed.ac.id/
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jurusan untuk ditujukan ke Direktur dan Wakil Direktur 1 bidang 

Akademik memberikan izin secara tertulis dan disetujui serta 

ditandatangani oleh Direktur. Pengajuan izin melampirkan surat 

tugas/undangan dan ketentuan PBM campuran luring dan/atau daring. 

● Dosen pengampu mata kuliah keadaan sakit yang masih dikategorikan 

mengajukan izin secara tertulis ke ketua jurusan untuk dapat melakukan 

PBM secara tatap muka menggunakan fasilitas yang ada di sipadi 

dengan waktu bersamaan (hybrid/live). Dosen dan mahasiswa wajib 

melakukan interaksi PBM pada waktu bersamaan di tempat yang 

berbeda secara daring. 

4. Sekretaris Jurusan mengetik pengumuman untuk usulan beban mengajar dan 

pengumuman ini disetujui Ketua Jurusan kemudian pengumuman tersebut 

dikoordinasikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi yang ditempel pada 

papan pengumuman, akan diunggah laman masing-masing Jurusan/Program 

Studi atau group media social masing-masing Jurusan/ Program Studi. 

5. Kepala/Sekretaris Program Studi melanjutkan pengumuman tersebut dengan 

membagikan usulan beban mengajar kepada seluruh dosen melalui surat 

elektronik (surel) program studi @polmed.id dan seluruh dosen akan 

membalas surel tersebut menggunakan surel masing-masing dosen tersebut 

@polmed.ac.id. 

6. Proses usulan beban mengajar yang dilakukan fungsionaris 2 (dua) minggu 

sebelum PBM dimulai setiap semester sehingga jadwal mata kuliah sudah 

dipublikasi 1 (satu) minggu sebelum PBM dimulai. 

7. Perubahan jadwal mata kuliah dapat dilakukan dengan alasan yang jelas dan 

berhubungan dengan POLMED. Dosen bersangkutan melakukan komunikasi 

kepada Kepala/Sekretaris Program Studi dengan melalui mengajukan 

kembali usulan beban mengajar dengan menggunakan surel masing-masing 

dosen tersebut. Waktu yang diberikan maksimal 2 (dua) hari setelah jadwal 

mata kuliah ditempel pada papan pengumuman, diunggah laman masing-

masing Jurusan/Program Studi atau group media social masing-masing 

Jurusan/ Program Studi. 
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8. Jurusan mendistribusikan Surat Keputusan Dosen Wali Kelas kepada masing-

masing Dosen Wali Kelas melalui langsung atau menggunakan surel 

@polmed.ac.id. yang sudah ditandatangani oleh Direktur. 

9. Administrasi Jurusan/Program Studi sudah menyiapkan slot semua mata 

kuliah teori di SIPADI pada minggu ke 1 (satu). 

10. Mahasiswa/i mengikuti peraturan akademik dan kode etik mahasiswa dan 

dosen mengikuti UU dosen dan guru no 14 tahun 2005, PP no.94 tahun 2021, 

pedoman PAK 2019 suplemen, Beban Kerja Dosen (BKD) dan kode etik 

dosen. 

11. Dosen Wali kelas menunjuk dua orang mahasiswa/i sebagai Ketua dan Wakil 

Ketua Kelas pada kelas masing-masing. 

12. Mahasiswa/i hadir tepat waktu di kelas untuk melaksanakan matakuliah teori 

campuran luring dan/atau daring di ruang kelas dan/atau SIPADI selama 1 

semester (16 minggu). 

13. Dosen dan Mahasiswa/i wajib menggunakan dan mengoperasikan perangkat 

elektronik utama (laptop/personal computer) dan wajib membawa dan 

menghidupkan perangkat elektronik tambahan (handphone) sudah terkoneksi 

pada internet dimana daftar hadir dilakukan di SIPADI. Tahapan ini 

dilakukan untuk mata kuliah teori secara daring. 

14. Dosen dan Mahasiswa/i dapat menggunakan dan mengoperasikan perangkat 

elektronik utama (laptop/personal computer) dan wajib membawa dan 

menghidupkan perangkat elektronik tambahan (handphone) sudah terkoneksi 

pada internet dimana daftar hadir dilakukan di SIPADI. Tahapan ini 

dilakukan untuk mata kuliah teori secara campuran luring dan daring. 

15. Mahasiswa/i melakukan presensi di SIPADI pada saat berada di ruangan 

kelas sesuai jadwal mata kuliah teori secara luring. PBM mata kuliah teori 

secara daring yaitu dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan PBM di sipadi 

dengan menggunakan salah satu fasilitas sipadi yaitu google meet dimana 

dosen dan mahasiswa melakukan interaksi PBM dengan menghidupkan/on 

video kamera pada waktu bersamaan di tempat yang berbeda. Jika terjadi 

permasalahan dengan fasilitas google meet maka dapat dilakukan PBM 

dengan fasilitas zoom, ms team, dll yang menggunakan email @ polmed. Hal-
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hal yang harus diperhatikan dalam PBM mata kuliah teori secara daring 

mengacu tahapan nomor 10. 

16. Mahasiswa/i yang tidak hadir dengan adanya alasan ketidakhadiran dapat 

menekan tombol S(Sakit) atau I (Izin) pada SIPADI dan memberikan surat 

sakit/izin yang sesuai aturan secara langsung ke administrasi jurusan/Program 

Studi atau melalui surat elektronik (surel) mahasiswa/i menggunakan 

@student.polmed.ac.id yang ditujukan kepada Administrasi Jurusan/Program 

Studi atau Kepala/Sekretaris Program Studi. 

17. Surat sakit dan izin mahasiswa/i diberikan kepada Administrasi 

Jurusan/Program Studi atau Kepala Program Studi/Sekretaris Program Studi 

paling lama diakui maksimal 3 × 24 jam sedangkan absen (tidak hadir tanpa 

alasan) akan mendapatkan sanksi sesuai Peraturan Akademik Pasal 36 

tentang Ketidakhadiran yang Tidak Diizinkan. 

18. Jumlah kehadiran, keterlambatan dan ketidakhadiran mahasiswa/i disebabkan 

sakit, izin dan absen mengikuti Peraturan Akademik Pasal 35, 36 dan 37. 

19. Dosen Pengampu Mata Kuliah yang tidak hadir karena berhalangan sakit dan 

izin (tugas lainnya) melapor kepada Kepala Program Studi. Dosen pengampu 

tersebut melapor dengan memberikan surat sakit/izin ditujukan kepada Ketua 

Jurusan dan surat tersebut dapat diberikan langsung ke Ketua 

Jurusan/Sekretaris Jurusan atau melalui surel dosen menggunakan 

@polmed.ac.id. 

20. Sekretaris Jurusan akan memberikan surat tersebut ke Kepala Program 

Studi/Sekretaris Program Studi untuk ditindak lanjuti memberikan usulan 

perkuliahan tambahan/pengganti dan diberitahukan kepada Kepala Program 

Studi/Sekretaris Program Studi kepada Dosen pengampu. Data Dosen 

Pengampu Mata Kuliah yang menggantikan PBM tersebut akan diberikan 

kepada administrasi Jurusan/Program Studi untuk direkap pemenuhan PBM 

setiap bulannya kepada Keuangan dimana diperiksa oleh bagian Direktorat 

Akademik dan disetujui Wakil Direktur II Bidang Kepegawaian dan 

Administrasi Umum Keuangan. 

21. Dosen Pengampu Mata Kuliah hadir dan berada di ruang kelas sesuai jadwal 

mata kuliah teori secara luring melakukan verifikasi presensi di SIPADI 
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secara manual pada saat mahasiswa berada di ruang kelas sesuai jadwal mata 

kuliah praktik/praktikum tersebut. Pengaturan jam kehadiran dan 

keterlambatan dapat diatur pada bagian kehadiran/presensi di SIPADI. 

22. Dosen Pengampu Mata Kuliah hadir dan berada di SIPADI sesuai jadwal 

mata kuliah teori secara daring melakukan verifikasi presensi di SIPADI 

sesuai nomor 15. 

23. RPS dibuat oleh dosen pengampu ditandatangani oleh Koordinator Mata 

Kuliah dan Kepala Program Studi berdasarkan standar P4M dan tersedia di 

P4M serta program studi masing-masing, Kontrak PBM ditulis oleh Dosen 

Pengampu Mata Kuliah dan ditandatangani oleh Dosen Pengampu Mata 

Kuliah dan Ketua Kelas serta materi pembelajaran dibuat oleh Dosen 

Pengampu Mata Kuliah. 

24. Semua RPS, Kontrak PBM dan materi sesuai Kurikulum POLMED yang 

disiapkan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah kemudian diunggah di SIPADI 

untuk setiap matakuliah teori secara campuran luring dan/atau daring selama 

1 semester (16 minggu). 

25. PBM selama 1 semester (16 minggu) termasuk ujian tengah semester (UTS) 

dan ujian akhir semester (UAS) serta tambahan minggu pengganti 

pemenuhan 14 minggu sesuai dengan Peraturan Direktur Tentang Akademik 

26. Dosen Pengampu Mata Kuliah melakukan PBM untuk mata kuliah teori 

campuran luring dan/atau daring di SIPADI sesuai RPS selama 1 semester 

(16 Minggu). 

27. Mahasiswa/i mendengarkan, memahami dan tanya jawab pada mata kuliah 

teori secara campuran luring dan/atau daring di SIPADI sesuai jadwal kuliah 

dan sesuai RPS selama 1 semester (16 Minggu). 

28. Mahasiswa/i mengerjakan semua kegiatan PBM yaitu mempelajari materi, 

mengerjakan tugas/latihan/ulangan/ujian yang diberikan dosen sebagai 

indikator penilaian mata kuliah teori secara campuran luring dan/atau daring 

di SIPADI sesuai RPS selama 1 semester (16 Minggu). 

29. Semua tugas/latihan/ulangan/ujian yang diberikan Dosen Pengampu Mata 

Kuliah kepada mahasiswa/i mengikuti Peraturan Akademik Pasal 30 tentang 

Evaluasi. 
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30. Mahasiswa bertanggung jawab atas semua keperluan baik bahan/peralatan 

pendukung yang digunakan untuk melaksanakan mata kuliah teori secara 

campuran luring dan/atau daring di SIPADI sesuai jadwal kuliah. 

31. Dosen Wali Kelas berkomunikasi dengan mahasiswa/i yang didampinginya, 

khususnya Ketua Kelas dan Dosen Wali Kelas berkomunikasi secara 

campuran luring dan/atau daring menggunakan perangkat elektronik tentang 

perkembangan mahasiswa/i di kelas tersebut dalam melaksanakan PBM 

sesuai RPS selama 1 semester (16 Minggu). 

32. Dosen Wali Kelas berkomunikasi dengan Kepala/Sekretaris Program Studi 

apabila ada ditemukan hal-hal yang menunjang atau menghambat 

pelaksanaan PBM khususnya perkembangan mahasiswa/i dalam 

mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban mahasiswa/i tersebut. 

Seluruh hal-hal yang menjadi motivasi atau penghambat PBM di kelas 

masing-masing dapat dibicarakan di rapat evaluasi UTS maupun UAS serta 

berkomunikasi langsung atau melalui perangkat elektronik di jam kerja 

dengan Fungsionaris Jurusan. 

33. Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi mengawasi semua PBM 

mata kuliah teori secara campuran luring dan/atau daring yang dilakukan di 

ruang kelas sesuai RPS selama 1 semester (16 Minggu) dan dilaporkan 

kepada Ketua Jurusan. Semua Rekapan PBM yang dilakukan Administrasi 

Jurusan/Program Studi menjadi acuan monitoring di masing-masing 

Jurusan/Program Studi. 

34. Dosen Pengampu Mata Kuliah memberikan semua penilaian atas 

tugas/latihan/ujian mata kuliah teori secara campuran luring dan/atau daring 

pada minggu ke 8 (delapan) yang ada di SIPADI dan memasukkan nilai akhir 

kedalam PORTAL. Portal dapat diakses https://portal.polmed.ac.id/. 

35. Dosen Pengampu Mata Kuliah memasukkan nilai akhir UTS dari 

tugas/latihan/ujian mata kuliah teori secara campuran luring dan/atau daring 

ke PORTAL. 

36. Kepala Program Studi memeriksa semua nilai mata kuliah secara campuran 

luring dan/atau daring yang masuk ke PORTAL. 

https://portal.polmed.ac.id/
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37. Administrasi Jurusan/Program Studi menyiapkan semua dokumen nilai akhir 

UTS dan menyerahkan kepada Sekretaris Program Studi. 

38. Sekretaris Program Studi memeriksa ulang dan menyerahkan kembali kepada 

Kepala Program Studi. 

39. Kepala Program Studi menyerahkan kepada Sekretaris jurusan dan Sekretaris 

Jurusan memparaf nilai akhir UTS dan diserahkan kepada Ketua Jurusan. 

40. Sekretaris Jurusan membuat undangan kepada seluruh dosen dan diumumkan 

secara langsung di papan pengumuman atau melalui laman/group media 

social masing-masing Jurusan/Program Studi. 

41. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) UTS kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi UTS. LEA UTS 

diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 

Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA UTS dikembalikan pada Dosen Wali 

Kelas dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 

42. Seluruh Fungsionaris Jurusan, Dosen Wali Kelas dan Dosen Pengampu Mata 

Kuliah melakukan Rapat Evaluasi UTS secara luring/daring di Tingkat 

Jurusan dan seluruh yang hadir menandatangani daftar hadir secara 

luring/daring. 

43. Hasil Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dilaporkan ke Tingkat Direktorat pada 

rapat evaluasi Fungsionaris dan Direktorat secara luring/daring. 

44. LEA UTS dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 

45. Setelah selesai UTS maka PBM dilanjutkan kembali mulai dari minggu ke 9 

(sembilan) sampai minggu ke 16 (enam belas) 

46. Urutan Juknis Nomor 11 sampai Nomor 34 dilakukan dengan tahapan yang 

sama untuk setelah UTS (minggu ke 9 sampai sebelum UAS yaitu minggu ke 

15 dan minggu pengganti pemenuhan PBM 14 minggu). 

47. Dosen Pengampu Mata Kuliah memberikan semua penilaian atas 

tugas/latihan/ujian/UAS mata kuliah teori secara daring dan memasukkan ke 

dalam PORTAL. 
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48. Dosen Pengampu Mata Kuliah memasukkan nilai akhir UAS pada mata 

kuliah teori secara daring ke PORTAL. 

49. Kepala Program Studi memeriksa semua nilai mata kuliah teori secara daring 

yang masuk ke PORTAL. 

50. Administrasi Jurusan/Program Studi menyiapkan semua dokumen nilai akhir 

UAS mata kuliah teori secara daring dan menyerahkan kepada Sekretaris 

Program Studi. 

51. Sekretaris Program Studi memeriksa ulang dan menyerahkan nilai akhir UAS 

mata kuliah teori secara daring kepada Kepala Program Studi. 

52. Kepala Program Studi menyerahkan nilai akhir UAS mata kuliah teori secara 

daring kepada Sekretaris jurusan dan Sekretaris Jurusan memparaf nilai akhir 

UAS dan diserahkan kepada Ketua Jurusan. 

53. Sekretaris Jurusan membuat undangan kepada seluruh dosen dan diumumkan 

secara langsung pada pengumuman atau melalui laman/group media social 

masing-masing Jurusan/Program Studi. 

54. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) UAS kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi UAS. LEA UAS 

diperbanyak 2 (dua) rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh wali 

kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA UAS dikembalikan dan menjadi bahan 

pertinggal di administrasi Jurusan/Program Studi. 

55. Seluruh Fungsionaris Jurusan, Wali Kelas dan Dosen melakukan Rapat 

Evaluasi UAS secara luring/daring di Tingkat Jurusan dan seluruh yang hadir 

menandatangani daftar hadir secara luring/daring. Pada saat Rapat Evaluasi 

UAS maka Format mahasiswa yang tidak lulus (nilai D (berhak) mendapat 

ujian ulangan dan nilai E (wajib) melakukan ujian ulang dengan IPK minimal 

1,70 sesuai Peraturan Akademik Pasal 32 tentang Ujian Susulan dan Ulangan 

kemudian didistribusikan oleh administrasi Jurusan/Program Studi kepada 

Wali Kelas. Tujuan distribusi ini untuk mendata mahasiswa yang berhak 

mengulang dan wajib mengulang. 

56. Hasil Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dilaporkan ke Tingkat Direktorat pada 

rapat evaluasi Fungsionaris dan Direktorat secara luring/daring. Setelah 

Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dan Tingkat Direktorat maka disimpulkan 
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keputusan mahasiswa-mahasiswa yang berhak dan wajib mengulang mata 

kuliah yang mendapat nilai D dan E. Laporan monitoring yang diterima Ketua 

Jurusan dari Kepala/Sekretaris Program Studi disiapkan oleh Administrasi 

Jurusan/Program Studi sesuai Nomor 31 akan dilaporkan kepada Wakil 

Direktur 1 Bidang Akademik dan Wakil Direktur 1 Bidang Akademik 

melaporkan kepada Direktur. 

57. Hasil Keputusan Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dan Tingkat Direktorat 

ditindaklanjuti oleh Jurusan untuk melakukan ujian ulangan di setiap 

Jurusan/Program Studi. 

58. Semua data-data mahasiswa/i yang memiliki mata kuliah nilai D dan E 

dikumpulkan oleh administrasi Jurusan/Program studi akan diberikan kepada 

Sekretaris Jurusan. 

59. Sekretaris Jurusan akan mengetik pengumuman dan jadwal ujian ulangan 

perihal ujian ulangan beserta nama-nama mahasiswa/i yang berhak dan wajib 

mengulang pada mata kuliah teori secara luring yang gagal serta nama Dosen 

Pengampu Mata Kuliah dan ditempel di papan pengumuman, diunggah di 

laman Jurusan/Program Studi atau group media social Jurusan/Program 

Studi. 

60. Mahasiswa/i mendapat nilai D (berhak) dan E (wajib) mengulang mata kuliah 

teori secara luring dan Dosen Pengampu Mata Kuliah tersebut memberikan 

tugas/latihan/ulangan kepada mahasiswa/i tersebut melalui luring dan/atau 

SIPADI sesuai jadwal yang sudah ditentukan dari Jurusan/Program 

Studi/Dosen Pengampu Mata Kuliah tersebut.  

61. Semua ujian ulang/tugas/latihan dan administrasi mata kuliah teori secara 

luring tidak dipungut biaya apapun dan apabila ada oknum yang melakukan 

kesalahan sehingga melanggar peraturan polmed dan disertai bukti maka 

dikenakan sanksi sesuai PP no. 94 tahun 2021, kode etik dosen, perjanjian 

kerja pegawai dan kode etik mahasiswa. 

62. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai akhir yang 

mendapat nilai D (berhak) dan E (wajib) dengan mengikuti ujian ulang dan 

mengerjakan semua tugas/latihan/ulangan mata kuliah teori secara daring 

yang diberikan Dosen Pengampu Mata Kuliah setelah UTS yang tidak 
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dikerjakan sehingga semua nilai tersebut menjadi acuan untuk merubah nilai 

akhir semester sesuai sesuai Peraturan Akademik Pasal 32 tentang Ujian 

Susulan dan Ulangan. 

63. Hasil ujian ulang/Tugas/latihan/ulangan mata kuliah teori secara daring yang 

dikerjakan mahasiswa kemudian diperiksa oleh Dosen Pengampu Mata 

Kuliah dan semua ujian ulang/tugas/latihan/ulangan nilai akhir semester 

diberikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi. 

64. Kepala/Sekretaris Program Studi menuliskan surat yang ditujukan kepada 

Wakil Direktur 1 Bidang Akademik untuk meminta izin membuka PORTAL 

supaya dapat memasukkan nilai akhir semester ke PORTAL. Surat tersebut 

diparaf Sekretaris Jurusan dan ditandatangani oleh Ketua Jurusan dan setelah 

dijawab dan diizinkan maka Kepala Program Studi memasukkan nilai akhir 

semester ke PORTAL. 

65. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) UAS kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi UAS. LEA UAS 

diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 

Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA UAS dikembalikan pada Dosen Wali 

Kelas dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 

66. LEA UAS dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 

67. Semua mahasiwa/i mengurus administrasi PBM secara manual melalui loket 

masing-masing jurusan/program studi dan melalui email jurusan/ program 

studi atau nomor kontak pegawai administrasi jurusan/ program studi secara 

daring di jam kerja. 

68. Administrasi Jurusan/Program Studi membuat pengumuman kepada seluruh 

mahasiswa/i untuk mengambil marksheet sebagai salah satu persyaratan 

daftar ulang pada semester berjalan berikutnya. 

69. Marksheet yang sudah diambil ditandatangani oleh pihak terkait dan dipindai 

menggunakan perangkat elektronik oleh masing-masing mahasiswa/i sebagai 
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pertinggal. Jika tidak mengambil marksheet maka tidak dapat mendaftar 

ulang. 

70. Marksheet yang hilang dan rusak dapat diganti dengan melakukan 

pembayaran melalui Satu Pintu Layanan POLMED dan membawa bukti 

pembayaran ke administrasi Jurusan/Program Studi untuk melakukan 

pencetakan kembali dan ditandatangani oleh pihak terkait. 

71. Daftar ulang dilakukan mahasiswa/i dengan mengikuti peraturan yang 

berlaku di polmed dan menyelesaikan semua kewajiban sebagai mahasiswa 

aktif polmed. 

72. POS-AP pelaksanaan PBM di Program Studi sesuai dengan Prosedur 

Operasional Standar Politeknik Negeri Medan tahun 2021 pada 

https://bit.ly/POS_AP_POLMED 

 

4.4 Pelaksanaan Pembelajaran Praktik/Praktikum secara luring 

Petunjuk teknis untuk pelaksanaan pembelajaran praktik/praktikum secara 

luring yaitu: 

1. Kalender Akademik T.A. dan pengumuman PBM dikeluarkan oleh Wakil 

Direktur 1 Bidang Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur untuk 

didistribusikan kepada seluruh sivitas akademika. 

71. Ketua Jurusan menindaklanjuti atas Kalender Akademik T.A. dan 

pengumuman PBM yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur 1 Bidang 

Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur dengan membuat 

memorandum mengenai T.A dan PBM akan dimulai untuk masing-masing 

Jurusan maupun Program Studi yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan. 

(PBM yang dilakukan secara luring tetap menggunakan sistem pembelajaran 

digital (sipadi). Semua rekam jejak PBM dilakukan di sipadi dan dapat 

diakses https://sipadi.polmed.ac.id/). 

2. Sekretaris Jurusan mengetik pengumuman untuk usulan beban mengajar dan 

pengumuman ini disetujui Ketua Jurusan kemudian pengumuman tersebut 

dikoordinasikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi yang ditempel pada 

papan pengumuman, akan diunggah laman masing-masing Jurusan/Program 

Studi atau group media social masing-masing Jurusan/ Program Studi. 

https://bit.ly/POS_AP_POLMED
https://sipadi.polmed.ac.id/
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3. Kepala/Sekretaris Program Studi melanjutkan pengumuman tersebut dengan 

membagikan usulan beban mengajar kepada seluruh dosen melalui surat 

elektronik (surel) program studi @polmed.id dan seluruh dosen akan 

membalas surel tersebut menggunakan surel masing-masing dosen tersebut 

@polmed.ac.id. 

4. Proses usulan beban mengajar yang dilakukan fungsionaris 2 (dua) minggu 

sebelum PBM dimulai setiap semester sehingga jadwal mata kuliah sudah 

dipublikasi 1 (satu) minggu sebelum PBM dimulai. 

5. Perubahan jadwal mata kuliah dapat dilakukan dengan alasan yang jelas dan 

berhubungan dengan POLMED. Dosen bersangkutan melakukan komunikasi 

kepada Kepala/Sekretaris Program Studi dengan melalui mengajukan 

kembali usulan beban mengajar dengan menggunakan surel masing-masing 

dosen tersebut. Waktu yang diberikan maksimal 2 (dua) hari setelah jadwal 

mata kuliah ditempel pada papan pengumuman, diunggah laman masing-

masing Jurusan/Program Studi atau group media social masing-masing 

Jurusan/ Program Studi. 

6. Jurusan mendistribusikan Surat Keputusan Dosen Wali Kelas kepada masing-

masing Dosen Wali Kelas melalui langsung atau menggunakan surel 

@polmed.ac.id. yang sudah ditandatangani oleh Direktur. 

7. Administrasi Jurusan/Program Studi sudah menyiapkan slot semua mata 

kuliah praktik/praktikum di SIPADI pada minggu ke 1. 

8. Mahasiswa/i mengikuti peraturan akademik dan kode etik mahasiswa dan 

dosen mengikuti UU dosen dan guru no 14 tahun 2005, PP no.94 tahun 2021, 

pedoman pak 2019 suplemen, Beban Kerja Dosen (BKD) dan kode etik 

dosen. 

9. Dosen Wali kelas menunjuk dua orang mahasiswa/i sebagai Ketua dan Wakil 

Ketua Kelas pada kelas masing-masing. 

10. Mahasiswa/i hadir tepat waktu di bengkel/laboratorium untuk melaksanakan 

mata kuliah praktik/praktikum secara luring selama 1 semester (16 minggu). 

11. Mahasiswa/i menghidupkan perangkat elektronik tambahan (handphone) 

sudah terkoneksi pada internet dimana daftar hadir dilakukan di SIPADI. 
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12. Mahasiswa/i melakukan presensi di SIPADI pada saat berada di 

bengkel/laboratorium sesuai jadwal mata kuliah praktik/praktikum tersebut. 

13. Mahasiswa/i yang tidak hadir dengan adanya alasan ketidakhadiran dapat 

menekan tombol S(Sakit) atau I (Izin) pada SIPADI dan memberikan surat 

sakit/izin yang sesuai aturan secara langsung ke administrasi jurusan/Program 

Studi ataupun melalui surat elektronik (surel) mahasiswa/i menggunakan 

@student.polmed.ac.id yang ditujukan kepada administrasi jurusan/Program 

Studi atau Kepala Program Studi/Sekretaris Program Studi. 

14. Surat sakit dan izin mahasiswa/i diberikan kepada Administrasi 

Jurusan/Program Studi atau Kepala Program Studi/Sekretaris Program Studi 

paling lama diakui maksimal 3 × 24 jam sedangkan absen (tidak hadir tanpa 

alasan) akan mendapatkan sanksi sesuai Peraturan Akademik Pasal 36 

tentang Ketidakhadiran yang Tidak Diizinkan. 

15. Jumlah kehadiran, keterlambatan dan ketidakhadiran mahasiswa/i disebabkan 

sakit, izin dan absen mengikuti Peraturan Akademik Pasal 35, 36 dan 37.  

16. Dosen Pengampu Mata Kuliah yang tidak hadir karena berhalangan sakit dan 

izin (tugas lainnya) melapor kepada Kepala Program Studi. Dosen pengampu 

tersebut melapor dengan memberikan surat sakit/izin ditujukan kepada Ketua 

Jurusan dan surat tersebut dapat diberikan langsung ke Ketua 

Jurusan/Sekretaris Jurusan atau melalui surel dosen menggunakan 

@polmed.ac.id. 

17. Sekretaris Jurusan akan memberikan surat tersebut ke Kepala Program 

Studi/Sekretaris Program Studi untuk ditindak lanjuti memberikan usulan 

perkuliahan tambahan/pengganti dan diberitahukan kepada Kepala Program 

Studi/Sekretaris Program Studi kepada Dosen pengampu. Data Dosen 

pengampu yang menggantikan PBM tersebut akan diberikan kepada 

administrasi Jurusan/Program Studi untuk direkap pemenuhan PBM setiap 

bulannya kepada Keuangan dimana diperiksa oleh bagian Direktorat 

Akademik dan disetujui Wakil Direktur II Bidang Kepegawaian dan 

Administrasi Umum Keuangan. 

18. Dosen Pengampu Mata Kuliah Praktik/Praktikum melakukan verifikasi 

presensi di SIPADI secara manual pada saat mahasiswa berada di 
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bengkel/laboratorium sesuai jadwal mata kuliah praktik/praktikum tersebut. 

Pengaturan jam kehadiran dan keterlambatan dapat diatur pada bagian 

kehadiran/presensi di SIPADI. 

19. Teknisi/PLP hadir dan berada di ruangan bengkel/laboratorium sesuai jam 

kerja dan jam kerja lembur sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

20. Dosen Pengampu Mata Kuliah Praktik/Praktikum hadir dan berada di ruang 

kelas bengkel/laboratorium sesuai jadwal mata kuliah praktik/praktikum. 

21. RPS dibuat oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah Praktik/Praktikum 

ditandatangani oleh Koordinator Mata Kuliah dan Kepala Program Studi 

berdasarkan standar P4M dan tersedia di P4M serta program studi masing-

masing, Kontrak PBM ditulis oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah dan 

ditandatangani oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah dan Ketua Kelas serta 

materi pembelajaran dibuat oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah. 

22. Semua RPS, Kontrak PBM dan materi sesuai Kurikulum POLMED yang 

disiapkan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah Praktik/Praktikum kemudian 

diunggah di SIPADI untuk setiap mata kuliah praktik/praktikum secara luring 

selama 1 semester (16 minggu). 

23. Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel hadir dan berada di ruangan kerja 

Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel sesuai jam kerja untuk mengawasi 

semua PBM mata kuliah praktik/praktikum secara luring berlangsung dengan 

RPS dan prosedur bengkel/laboratorium yang berlaku di tempat masing-

masing. 

24. Teknisi/PLP menyiapkan dan memberikan semua keperluan baik 

bahan/peralatan pendukung kepada mahasiswa/i. 

25. Mahasiswa/i meminta semua keperluan baik bahan/peralatan pendukung 

untuk melakukan praktik/praktikum di bengkel/laboratorium kepada 

Teknisi/PLP. 

26. Teknisi/PLP mendemonstrasikan peragaan praktik/praktikum 

bengkel/laboratorium semua keperluan baik bahan/peralatan pendukung 

kepada mahasiswa/i. 
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27. Dosen Pengampu Mata Kuliah Praktik/Praktikum melakukan PBM untuk 

mata kuliah praktik/praktikum di bengkel/laboratorium sesuai RPS selama 1 

semester (16 Minggu). 

28. Mahasiswa/i mendengarkan, memahami dan melaksanakan 

praktik/praktikum di di bengkel/laboratorium sesuai jadwal kuliah dan sesuai 

RPS selama 1 semester (16 Minggu). 

29. Mahasiswa/i mengerjakan semua kegiatan PBM yaitu mempelajari materi, 

mengerjakan tugas/latihan/ulangan/ujian yang diberikan dosen sebagai 

indikator penilaian mata kuliah praktik/praktikum di di bengkel/laboratorium 

sesuai RPS selama 1 semester (16 Minggu). 

30. Semua tugas/latihan/ulangan/ujian yang diberikan Dosen Pengampu Mata 

Kuliah Praktik/Praktikum kepada mahasiswa/i mengikuti Peraturan 

Akademik Pasal 30 tentang Evaluasi. 

31. Mahasiswa bertanggung jawab atas semua keperluan baik bahan/peralatan 

pendukung yang digunakan untuk melaksanakan mata kuliah 

praktik/praktikum di bengkel/laboratorium sesuai jadwal kuliah. 

32. Dosen Wali Kelas berkomunikasi dengan Kepala/Sekretaris Program Studi 

apabila ada ditemukan hal-hal yang menunjang atau menghambat 

pelaksanaan PBM khususnya perkembangan mahasiswa/i dalam 

mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban mahasiswa/i tersebut. 

Seluruh hal-hal yang menjadi motivasi atau penghambat PBM di kelas 

masing-masing dapat dibicarakan di rapat evaluasi UTS maupun UAS serta 

berkomunikasi langsung atau melalui perangkat elektronik di jam kerja 

dengan Fungsionaris Jurusan. 

33. Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi mengawasi semua PBM 

mata kuliah praktik/praktikum secara luring yang dilakukan di ruang kelas 

sesuai RPS selama 1 semester (16 Minggu) dan dilaporkan kepada Ketua 

Jurusan. Semua Rekapan PBM yang dilakukan Administrasi 

Jurusan/Program Studi menjadi acuan monitoring di masing-masing 

Jurusan/Program Studi. 

34. Dosen Pengampu Mata Kuliah Praktik/Praktikum memberikan semua 

penilaian atas tugas/latihan/ujian mata kuliah praktik/praktikum secara luring 
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pada minggu ke 8 (delapan) yang ada di SIPADI dan memasukkan nilai akhir 

kedalam PORTAL. Portal dapat diakses https://portal.polmed.ac.id/. 

35. Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel menunjuk satu dosen sebagai 

koordinator nilai mata kuliah praktik/praktikum secara luring untuk 

memasukkan nilai akhir UTS dari tugas/latihan/ujian mata kuliah 

praktik/praktikum secara luring ke PORTAL. 

36. Kepala Program Studi memeriksa semua nilai praktik/praktikum secara 

luring yang masuk ke PORTAL. 

37. Administrasi Jurusan/Program Studi menyiapkan semua dokumen nilai akhir 

UTS dan menyerahkan kepada Sekretaris Program Studi. 

38. Sekretaris Program Studi memeriksa ulang dan menyerahkan kembali kepada 

Kepala Program Studi. 

39. Kepala Program Studi menyerahkan kepada Sekretaris jurusan dan Sekretaris 

Jurusan memparaf nilai akhir UTS dan diserahkan kepada Ketua Jurusan. 

40. Sekretaris Jurusan membuat undangan kepada seluruh dosen dan diumumkan 

secara langsung di papan pengumuman atau melalui laman/group media 

social masing-masing Jurusan/Program Studi. 

41. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) UTS kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi UTS. LEA UTS 

diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 

Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA UTS dikembalikan pada Dosen Wali 

Kelas dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 

42. Seluruh Fungsionaris Jurusan, Dosen Wali Kelas dan Dosen Pengampu Mata 

Kuliah melakukan Rapat Evaluasi UTS secara luring/daring di Tingkat 

Jurusan dan seluruh yang hadir menandatangani daftar hadir secara 

luring/daring. 

43. Hasil Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dilaporkan ke Tingkat Direktorat pada 

rapat evaluasi Fungsionaris dan Direktorat secara luring/daring. 

44. LEA UTS dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 

https://portal.polmed.ac.id/
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45. Setelah selesai UTS maka PBM dilanjutkan kembali mulai dari minggu ke 9 

(sembilan) sampai minggu ke 16 (enam belas) 

46. Urutan Juknis Nomor 10 sampai Nomor 31 dilakukan dengan tahapan yang 

sama untuk setelah UTS (minggu ke 9 sampai sebelum UAS yaitu minggu ke 

15 dan minggu pengganti pemenuhan PBM 14 minggu). 

47. Dosen Pengampu Mata Kuliah memberikan semua penilaian atas 

tugas/latihan/ujian/UAS mata kuliah praktik/praktikum secara luring dan 

memasukkan kedalam PORTAL. 

48. Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel menunjuk satu dosen sebagai 

koordinator nilai mata kuliah praktik/praktikum secara luring untuk 

memasukkan nilai akhir UAS dari tugas/latihan/ujian mata kuliah 

praktik/praktikum secara luring ke PORTAL. 

49. Kepala Program Studi memeriksa semua nilai mata kuliah praktik/praktikum 

secara luring yang masuk ke PORTAL. 

50. Administrasi Jurusan/Program Studi menyiapkan semua dokumen nilai akhir 

UAS mata kuliah praktik/praktikum secara luring dan menyerahkan kepada 

Sekretaris Program Studi. 

51. Sekretaris Program Studi memeriksa ulang dan menyerahkan nilai akhir UAS 

mata kuliah praktik/praktikum secara luring kepada Kepala Program Studi. 

52. Kepala Program Studi menyerahkan nilai akhir UAS mata kuliah 

praktik/praktikum kepada Sekretaris jurusan dan Sekretaris Jurusan 

memparaf nilai akhir UAS dan diserahkan kepada Ketua Jurusan. 

53. Sekretaris Jurusan membuat undangan kepada seluruh dosen dan diumumkan 

secara langsung pada pengumuman atau melalui laman/group media social 

masing-masing Jurusan/Program Studi. 

54. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) UAS kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi UAS. LEA UAS 

diperbanyak 2 (dua) rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh wali 

kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA UAS dikembalikan dan menjadi bahan 

pertinggal di administrasi Jurusan/Program Studi. 

55. Seluruh Fungsionaris Jurusan, Wali Kelas dan Dosen melakukan Rapat 

Evaluasi UAS secara luring/daring di Tingkat Jurusan dan seluruh yang hadir 
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menandatangani daftar hadir secara luring/daring. Pada saat Rapat Evaluasi 

UAS maka Format mahasiswa yang tidak lulus (nilai D (berhak) mendapat 

ujian ulangan dan nilai E (wajib) melakukan ujian ulang dengan IPK minimal 

1,70 sesuai Peraturan Akademik Pasal 32 tentang Ujian Susulan dan Ulangan 

kemudian didistribusikan oleh administrasi Jurusan/Program Studi kepada 

Wali Kelas. Tujuan distribusi ini untuk mendata mahasiswa yang berhak 

mengulang dan wajib mengulang. 

56. Hasil Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dilaporkan ke Tingkat Direktorat pada 

rapat evaluasi Fungsionaris dan Direktorat secara luring/daring. Setelah 

Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dan Tingkat Direktorat maka disimpulkan 

keputusan mahasiswa-mahasiswa yang berhak dan wajib mengulang mata 

kuliah yang mendapat nilai D dan E. Laporan monitoring yang diterima Ketua 

Jurusan dari Kepala/Sekretaris Program Studi sesuai Nomor 33 akan 

dilaporkan kepada Wakil Direktur 1 Bidang Akademik dan Wakil Direktur 1 

Bidang Akademik melaporkan kepada Direktur. 

57. Hasil Keputusan Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dan Tingkat Direktorat di 

tindak lanjutin oleh Jurusan untuk melakukan ujian ulangan di setiap 

Jurusan/Program Studi. 

58. Semua data-data mahasiswa/i yang memiliki mata kuliah nilai D dan E 

dikumpulkan oleh administrasi Jurusan/Program studi akan diberikan kepada 

Sekretaris Jurusan. 

59. Sekretaris Jurusan akan mengetik pengumuman dan jadwal ujian ulangan 

perihal ujian ulangan beserta nama-nama mahasiswa/i yang berhak dan wajib 

mengulang pada mata kuliah praktik/praktikum secara luring yang gagal serta 

nama Dosen Pengampu Mata Kuliah Praktik/Praktikum dan ditempel di 

papan pengumuman, diunggah di laman Jurusan/Program Studi atau group 

media social Jurusan/Program Studi. 

60. Mahasiswa/i mendapat nilai D (berhak) dan E (wajib) mengulang mata kuliah 

praktik/praktikum secara luring dan Dosen Pengampu Mata Kuliah tersebut 

memberikan tugas/latihan/ulangan kepada mahasiswa/i tersebut melalui 

luring dan/atau SIPADI sesuai jadwal yang sudah ditentukan dari 

Jurusan/Program Studi/Dosen Pengampu Mata Kuliah tersebut.  
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61. Semua ujian ulang/tugas/latihan dan administrasi mata kuliah teori secara 

luring tidak dipungut biaya apapun dan apabila ada oknum yang melakukan 

kesalahan sehingga melanggar peraturan polmed dan disertai bukti maka 

dikenakan sanksi sesuai PP no. 94 tahun 2021, kode etik dosen, perjanjian 

kerja pegawai dan kode etik mahasiswa. 

62. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai akhir yang 

mendapat nilai D (berhak) dan E (wajib) dengan mengikuti ujian ulang dan 

mengerjakan semua tugas/latihan/ulangan mata kuliah teori secara luring 

yang diberikan Dosen Pengampu Mata Kuliah setelah UTS yang tidak 

dikerjakan sehingga semua nilai tersebut menjadi acuan untuk merubah nilai 

akhir semester sesuai Peraturan Akademik Pasal 32 tentang Ujian Susulan 

dan Ulangan. 

63. Hasil ujian ulang/Tugas/latihan/ulangan mata kuliah teori secara luring yang 

dikerjakan mahasiswa kemudian diperiksa oleh Dosen Pengampu Mata 

Kuliah dan semua ujian ulang/tugas/latihan/ulangan nilai akhir semester 

diberikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi. 

64. Kepala/Sekretaris Program Studi menuliskan surat yang ditujukan kepada 

Wakil Direktur 1 Bidang Akademik untuk meminta izin membuka PORTAL 

supaya dapat memasukkan nilai akhir semester ke PORTAL. Surat tersebut 

diparaf Sekretaris Jurusan dan ditandatangani oleh Ketua Jurusan dan setelah 

dijawab dan diizinkan maka Kepala Program Studi memasukkan nilai akhir 

semester ke PORTAL. 

65. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) UAS kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi UAS. LEA UAS 

diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 

Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA UAS dikembalikan pada Dosen Wali 

Kelas dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 

66. LEA UAS dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 



 

65  

67. Semua mahasiwa/i mengurus administrasi PBM secara manual melalui loket 

masing-masing jurusan/program studi dan melalui email jurusan/ program 

studi atau nomor kontak pegawai administrasi jurusan/ program studi secara 

daring di jam kerja. 

68. Administrasi Jurusan/Program Studi membuat pengumuman kepada seluruh 

mahasiswa/i untuk mengambil marksheet sebagai salah satu persyaratan 

daftar ulang pada semester berjalan berikutnya. 

69. Marksheet yang sudah diambil ditandatangani oleh pihak terkait dan dipindai 

menggunakan perangkat elektronik oleh masing-masing mahasiswa/i sebagai 

pertinggal. Jika tidak mengambil marksheet maka tidak dapat mendaftar 

ulang. 

70. Marksheet yang hilang dan rusak dapat diganti dengan melakukan 

pembayaran melalui Satu Pintu Layanan POLMED dan membawa bukti 

pembayaran ke administrasi Jurusan/Program Studi untuk melakukan 

pencetakan kembali dan ditandatangani oleh pihak terkait. 

71. Daftar ulang dilakukan mahasiswa/i dengan mengikuti peraturan yang 

berlaku di polmed dan menyelesaikan semua kewajiban sebagai mahasiswa 

aktif polmed. 

72. POS-AP pelaksanaan PBM di Program Studi sesuai dengan Prosedur 

Operasional Standar Politeknik Negeri Medan tahun 2021 pada 

https://bit.ly/POS_AP_POLMED 

 

4.5 Pelaksanaan Pembelajaran Praktik/Praktikum secara daring 

Petunjuk teknis untuk pelaksanaan pembelajaran praktik/praktikum secara 

daring yaitu pembelajaran praktik/praktikum yang memungkinkan dilaksanakan 

secara daring sepenuhnya maka pelaksanaan pembelajaran praktik/praktikum 

sebagai berikut: 

1. Kalender Akademik T.A. dan pengumuman PBM dikeluarkan oleh Wakil 

Direktur 1 Bidang Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur untuk 

didistribusikan kepada seluruh sivitas akademika. 

2. Ketua Jurusan menindaklanjuti atas Kalender Akademik T.A. dan 

pengumuman PBM yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur 1 Bidang 

https://bit.ly/POS_AP_POLMED
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Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur dengan membuat 

memorandum mengenai T.A dan PBM akan dimulai untuk masing-masing 

Jurusan maupun Program Studi yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan. 

(PBM yang dilakukan secara daring menggunakan sistem pembelajaran 

digital (sipadi). Semua rekam jejak PBM dilakukan di sipadi dan dapat 

diakses https://sipadi.polmed.ac.id/). 

3. Sekretaris Jurusan mengetik pengumuman untuk usulan beban mengajar dan 

pengumuman ini disetujui Ketua Jurusan kemudian pengumuman tersebut 

dikoordinasikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi ditempel pada 

papan pengumuman, diunggah pada laman masing-masing Jurusan/Program 

Studi atau group media social masing-masing Jurusan/ Program Studi. 

4. Kepala/Sekretaris Program Studi melanjutkan pengumuman tersebut dengan 

membagikan usulan beban mengajar kepada seluruh dosen melalui surat 

elektronik (surel) program studi @polmed.id dan seluruh dosen akan 

membalas surel tersebut menggunakan surel masing-masing dosen tersebut 

@polmed.ac.id. 

5. Proses usulan beban mengajar yang dilakukan fungsionaris 2 (dua) minggu 

sebelum PBM dimulai setiap semester sehingga jadwal mata kuliah sudah 

dipublikasi 1 (satu) minggu sebelum PBM dimulai. 

6. Perubahan jadwal mata kuliah dapat dilakukan dengan alasan yang jelas dan 

berhubungan dengan POLMED. Dosen bersangkutan melakukan komunikasi 

kepada Kepala/Sekretaris Program Studi dengan melalui mengajukan 

kembali usulan beban mengajar dengan menggunakan surel masing-masing 

dosen tersebut. Waktu yang diberikan maksimal 2 (dua) hari setelah jadwal 

mata kuliah ditempel pada papan pengumuman, diunggah laman masing-

masing Jurusan/Program Studi atau group media social masing-masing 

Jurusan/ Program Studi. 

7. Jurusan mendistribusikan Surat Keputusan Dosen Wali Kelas kepada masing-

masing Dosen Wali Kelas melalui langsung atau menggunakan surel 

@polmed.ac.id. yang sudah ditandatangani oleh Direktur. 

8. Administrasi Jurusan/Program Studi sudah menyiapkan slot semua mata 

kuliah praktik/praktikum secara daring di SIPADI pada minggu ke 1 (satu). 

https://sipadi.polmed.ac.id/
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9. Mahasiswa/i mengikuti peraturan akademik dan kode etik mahasiswa dan 

dosen mengikuti UU dosen dan guru no 14 tahun 2005, PP no.94 tahun 2021, 

pedoman PAK 2019 suplemen, Beban Kerja Dosen (BKD) dan kode etik 

dosen. 

10. Dosen Wali kelas menunjuk dua orang mahasiswa/i sebagai Ketua dan Wakil 

Ketua Kelas pada kelas masing-masing. 

11. Mahasiswa/i hadir tepat waktu di kelas untuk melaksanakan mata kuliah 

praktik/praktikum secara daring selama 1 semester (16 minggu). 

12. Dosen Pengampu Mata Kuliah Praktik/Praktikum dan Mahasiswa/i wajib 

menggunakan dan mengoperasikan perangkat elektronik utama 

(laptop/personal computer) dan wajib membawa dan menghidupkan 

perangkat elektronik tambahan (handphone) sudah terkoneksi pada internet 

dimana daftar hadir dilakukan di SIPADI. 

13. Mahasiswa/i melakukan presensi di SIPADI pada saat berada di SIPADI 

sesuai jadwal mata kuliah praktik/praktikum secara daring tersebut. 

14. Mahasiswa/i yang tidak hadir dengan adanya alasan ketidakhadiran dapat 

menekan tombol S(Sakit) atau I (Izin) pada SIPADI dan memberikan surat 

sakit/izin yang sesuai aturan secara langsung ke administrasi jurusan/Program 

Studi ataupun melalui surat elektronik (surel) mahasiswa/i menggunakan 

@student.polmed.ac.id yang ditujukan kepada administrasi jurusan/Program 

Studi atau Kepala Program Studi/Sekretaris Program Studi. 

15. Surat sakit dan izin mahasiswa/i diberikan kepada administrasi 

jurusan/Program Studi atau Kepala Program Studi/Sekretaris Program Studi 

paling lama diakui maksimal 3 × 24 jam sedangkan absen (tidak hadir tanpa 

alasan) akan mendapatkan sanksi sesuai Peraturan Akademik Pasal 36 

tentang Ketidakhadiran yang Tidak Diizinkan. 

16. Jumlah kehadiran, keterlambatan dan ketidakhadiran mahasiswa/i disebabkan 

sakit, izin dan absen mengikuti Peraturan Akademik Pasal 35, 36 dan 37. 

17. Dosen Pengampu Mata Kuliah Praktik/Praktikum yang tidak hadir karena 

berhalangan sakit dan izin (tugas lainnya) melapor kepada Kepala Program 

Studi. Dosen melapor dengan memberikan surat sakit/izin ditujukan kepada 

Ketua Jurusan dan surat tersebut dapat diberikan langsung ke Ketua 
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Jurusan/Sekretaris Jurusan ataupun melalui surat elektronik (surel) dosen 

menggunakan @polmed.ac.id. 

18. Sekretaris Jurusan akan memberikan surat tersebut ke Kepala Program 

Studi/Sekretaris Program Studi untuk ditindak lanjuti memberikan usulan 

perkuliahan tambahan/pengganti dan diberitahukan kepada Kepala Program 

Studi/Sekretaris Program Studi. Kemudian data pengganti akan diberikan 

kepada administrasi Jurusan/Program Studi untuk direkap pemenuhan PBM 

setiap bulannya kepada Keuangan dimana data rekap PBM diperiksa oleh 

bagian Direktorat Akademik dan disetujui Wakil Direktur II Bidang 

Kepegawaian dan Administrasi Umum Keuangan. 

19. Dosen Pengampu Mata Kuliah Praktik/Praktikum melakukan verifikasi 

presensi di SIPADI pada saat mahasiswa berada di SIPADI sesuai jadwal 

mata kuliah praktik/praktikum tersebut. Pengaturan jam kehadiran dan 

keterlambatan dapat diatur pada bagian kehadiran/presensi di SIPADI. 

20. Teknisi/PLP hadir dan berada di ruangan bengkel/laboratorium sesuai jam 

kerja dan jam lembur sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

21. Dosen Pengampu Mata Kuliah Praktik/Praktikum hadir dan berada di 

SIPADI dan/atau diruang kelas bengkel/laboratorium sesuai jadwal mata 

kuliah praktik/praktikum secara daring. 

22. Dosen Pengampu Mata Kuliah Praktik/Praktikum mengunggah semua RPS, 

Kontrak PBM dan materi sesuai Kurikulum POLMED untuk diunggah di 

SIPADI pada mata kuliah praktik/praktikum secara daring di SIPADI selama 

1 semester (16 minggu). 

23. PBM selama 1 semester (16 minggu) termasuk ujian tengah semester (UTS) 

dan ujian akhir semester (UAS) serta tambahan minggu pengganti 

pemenuhan 14 minggu sesuai dengan Peraturan Direktur Tentang Akademik. 

24. Dosen Pengampu Mata Kuliah melakukan PBM untuk mata kuliah teori 

secara daring di SIPADI sesuai RPS selama 1 semester (16 Minggu). PBM 

mata kuliah teori secara daring yaitu dosen dan mahasiswa wajib 

melaksanakan PBM di sipadi dengan menggunakan salah satu fasilitas sipadi 

yaitu google meet dimana dosen dan mahasiswa melakukan interaksi PBM 

dengan menghidupkan/on video kamera pada waktu bersamaan di tempat 
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yang berbeda. Jika terjadi permasalahan dengan fasilitas google meet maka 

dapat dilakukan PBM dengan fasilitas zoom, ms team, dll yang menggunakan 

email @polmed. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam PBM mata kuliah 

teori secara daring mengacu tahapan nomor 9. 

25. Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel hadir dan berada di ruangan kerja 

Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel sesuai jam kerja untuk mengawasi 

semua PBM mata kuliah praktik/praktikum secara daring berlangsung 

mengacu nomor 21 dengan RPS dan prosedur bengkel/laboratorium yang 

berlaku di tempat masing-masing. 

26. PLP bertugas membuat semua video demonstrasi mata kuliah 

praktek/praktikum secara daring yang ada di bengkel dan laboratorium 

berdasarkan jobsheet/panduan praktikum. Semua video demonstrasi 

diberikan kepada Kepala Laboratorium/Bengkel untuk disimpan sebagai 

media pembelajaran kepada dosen-dosen yang ada di laboratorium/bengkel 

dan video demonstrasi tersebut juga diberikan kepada Kepala/Sekretaris 

Program Studi untuk bahan penunjang akreditasi program studi. 

27. Pembuatan video demonstrasi di laboratorium/bengkel bertujuan dapat 

menyelenggarakan praktik/praktikum yang sifatnya aktivitas peragaan 

praktik/praktikum dengan menggunakan kamera lalu diunggah link pada 

SIPADI. 

28. Dosen Pengampu Mata Kuliah Praktik/Praktikum membuat video 

demonstrasi dapat menyelenggarakan praktik/praktikum secara daring yang 

sifatnya skill lab dengan alat dan/atau bahan yang mudah didapat oleh 

mahasiswa dan mahasiswa melakukan praktikum mandiri di rumah 

berdasarkan jobsheet/panduan praktikum dari dosennya dan atau berdasarkan 

video demonstrasi. 

29. Dosen Pengampu Mata Kuliah Praktik/Praktikum dapat melakukan 

perkuliahan secara daring dengan memanfaatkan berbagai platform simulasi 

digital (SIMULATOR) yang sesuai, baik berbayar ataupun tidak berbayar 

(daring/luring). 

30. Dosen Pengampu Mata Kuliah Praktik/Praktikum dapat melakukan 

perkuliahan praktik/praktikum secara daring dengan memanfaatkan berbagai 
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modul praktik/praktikum virtual-digital yang sudah ada dan tersedia di 

berbagai laboratorium virtual di berbagai perguruan tinggi/lembaga/laman, 

baik berbayar ataupun tidak berbayar (daring/luring). 

31. Dosen Pengampu Mata Kuliah Praktik/Praktikum dapat melakukan 

perkuliahan praktik/praktikum dengan mengembangkan sendiri modul 

praktik/praktikum virtual - digital atau dengan membangun laboratorium 

virtual. 

32. Untuk mata kuliah praktik/praktikum yang tidak bisa digantikan atau 

dilaksanakan secara daring atau ada modul praktik/praktikum yang harus 

dilaksanakan secara luring dengan menggunakan alat/perangkat 

laboratorium/bengkel/studio yang ada di kampus POLMED maka 

pembelajaran praktik/praktikum dapat dilaksanakan dengan Hybrid 

Learning–pembelajaran secara campuran luring dan daring waktu yang 

bersamaan (live). Dosen Pengampu Mata Kuliah melakukan PBM untuk mata 

kuliah teori secara daring di SIPADI sesuai RPS selama 1 semester (16 

Minggu).  

33. Mahasiswa/i mendengarkan, memahami dan tanya jawab pada mata kuliah 

praktik/praktikum secara daring di SIPADI sesuai jadwal kuliah dan sesuai 

RPS selama 1 semester (16 Minggu). 

34. Mahasiswa/i mengerjakan semua kegiatan PBM yaitu mempelajari materi, 

mengerjakan tugas/latihan/ulangan/ujian yang diberikan dosen sebagai 

indikator penilaian mata kuliah praktik/praktikum secara daring di SIPADI 

sesuai RPS selama 1 semester (16 Minggu). 

35. Semua tugas/latihan/ulangan/ujian yang diberikan Dosen Pengampu Mata 

Kuliah Praktik/Praktikum secara daring kepada mahasiswa/i mengikuti 

Peraturan Akademik Pasal 30 tentang Evaluasi. 

36. Dosen Wali Kelas berkomunikasi dengan mahasiswa/i yang didampinginya, 

khususnya Ketua Kelas dan Dosen Wali Kelas berkomunikasi secara daring 

menggunakan perangkat elektronik tentang perkembangan mahasiswa/i di 

kelas tersebut dalam melaksanakan PBM sesuai RPS selama 1 semester (16 

Minggu). 
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37. Dosen Wali Kelas berkomunikasi dengan Kepala/Sekretaris Program Studi 

apabila ada ditemukan hal-hal yang menunjang atau menghambat 

pelaksanaan PBM khususnya perkembangan mahasiswa/i dalam 

mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban mahasiswa/i tersebut. 

Seluruh hal-hal yang menjadi motivasi atau penghambat PBM di kelas 

masing-masing dapat dibicarakan di rapat evaluasi UTS maupun UAS serta 

berkomunikasi langsung atau melalui perangkat elektronik di jam kerja 

dengan Fungsionaris Jurusan. 

38. Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi mengawasi semua PBM 

mata kuliah teori secara daring yang dilakukan di ruang kelas sesuai RPS 

selama 1 semester (16 Minggu) dan dilaporkan kepada Ketua Jurusan. Semua 

Rekapan PBM yang dilakukan Administrasi Jurusan/Program Studi menjadi 

acuan monitoring di masing-masing Jurusan/Program Studi. 

39. Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi mengawasi semua PBM 

mata kuliah praktik praktik/praktikum secara daring yang dilakukan di 

SIPADI sesuai RPS selama 1 semester (16 Minggu). 

40. Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel melaporkan kepada Kepala/Sekretaris 

Program Studi atas PBM mata kuliah praktik/praktikum secara daring yang 

dilakukan di bengkel/laboratorium sesuai RPS selama 1 semester (16 

Minggu). 

41. Dosen Pengampu Mata Kuliah memberikan semua penilaian atas 

tugas/latihan/ujian mata kuliah teori secara luring pada minggu ke 8 (delapan) 

yang ada di SIPADI dan memasukkan nilai akhir kedalam PORTAL. Portal 

dapat diakses https://portal.polmed.ac.id/. 

42. Dosen Pengampu Mata Kuliah memasukkan nilai akhir UTS dari 

tugas/latihan/ujian mata kuliah teori secara daring ke PORTAL. 

43. Kepala Program Studi memeriksa semua nilai mata kuliah praktik/praktikum 

secara daring yang masuk ke PORTAL. 

44. Administrasi Jurusan/Program Studi menyiapkan semua dokumen nilai akhir 

UTS dan menyerahkan kepada Sekretaris Program Studi. 

45. Sekretaris Program Studi memeriksa ulang dan menyerahkan kembali kepada 

Kepala Program Studi. 

https://portal.polmed.ac.id/
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71. Kepala Program Studi menyerahkan kepada Sekretaris jurusan dan Sekretaris 

Jurusan memparaf nilai akhir UTS dan diserahkan kepada Ketua Jurusan. 

46. Sekretaris Jurusan membuat undangan kepada seluruh dosen dan diumumkan 

secara langsung di papan pengumuman atau melalui laman/group media 

social masing-masing Jurusan/Program Studi. 

47. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) UTS kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi UTS. LEA UTS 

diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 

Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA UTS dikembalikan pada Dosen Wali 

Kelas dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 

48. Seluruh Fungsionaris Jurusan, Dosen Wali Kelas dan Dosen Pengampu Mata 

Kuliah melakukan Rapat Evaluasi UTS secara luring/daring di Tingkat 

Jurusan dan seluruh yang hadir menandatangani daftar hadir secara 

luring/daring. 

49. Hasil Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dilaporkan ke Tingkat Direktorat pada 

rapat evaluasi Fungsionaris dan Direktorat secara luring/daring. 

50. LEA UTS dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 

51. Setelah selesai UTS maka PBM dilanjutkan kembali mulai dari minggu ke 9 

(sembilan) sampai minggu ke 16 (enam belas) 

52. Urutan Juknis Nomor 11 sampai Nomor 34 dilakukan dengan tahapan yang 

sama untuk setelah UTS (minggu ke 9 sampai sebelum UAS yaitu minggu ke 

15 dan minggu pengganti pemenuhan PBM 14 minggu). 

53. Dosen Pengampu Mata Kuliah memberikan semua penilaian atas 

tugas/latihan/ujian/UAS mata kuliah praktik/praktikum secara daring dan 

memasukkan kedalam PORTAL. 

54. Dosen Pengampu Mata Kuliah memasukkan nilai akhir UAS pada mata 

kuliah praktik/praktikum secara daring ke PORTAL. 

55. Kepala Program Studi memeriksa semua nilai mata kuliah praktik/praktikum 

secara daring yang masuk ke PORTAL. 
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56. Administrasi Jurusan/Program Studi menyiapkan semua dokumen nilai akhir 

UAS mata kuliah praktik/praktikum secara daring dan menyerahkan kepada 

Sekretaris Program Studi. 

57. Sekretaris Program Studi memeriksa ulang dan menyerahkan nilai akhir UAS 

mata kuliah praktik/praktikum secara daring kepada Kepala Program Studi. 

58. Kepala Program Studi menyerahkan nilai akhir UAS mata kuliah teori secara 

daring kepada Sekretaris jurusan dan Sekretaris Jurusan memparaf nilai akhir 

UAS dan diserahkan kepada Ketua Jurusan. 

59. Sekretaris Jurusan membuat undangan kepada seluruh dosen dan diumumkan 

secara langsung pada pengumuman atau melalui laman/group media social 

masing-masing Jurusan/Program Studi. 

60. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) UAS kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi UAS. LEA UAS 

diperbanyak 2 (dua) rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh wali 

kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA UAS dikembalikan dan menjadi bahan 

pertinggal di administrasi Jurusan/Program Studi. 

61. Seluruh Fungsionaris Jurusan, Wali Kelas dan Dosen melakukan Rapat 

Evaluasi UAS secara luring/daring di Tingkat Jurusan dan seluruh yang hadir 

menandatangani daftar hadir secara luring/daring. Pada saat Rapat Evaluasi 

UAS maka Format mahasiswa yang tidak lulus (nilai D (berhak) mendapat 

ujian ulangan dan nilai E (wajib) melakukan ujian ulang dengan IPK minimal 

1,70 sesuai Peraturan Akademik Pasal 32 tentang Ujian Susulan dan Ulangan 

kemudian didistribusikan oleh administrasi Jurusan/Program Studi kepada 

Wali Kelas. Tujuan distribusi ini untuk mendata mahasiswa yang berhak 

mengulang dan wajib mengulang. 

62. Hasil Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dilaporkan ke Tingkat Direktorat pada 

rapat evaluasi Fungsionaris dan Direktorat secara luring/daring. Setelah 

Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dan Tingkat Direktorat maka disimpulkan 

keputusan mahasiswa-mahasiswa yang berhak dan wajib mengulang mata 

kuliah yang mendapat nilai D dan E. Laporan monitoring yang diterima Ketua 

Jurusan dari Kepala/Sekretaris Program Studi disiapkan oleh Administrasi 

Jurusan/Program Studi sesuai Nomor 31 akan dilaporkan kepada Wakil 
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Direktur 1 Bidang Akademik dan Wakil Direktur 1 Bidang Akademik 

melaporkan kepada Direktur. 

63. Hasil Keputusan Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dan Tingkat Direktorat di 

tindak lanjutin oleh Jurusan untuk melakukan ujian ulangan di setiap 

Jurusan/Program Studi. 

64. Semua data-data mahasiswa/i yang memiliki mata kuliah nilai D dan E 

dikumpulkan oleh administrasi Jurusan/Program studi akan diberikan kepada 

Sekretaris Jurusan. 

65. Sekretaris Jurusan akan mengetik pengumuman dan jadwal ujian ulangan 

perihal ujian ulangan beserta nama-nama mahasiswa/i yang berhak dan wajib 

mengulang mata kuliah praktik/praktikum secara daring serta nama Dosen 

Pengampu Mata Kuliah Praktik/Praktikum dan ditempel di papan 

pengumuman, diunggah di laman Jurusan/Program Studi atau group media 

social Jurusan/Program Studi. 

66. Mahasiswa/i mendapat nilai D (berhak) dan E (wajib) mengulang mata kuliah 

praktik/praktikum secara daring dan Dosen Pengampu Mata Kuliah tersebut 

memberikan tugas/latihan/ulangan kepada mahasiswa/i tersebut melalui 

luring dan/atau SIPADI sesuai jadwal yang sudah ditentukan dari 

Jurusan/Program Studi/Dosen Pengampu Mata Kuliah tersebut.  

67. Semua ujian ulang/tugas/latihan dan administrasi mata kuliah teori secara 

luring tidak dipungut biaya apapun dan apabila ada oknum yang melakukan 

kesalahan sehingga melanggar peraturan polmed dan disertai bukti maka 

dikenakan sanksi sesuai PP no. 94 tahun 2021, kode etik dosen, perjanjian 

kerja pegawai dan kode etik mahasiswa. 

68. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai akhir yang 

mendapat nilai D (berhak) dan E (wajib) dengan mengikuti ujian ulang dan 

mengerjakan semua tugas/latihan/ulangan mata kuliah praktik/praktikum 

secara daring yang diberikan Dosen Pengampu Mata Kuliah setelah UTS 

yang tidak dikerjakan sehingga semua nilai tersebut menjadi acuan untuk 

merubah nilai akhir semester sesuai Peraturan Akademik Pasal 32 tentang 

Ujian Susulan dan Ulangan. 
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69. Hasil ujian ulang/Tugas/latihan/ulangan mata kuliah teori secara daring yang 

dikerjakan mahasiswa kemudian diperiksa oleh Dosen Pengampu Mata 

Kuliah dan semua ujian ulang/tugas/latihan/ulangan nilai akhir semester 

diberikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi. 

70. Kepala/Sekretaris Program Studi menuliskan surat yang ditujukan kepada 

Wakil Direktur 1 Bidang Akademik untuk meminta izin membuka PORTAL 

supaya dapat memasukkan nilai akhir semester ke PORTAL. Surat tersebut 

diparaf Sekretaris Jurusan dan ditandatangani oleh Ketua Jurusan dan setelah 

dijawab dan diizinkan maka Kepala Program Studi memasukkan nilai akhir 

semester ke PORTAL. 

71. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) UAS kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi UAS. LEA UAS 

diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 

Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA UAS dikembalikan pada Dosen Wali 

Kelas dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 

72. LEA UAS dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 

73. Semua mahasiwa/i mengurus administrasi PBM secara manual melalui loket 

masing-masing jurusan/program studi dan melalui email jurusan/ program 

studi atau nomor kontak pegawai administrasi jurusan/ program studi secara 

daring di jam kerja. 

74. Administrasi Jurusan/Program Studi membuat pengumuman kepada seluruh 

mahasiswa/i untuk mengambil marksheet sebagai salah satu persyaratan 

daftar ulang pada semester berjalan berikutnya. 

75. Marksheet yang sudah diambil ditandatangani oleh pihak terkait dan dipindai 

menggunakan perangkat elektronik oleh masing-masing mahasiswa/i sebagai 

pertinggal. Jika tidak mengambil marksheet maka tidak dapat mendaftar 

ulang. 

76. Marksheet yang hilang dan rusak dapat diganti dengan melakukan 

pembayaran melalui Satu Pintu Layanan POLMED dan membawa bukti 
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pembayaran ke administrasi Jurusan/Program Studi untuk melakukan 

pencetakan kembali dan ditandatangani oleh pihak terkait. 

77. POS-AP pelaksanaan PBM di Program Studi sesuai dengan Prosedur 

Operasional Standar Politeknik Negeri Medan tahun 2021 pada 

https://bit.ly/POS_AP_POLMED 

 

4.6 Pelaksanaan Pembelajaran Mata Kuliah Praktik/Praktikum Secara 

Campuran Luring Dan/Atau Daring (Hybrid Learning or Blended 

Online-Offline Learning) 

Petunjuk teknis untuk pelaksanaan pembelajaran teori secara campuran luring 

dan/atau daring (hybrid learning or blended online-offline learning) yaitu: 

1. Kalender Akademik T.A. dan pengumuman PBM dikeluarkan oleh Wakil 

Direktur 1 Bidang Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur untuk 

didistribusikan kepada seluruh sivitas akademika. 

2. Ketua Jurusan menindaklanjuti atas pengumuman Kalender Akademik T.A. 

dan PBM yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur 1 Bidang Akademik yang 

sudah ditandatangani oleh Direktur dengan membuat memorandum mengenai 

T.A dan PBM akan dimulai untuk masing-masing Jurusan maupun Program 

Studi yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan. (PBM dilakukan secara 

campuran luring dan/atau daring (hybrid learning or blended online-offline 

learning) menggunakan sistem pembelajaran digital (sipadi). Semua rekam 

jejak PBM dilakukan di sipadi dan dapat diakses https://sipadi.polmed.ac.id/). 

3. Ketentuan PBM dilakukan secara campuran luring dan/atau daring (hybrid 

learning or blended online-offline learning) dikeluarkan oleh wakil direktur 

1 bidang akademik yang disetujui dan ditandatangani direktur yaitu: 

● Sesuai surat edaran (se) direktur untuk seluruh PBM 

● Mendapat tugas dari kementerian pendidikan, kebudayaan riset dan 

teknologi. 

● Mendapat tugas dari kementerian lainnya, pemerintah daerah, kota, 

setempat, dinas lainnya yang terkait dengan tri dharma pendidikan 

tinggi disertai surat tugas. Dosen pengampu mata kuliah mengajukan 

izin secara tertulis kepada direktur. 

https://bit.ly/POS_AP_POLMED
https://sipadi.polmed.ac.id/
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● Dosen pengampu mata kuliah mengajukan izin secara tertulis disertai 

alasan ke ketua jurusan dan surat tersebut diketahui dan diizinkan ketua 

jurusan untuk ditujukan ke direktur dan wakil direktur 1 bidang 

akademik memberikan izin secara tertulis dan disetujui serta 

ditandatangani oleh direktur.  

● Dosen pengampu mata kuliah keadaan sakit yang masih dikategorikan 

mengajukan izin secara tertulis ke ketua jurusan untuk dapat melakukan 

PBM secara tatap muka menggunakan fasilitas yang ada di sipadi 

dengan waktu bersamaan (hybrid/live). Dosen dan mahasiswa wajib 

melakukan interaksi PBM pada waktu bersamaan di tempat yang 

berbeda secara daring. 

4. Sekretaris Jurusan mengetik pengumuman untuk usulan beban mengajar dan 

pengumuman ini disetujui Ketua Jurusan kemudian pengumuman tersebut 

dikoordinasikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi yang ditempel pada 

papan pengumuman, akan diunggah laman masing-masing Jurusan/Program 

Studi atau group media social masing-masing Jurusan/ Program Studi. 

5. Kepala/Sekretaris Program Studi melanjutkan pengumuman tersebut dengan 

membagikan usulan beban mengajar kepada seluruh dosen melalui suret 

elektronik (surel) program studi @polmed.id dan seluruh dosen akan 

membalas surel tersebut menggunakan surel masing-masing dosen tersebut 

@polmed.ac.id. 

6. Proses usulan beban mengajar yang dilakukan fungsionaris 2 (dua) minggu 

sebelum PBM dimulai setiap semester sehingga jadwal mata kuliah sudah 

dipublikasi 1 (satu) minggu sebelum PBM dimulai. 

7. Perubahan jadwal mata kuliah dapat dilakukan dengan alasan yang jelas dan 

berhubungan dengan POLMED. Dosen bersangkutan melakukan komunikasi 

kepada Kepala/Sekretaris Program Studi dengan melalui mengajukan 

kembali usulan beban mengajar dengan menggunakan surel masing-masing 

dosen tersebut. Waktu yang diberikan maksimal 2 (dua) hari setelah jadwal 

mata kuliah ditempel pada papan pengumuman, diunggah laman masing-

masing Jurusan/Program Studi atau group media social masing-masing 

Jurusan/ Program Studi. 
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8. Jurusan mendistribusikan Surat Keputusan Dosen Wali Kelas kepada masing-

masing Dosen Wali Kelas melalui langsung atau menggunakan surel 

@polmed.ac.id. yang sudah ditandatangani oleh Direktur. 

9. Administrasi Jurusan/Program Studi sudah menyiapkan slot semua mata 

kuliah praktik/praktikum di SIPADI pada minggu ke 1 (satu). 

10. Mahasiswa/i mengikuti peraturan akademik dan kode etik mahasiswa dan 

dosen mengikuti UU dosen dan guru no 14 tahun 2005, PP no.94 tahun 2021, 

pedoman PAK 2019 suplemen, Beban Kerja Dosen (BKD) dan kode etik 

dosen. 

11. Dosen Wali kelas menunjuk dua orang mahasiswa/i sebagai Ketua dan Wakil 

Ketua Kelas pada kelas masing-masing. 

12. Mahasiswa/i hadir tepat waktu di kelas untuk melaksanakan mata kuliah 

praktik/praktikum campuran luring dan/atau daring di ruang kelas dan/atau 

SIPADI selama 1 semester (16 minggu). 

13. Dosen dan Mahasiswa/i wajib menggunakan dan mengoperasikan perangkat 

elektronik utama (laptop/personal computer) dan wajib membawa dan 

menghidupkan perangkat elektronik tambahan (handphone) sudah terkoneksi 

pada internet dimana daftar hadir dilakukan di SIPADI. Tahapan ini 

dilakukan untuk mata kuliah praktik/praktikum secara daring. 

14. Dosen dan Mahasiswa/i dapat menggunakan dan mengoperasikan perangkat 

elektronik utama (laptop/personal computer) dan wajib membawa dan 

menghidupkan perangkat elektronik tambahan (handphone) sudah terkoneksi 

pada internet dimana daftar hadir dilakukan di SIPADI. Tahapan ini 

dilakukan untuk mata kuliah praktik/praktikum secara campuran luring dan 

daring. 

15. Mahasiswa/i melakukan presensi di SIPADI pada saat berada di ruangan 

kelas sesuai jadwal matakuliah teori secara luring. PBM mata kuliah teori 

secara daring yaitu dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan PBM di sipadi 

dengan menggunakan salah satu fasilitas sipadi yaitu google meet dimana 

dosen dan mahasiswa melakukan interaksi PBM dengan menghidupkan/on 

video kamera pada waktu bersamaan di tempat yang berbeda. Jika terjadi 

permasalahan dengan fasilitas google meet maka dapat dilakukan PBM 
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dengan fasilitas zoom, ms team, dll yang menggunakan email @polmed. Hal-

hal yang harus diperhatikan dalam PBM  mata kuliah teori secara daring 

mengacu tahapan nomor 10. 

16. Mahasiswa/i yang tidak hadir dengan adanya alasan ketidakhadiran dapat 

menekan tombol S(Sakit) atau I (Izin) pada SIPADI dan memberikan surat 

sakit/izin yang sesuai aturan secara langsung ke administrasi jurusan/Program 

Studi atau melalui surat elektronik (surel) mahasiswa/i menggunakan 

@student.polmed.ac.id yang ditujukan kepada Administrasi Jurusan/Program 

Studi atau Kepala/Sekretaris Program Studi. 

17. Surat sakit dan izin mahasiswa/i diberikan kepada Administrasi 

Jurusan/Program Studi atau Kepala Program Studi/Sekretaris Program Studi 

paling lama diakui maksimal 3 × 24 jam sedangkan absen (tidak hadir tanpa 

alasan) akan mendapatkan sanksi sesuai Peraturan Akademik Pasal 36 

tentang Ketidakhadiran yang Tidak Diizinkan. 

18. Jumlah kehadiran, keterlambatan dan ketidakhadiran mahasiswa/i disebabkan 

sakit, izin dan absen mengikuti Peraturan Akademik Pasal 35, 36 dan 37. 

19. Dosen Pengampu Mata Kuliah yang tidak hadir karena berhalangan sakit dan 

izin (tugas lainnya) melapor kepada Kepala Program Studi. Dosen pengampu 

tersebut melapor dengan memberikan surat sakit/izin ditujukan kepada Ketua 

Jurusan dan surat tersebut dapat diberikan langsung ke Ketua 

Jurusan/Sekretaris Jurusan atau melalui surel dosen menggunakan 

@polmed.ac.id. 

20. Sekretaris Jurusan akan memberikan surat tersebut ke Kepala Program 

Studi/Sekretaris Program Studi untuk ditindak lanjuti memberikan usulan 

perkuliahan tambahan/pengganti dan diberitahukan kepada Kepala Program 

Studi/Sekretaris Program Studi kepada Dosen pengampu. Data Dosen 

Pengampu Mata Kuliah yang menggantikan PBM tersebut akan diberikan 

kepada administrasi Jurusan/Program Studi untuk direkap pemenuhan PBM 

setiap bulannya kepada Keuangan dimana diperiksa oleh bagian Direktorat 

Akademik dan disetujui Wakil Direktur II Bidang Kepegawaian dan 

Administrasi Umum Keuangan. 
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21. Dosen Pengampu Mata Kuliah Praktik/Praktikum hadir dan berada di ruang 

kelas sesuai jadwal mata kuliah teori secara luring melakukan verifikasi 

presensi di SIPADI secara manual pada saat mahasiswa berada di ruang kelas 

sesuai jadwal mata kuliah praktik/praktikum tersebut. Pengaturan jam 

kehadiran dan keterlambatan dapat diatur pada bagian kehadiran/presensi di 

SIPADI. 

22. Dosen Pengampu Mata Kuliah Praktik/Praktikum hadir dan berada di 

SIPADI sesuai jadwal mata kuliah teori secara daring melakukan verifikasi 

presensi di SIPADI sesuai nomor 15. 

23. RPS dibuat oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah Praktik/Praktikum 

ditandatangani oleh Koordinator Mata Kuliah dan Kepala Program Studi 

berdasarkan standar P4M dan tersedia di P4M serta program studi masing-

masing, Kontrak PBM ditulis oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah dan 

ditandatangani oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah Praktik/Praktikum dan 

Ketua Kelas serta materi pembelajaran dibuat oleh Dosen Pengampu Mata 

Kuliah. 

24. Semua RPS, Kontrak PBM dan materi sesuai Kurikulum POLMED yang 

disiapkan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah Praktik/Praktikum kemudian 

diunggah di SIPADI untuk setiap matakuliah teori secara campuran luring 

dan/atau daring selama 1 semester (16 minggu). 

25. PBM selama 1 semester (16 minggu) termasuk ujian tengah semester (UTS) 

dan ujian akhir semester (UAS) serta tambahan minggu pengganti 

pemenuhan 14 minggu sesuai dengan Peraturan Direktur Tentang Akademik 

26. Dosen Pengampu Mata Kuliah Praktik/Praktikum melakukan PBM untuk 

mata kuliah teori campuran luring dan/atau daring di SIPADI sesuai RPS 

selama 1 semester (16 Minggu). 

27. Mahasiswa/i mendengarkan, memahami dan tanya jawab pada mata kuliah 

campuran luring dan/atau daring di ruang kelas dan/atau SIPADI sesuai 

jadwal kuliah dan sesuai RPS selama 1 semester (16 Minggu). 

28. Mahasiswa/i mengerjakan semua kegiatan PBM yaitu mempelajari materi, 

mengerjakan tugas/latihan/ulangan/ujian yang diberikan dosen sebagai 
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indikator penilaian mata kuliah praktik/praktikum secara campuran luring 

dan/atau daring di SIPADI sesuai RPS selama 1 semester (16 Minggu). 

29. Semua tugas/latihan/ulangan/ujian yang diberikan Dosen Pengampu Mata 

Kuliah Praktik/Praktikum kepada mahasiswa/i mengikuti Peraturan 

Akademik Pasal 30 tentang Evaluasi.  

30. Mahasiswa bertanggung jawab atas semua keperluan baik bahan/peralatan 

pendukung yang digunakan untuk melaksanakan mata kuliah 

praktik/praktikum secara campuran luring dan/atau daring di SIPADI sesuai 

jadwal kuliah. 

31. Dosen Wali Kelas berkomunikasi dengan mahasiswa/i yang didampinginya, 

khususnya Ketua Kelas dan Dosen Wali Kelas berkomunikasi secara 

campuran luring dan/atau daring menggunakan perangkat elektronik tentang 

perkembangan mahasiswa/i dikelas tersebut dalam melaksanakan PBM 

sesuai RPS selama 1 semester (16 Minggu). 

32. Dosen Wali Kelas berkomunikasi dengan Kepala/Sekretaris Program Studi 

apabila ada ditemukan hal-hal yang menunjang atau menghambat 

pelaksanaan PBM khususnya perkembangan mahasiswa/i dalam 

mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban mahasiswa/i tersebut. 

Seluruh hal-hal yang menjadi motivasi atau penghambat PBM di kelas 

masing-masing dapat dibicarakan di rapat evaluasi UTS maupun UAS serta 

berkomunikasi langsung atau melalui perangkat elektronik di jam kerja 

dengan Fungsionaris Jurusan. 

33. Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi mengawasi semua PBM 

mata kuliah praktik/praktikum secara campuran luring dan/atau daring yang 

dilakukan di ruang kelas sesuai RPS selama 1 semester (16 Minggu) dan 

dilaporkan kepada Ketua Jurusan. Semua Rekapan PBM yang dilakukan 

Administrasi Jurusan/Program Studi menjadi acuan monitoring di masing-

masing Jurusan/Program Studi. 

34. Dosen Pengampu Mata Kuliah memberikan semua penilaian atas 

tugas/latihan/ujian mata kuliah praktik/praktikum secara campuran luring 

dan/atau daring pada minggu ke 8 (delapan) yang ada di SIPADI dan 
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memasukkan nilai akhir kedalam PORTAL. Portal dapat diakses 

https://portal.polmed.ac.id/. 

35. Dosen Pengampu Mata Kuliah memasukkan nilai akhir UTS dari 

tugas/latihan/ujian mata kuliah Praktik/Praktikum secara campuran luring 

dan/atau daring ke PORTAL. 

36. Kepala Program Studi memeriksa semua nilai mata kuliah praktik/praktikum 

secara campuran luring dan/atau daring yang masuk ke PORTAL. 

37. Administrasi Jurusan/Program Studi menyiapkan semua dokumen nilai akhir 

UTS dan menyerahkan kepada Sekretaris Program Studi. 

38. Sekretaris Program Studi memeriksa ulang dan menyerahkan kembali kepada 

Kepala Program Studi. 

39. Kepala Program Studi menyerahkan kepada Sekretaris jurusan dan Sekretaris 

Jurusan memparaf nilai akhir UTS dan diserahkan kepada Ketua Jurusan. 

40. Sekretaris Jurusan membuat undangan kepada seluruh dosen dan diumumkan 

secara langsung di papan pengumuman atau melalui laman/group media 

social masing-masing Jurusan/Program Studi. 

41. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) UTS kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi UTS. LEA UTS 

diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 

Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA UTS dikembalikan pada Dosen Wali 

Kelas dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 

42. Seluruh Fungsionaris Jurusan, Dosen Wali Kelas dan Dosen Pengampu Mata 

Kuliah melakukan Rapat Evaluasi UTS secara luring/daring di Tingkat 

Jurusan dan seluruh yang hadir menandatangani daftar hadir secara 

luring/daring. 

43. Hasil Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dilaporkan ke Tingkat Direktorat pada 

rapat evaluasi Fungsionaris dan Direktorat secara luring/daring. 

44. LEA UTS dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 

https://portal.polmed.ac.id/
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45. Setelah selesai UTS maka PBM dilanjutkan kembali mulai dari minggu ke 9 

(sembilan) sampai minggu ke 16 (enam belas) 

46. Urutan Juknis Nomor 11 sampai Nomor 34 dilakukan dengan tahapan yang 

sama untuk setelah UTS (minggu ke 9 sampai sebelum UAS yaitu minggu ke 

15 dan minggu pengganti pemenuhan PBM 14 minggu). 

47. Dosen Pengampu Mata Kuliah memberikan semua penilaian atas 

tugas/latihan/ujian/UAS mata kuliah praktik/praktikum secara campuran 

luring dan/atau daring dan memasukkan kedalam PORTAL. 

48. Dosen Pengampu Mata Kuliah memasukkan nilai akhir UAS pada mata 

kuliah praktik/praktikum secara campuran luring dan/atau daring ke 

PORTAL. 

49. Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel menunjuk satu dosen sebagai 

koordinator nilai mata kuliah praktik/praktikum secara campuran luring 

dan/atau daring untuk memasukkan nilai akhir UAS dari tugas/latihan/ujian 

mata kuliah praktik/praktikum secara luring ke PORTAL. 

50. Kepala Program Studi memeriksa semua nilai mata kuliah praktik/praktikum 

secara campuran luring dan/atau daring yang masuk ke PORTAL. 

51. Administrasi Jurusan/Program Studi menyiapkan semua dokumen nilai akhir 

UAS mata kuliah praktik/praktikum secara campuran luring dan/atau daring 

dan menyerahkan kepada Sekretaris Program Studi. 

52. Sekretaris Program Studi memeriksa ulang dan menyerahkan nilai akhir UAS 

mata kuliah praktik/praktikum secara campuran luring dan/atau daring 

kepada Kepala Program Studi. 

53. Kepala Program Studi menyerahkan nilai akhir UAS mata kuliah 

praktik/praktikum secara campuran luring dan/atau daring kepada Sekretaris 

jurusan dan Sekretaris Jurusan memparaf nilai akhir UAS dan diserahkan 

kepada Ketua Jurusan. 

54. Sekretaris Jurusan membuat undangan kepada seluruh dosen dan diumumkan 

secara langsung pada pengumuman atau melalui laman/group media social 

masing-masing Jurusan/Program Studi. 

55. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) UAS kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi UAS. LEA UAS 
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diperbanyak 2 (dua) rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh wali 

kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA UAS dikembalikan dan menjadi bahan 

pertinggal di administrasi Jurusan/Program Studi. 

56. Seluruh Fungsionaris Jurusan, Wali Kelas dan Dosen melakukan Rapat 

Evaluasi UAS secara luring/daring di Tingkat Jurusan dan seluruh yang hadir 

menandatangani daftar hadir secara luring/daring. Pada saat Rapat Evaluasi 

UAS maka Format mahasiswa yang tidak lulus (nilai D (berhak) mendapat 

ujian ulangan dan nilai E (wajib) melakukan ujian ulang dengan IPK minimal 

1,70 sesuai Peraturan Akademik Pasal 32 tentang Ujian Susulan dan Ulangan 

kemudian didistribusikan oleh administrasi Jurusan/Program Studi kepada 

Wali Kelas. Tujuan distribusi ini untuk mendata mahasiswa yang berhak 

mengulang dan wajib mengulang. 

57. Hasil Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dilaporkan ke Tingkat Direktorat pada 

rapat evaluasi Fungsionaris dan Direktorat secara luring/daring. Setelah 

Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dan Tingkat Direktorat maka disimpulkan 

keputusan mahasiswa-mahasiswa yang berhak dan wajib mengulang mata 

kuliah yang mendapat nilai D dan E. Laporan monitoring yang diterima Ketua 

Jurusan dari Kepala/Sekretaris Program Studi disiapkan oleh Administrasi 

Jurusan/Program Studi sesuai Nomor 31 akan dilaporkan kepada Wakil 

Direktur 1 Bidang Akademik dan Wakil Direktur 1 Bidang Akademik 

melaporkan kepada Direktur. 

58. Hasil Keputusan Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dan Tingkat Direktorat di 

tindak lanjutin oleh Jurusan untuk melakukan ujian ulangan di setiap 

Jurusan/Program Studi. 

59. Semua data-data mahasiswa/i yang memiliki mata kuliah nilai D dan E 

dikumpulkan oleh administrasi Jurusan/Program studi akan diberikan kepada 

Sekretaris Jurusan. 

60. Sekretaris Jurusan akan mengetik pengumuman dan jadwal ujian ulangan 

perihal ujian ulangan beserta nama-nama mahasiswa/i yang berhak dan wajib 

mengulang pada mata kuliah praktik/praktikum secara campuran luring 

dan/atau daring yang gagal serta nama Dosen Pengampu Mata Kuliah dan 
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ditempel di papan pengumuman, diunggah di laman Jurusan/Program Studi 

atau group media social Jurusan/Program Studi. 

61. Mahasiswa/i mendapat nilai D (berhak) dan E (wajib) mengulang mata kuliah 

teori secara luring dan Dosen Pengampu Mata Kuliah tersebut memberikan 

tugas/latihan/ulangan kepada mahasiswa/i tersebut melalui luring dan/atau 

SIPADI sesuai jadwal yang sudah ditentukan dari Jurusan/Program 

Studi/Dosen Pengampu Mata Kuliah tersebut.  

62. Semua ujian ulang/tugas/latihan dan administrasi mata kuliah teori secara 

luring tidak dipungut biaya apapun dan apabila ada oknum yang melakukan 

kesalahan sehingga melanggar peraturan polmed dan disertai bukti maka 

dikenakan sanksi sesuai PP no. 94 tahun 2021, kode etik dosen, perjanjian 

kerja pegawai dan kode etik mahasiswa. 

63. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai akhir yang 

mendapat nilai D (berhak) dan E (wajib) dengan mengikuti ujian ulang dan 

mengerjakan semua tugas/latihan/ulangan mata kuliah praktek/praktikum 

secara campuran luring dan/atau daring yang diberikan Dosen Pengampu 

Mata Kuliah setelah UTS yang tidak dikerjakan sehingga semua nilai tersebut 

menjadi acuan untuk merubah nilai akhir semester sesuai Peraturan 

Akademik Pasal 32 tentang Ujian Susulan dan Ulangan. 

64. Hasil ujian ulang/Tugas/latihan/ulangan mata kuliah teori secara daring yang 

dikerjakan mahasiswa kemudian diperiksa oleh Dosen Pengampu Mata 

Kuliah dan semua ujian ulang/tugas/latihan/ulangan nilai akhir semester 

diberikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi. 

65. Kepala/Sekretaris Program Studi menuliskan surat yang ditujukan kepada 

Wakil Direktur 1 Bidang Akademik untuk meminta izin membuka PORTAL 

supaya dapat memasukkan nilai akhir semester ke PORTAL. Surat tersebut 

diparaf Sekretaris Jurusan dan ditandatangani oleh Ketua Jurusan dan setelah 

dijawab dan diizinkan maka Kepala Program Studi memasukkan nilai akhir 

semester ke PORTAL. 

66. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) UAS kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi UAS. LEA UAS 

diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 
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Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA UAS dikembalikan pada Dosen Wali 

Kelas dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 

67. LEA UAS dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 

68. Semua mahasiwa/i mengurus administrasi PBM secara manual melalui loket 

masing-masing jurusan/program studi dan melalui email jurusan/ program 

studi atau nomor kontak pegawai administrasi jurusan/ program studi secara 

daring di jam kerja. 

69. Administrasi Jurusan/Program Studi membuat pengumuman kepada seluruh 

mahasiswa/i untuk mengambil marksheet sebagai salah satu persyaratan 

daftar ulang pada semester berjalan berikutnya. 

70. Marksheet yang sudah diambil ditandatangani oleh pihak terkait dan dipindai 

menggunakan perangkat elektronik oleh masing-masing mahasiswa/i sebagai 

pertinggal. Jika tidak mengambil marksheet maka tidak dapat mendaftar. 

71. Marksheet yang hilang dan rusak dapat diganti dengan melakukan 

pembayaran melalui SATU PINTU LAYANAN POLMED dan membawa 

bukti pembayaran ke administrasi Jurusan/Program Studi untuk melakukan 

pencetakan kembali dan ditandatangani oleh pihak terkait. 

72. Daftar ulang dilakukan mahasiswa/i dengan mengikuti peraturan yang 

berlaku di polmed dan menyelesaikan semua kewajiban sebagai mahasiswa 

aktif polmed. 

73. POS-AP pelaksanaan PBM di Program Studi sesuai dengan Prosedur 

Operasional Standar Politeknik Negeri Medan tahun 2021 pada 

https://bit.ly/POS_AP_POLMED 
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BAB 5 PELAKSANAAN PBM DILUAR PROGRAM STUDI 

 

5.1. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 

5.1.1. Magang 

Juknis pelaksanaan program MBKM bidang magang 

lokal/nasional/internasional di industri dan/atau dunia kerja (IDUKA) sebagai 

berikut: 
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1. Kalender Akademik T.A. dan pengumuman PBM dikeluarkan oleh Wakil 

Direktur 1 Bidang Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur untuk 

didistribusikan kepada seluruh sivitas akademika. 

2. Ketua Jurusan menindaklanjuti atas Kalender Akademik T.A. dan 

pengumuman PBM yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur 1 Bidang 

Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur dengan membuat 

memorandum mengenai T.A dan PBM akan dimulai untuk masing-masing 

Jurusan maupun Program Studi yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan. 

(PBM mata kuliah program MBKM bidang magang 

lokal/nasional/internasional menggunakan sistem pembelajaran digital 

(sipadi). Semua rekam jejak PBM mata kuliah program MBKM bidang 

magang lokal/nasional/internasional dilakukan di SIPADI dan dapat diakses 

https://sipadi.polmed.ac.id/). 

3. Sekretaris Jurusan mengetik pengumuman untuk usulan beban mengajar dan 

pengumuman ini disetujui Ketua Jurusan kemudian pengumuman tersebut 

dikoordinasikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi ditempel pada 

papan pengumuman, diunggah pada laman masing-masing Jurusan/Program 

Studi atau group media social masing-masing Jurusan/ Program Studi. 

4. Kepala/Sekretaris Program Studi melanjutkan pengumuman tersebut dengan 

membagikan usulan beban mengajar kepada seluruh dosen melalui surat 

elektronik (surel) program studi @polmed.id dan seluruh dosen akan 

membalas surel tersebut menggunakan surel masing-masing dosen tersebut 

@polmed.ac.id. 

5. Proses usulan beban mengajar yang dilakukan fungsionaris 2 (dua) minggu 

sebelum PBM dimulai setiap semester sehingga jadwal mata kuliah sudah 

dipublikasi 1 (satu) minggu sebelum PBM dimulai. 

6. Perubahan jadwal mata kuliah dapat dilakukan dengan alasan yang jelas dan 

berhubungan dengan POLMED. Dosen bersangkutan melakukan komunikasi 

kepada Kepala/Sekretaris Program Studi dengan melalui mengajukan 

kembali usulan beban mengajar dengan menggunakan surel masing-masing 

dosen tersebut. Waktu yang diberikan maksimal 2 (dua) hari setelah jadwal 

mata kuliah ditempel pada papan pengumuman, diunggah laman masing-

https://sipadi.polmed.ac.id/
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masing Jurusan/Program Studi atau group media social masing-masing 

Jurusan/ Program Studi. 

7. Jurusan mendistribusikan Surat Keputusan Dosen Wali Kelas kepada masing-

masing Dosen Wali Kelas melalui langsung atau menggunakan surel 

@polmed.ac.id. yang sudah ditandatangani oleh Direktur. 

8. Administrasi Jurusan/Program Studi sudah menyiapkan slot mata kuliah 

program MBKM bidang magang lokal/nasional/internasional secara daring di 

SIPADI pada minggu ke 1 (satu). 

9. Mahasiswa/i mengikuti peraturan akademik dan kode etik mahasiswa dan 

dosen mengikuti UU Dosen dan Guru no 14 tahun 2005, PP no.94 tahun 2021, 

pedoman PAK 2019 suplemen, Beban Kerja Dosen (BKD) dan kode etik 

dosen. 

10. Mahasiswa/i hadir tepat waktu untuk melaksanakan matakuliah program 

MBKM bidang magang lokal/nasional/internasional selama 1 semester (16 

minggu). 

11. Mahasiswa/i yang mendapatkan informasi dari pengumuman secara langsung 

atau laman yang disediakan oleh KEMENDIKBUD RISTEK, POLMED dan 

INSTANSI/PERUSAHAAN/INDUSTRI lainnya berkoordinasi dengan 

KEMENDIKBUD RISTEK dan POLMED dapat mendaftar untuk mengikuti 

program MBKM bidang magang lokal/nasional/internasional dimulai paling 

cepat semester 3 (tiga) dan maksimal 2 (dua) semester dalam 1 (satu) tahun. 

12. DPA mata kuliah program MBKM bidang magang 

lokal/nasional/internasional wajib menggunakan dan mengoperasikan 

perangkat elektronik utama (laptop/personal computer) dan wajib membawa 

dan menghidupkan perangkat elektronik tambahan (handphone) sudah 

terkoneksi pada internet dimana daftar hadir dilakukan di SIPADI. 

13. Pendanaan dapat disediakan KEMENDIKBUD RISTEK, mitra dan mandiri 

14. Jumlah SKS adalah 20 SKS dengan waktu 6 bulan 

15. Program MBKM bidang magang lokal/nasional/internasional memiliki 

persyaratan sesuai dengan Peraturan Direktur NOMOR: 

T/1096/PL5/KM.00/2021 Tentang Aturan Atau Ketentuan Penyelenggaraan 
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Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu Pasal 4 kewajiban 

POLMED No 4 dan Pasal 8 kewajiban mitra 

16. Mahasiswa/i setelah dinyatakan lulus untuk mengikuti program MBKM 

bidang magang lokal/nasional/internasional oleh penyelenggara diakui 

KEMENDIKBUD RISTEK maka membawa bukti lulus dan menulis surat 

izin untuk melakukan program MBKM bidang magang kepada Kepala 

Program Studi. Kepala Program Studi akan menindaklanjuti surat izin 

tersebut kepada Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan menuliskan surat 

dengan lampiran surat mahasiswa/I dan ditandatangani. Bukti lulus dimana 

surat perizinan ini akan diperiksa Wakil Direktur 1 Bidang Akademik 

sebelum ditujukan kepada Direktur untuk mengeluarkan surat persetujuan 

pelaksanaan program MBKM bidang magang lokal/nasional/internasional. 

Setelah izin diberikan maka surat tersebut ditembuskan kepada Wakil 

Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Wakil Direktur III Bidang Kerjasama, 

Ketua Jurusan, Kepala Program Studi, Kepala CDC/Koordinator DU/DI dan 

Pengembangan Karier, sedangkan untuk internasional maka ditambahkan 

Ketua Urusan Internasional. 

17. Mahasiswa/i melaksanakan program MBKM bidang magang 

lokal/nasional/internasional dengan membawa surat izin ke IDUKA. 

18. Kepala Program Studi menunjuk Dosen Pembimbing Akademik (DPA) 

sesuai bidang keahlian mahasiswa/i yang mengikuti program MBKM bidang 

magang lokal/nasional/internasional.  

19. Kepala Program Studi menuliskan surat rekomendasi DPA yang 

ditandatangani oleh Ketua Jurursan dan surat rekomendasi DPA 

didistribusikan kepada dosen yang bersangkutan melalui langsung atau 

menggunakan email @polmed. Dokumen yang diunggah oleh DPA adalah 

surat rekomendasi DPA, surat ketetapan guru pamong/pendamping 

mahasiswa dan hasil pemeriksaan catatan harian dan laporan program 

MBKM bidang magang lokal/nasional/internasional secara berkala serta 

akhir. 

20. Kepala Program Studi memberikan arahan kepada Administrasi 

Jurusan/Program Studi untuk membuat slot program MBKM magang 
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lokal/nasional/internasional di SIPADI. (semua rekam jejak dengan mengisi 

catatan harian (logbook) PBM program MBKM bidang magang 

lokal/nasional/internasional dilakukan di sipadi dan dapat diakses melalui 

https://sipadi.polmed.ac.id/). 

21. Kepala/Sekretaris Program Studi akan menginformasikan kepada seluruh 

Dosen Pengampu Mata Kuliah di semester dimana mahasiswa/i ada yang 

melakukan program MBKM bidang magang lokal/nasional/internasional. 

22. Selama mengikuti program MBKM bidang magang 

lokal/nasional/internasional mahasiswa tetap melakukan presensi hadir, 

mengerjakan tugas/latihan/ujian secara daring di SIPADI pada setiap mata 

kuliah di semester tersebut. Diberitahukan seluruh dosen pengampu mata 

kuliah wajib mendukung program MBKM bidang magang 

lokal/nasional/internasional. Untuk kelancaran program MBKM bidang 

magang lokal/nasional/internasional komunikasi dan diskusi antara 

mahasiswa/i, dosen pengampu mata kuliah dan dapat dilakukan 

menggunakan surel @polmed ataupun media social lainnya. Semua kegiatan 

memiliki rekam jejak yang menjadi acuan konversi nilai mata kuliah. 

23. DPA membimbing mahasiswa/i yang melaksanakan kegiatan program 

MBKM bidang magang lokal/nasional/internasional mengikuti Peraturan 

Akademik, Peraturan MBKM, Buku Panduan MBKM, Juknis PBM. 

24. Mahasiswa/i melaksanakan kegiatan program MBKM bidang magang 

lokal/nasional/internasional mengikuti Peraturan Akademik, Peraturan 

MBKM, Buku Panduan MBKM, Juknis PBM. Dokumen yang diunggah oleh 

mahasiswa adalah surat persetujuan melakukan program MBKM bidang 

magang lokal/nasional/internasional yaitu catatan harian, foto dokumentasi 

selama magang, laporan kemajuan dan laporan akhir. 

25. Kepala Program Studi memantau DPA dalam membimbing perkembangan 

program MBKM bidang magang lokal/nasional/internasional. 

26. Mahasiswa/i melaporkan kegiatan program MBKM bidang magang 

lokal/nasional/internasional secara berkala dengan mengisi catatan harian 

(logbook) kepada DPA. Setelah selesai program MBKM bidang magang 

lokal/nasional/internasional maka laporan magang diberikan kepada DPA. 

https://sipadi.polmed.ac.id/
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Kemudian DPA memberikan laporan magang tersebut kepada Kepala 

Program Studi.  

27. Mahasiswa/i yang melakukan program MBKM bidang magang 

lokal/nasional/internasional pada semester berjalan dimana semester tersebut 

memiliki mata kuliah lainnya sesuai kurikulum di program studi masing-

masing sehingga perlu dilakukan konversi nilai mata kuliah. 

28. Proses konversi nilai mata kuliah dilakukan dengan cara Kepala Program 

Studi akan memberikan laporan MBKM bidang magang 

lokal/nasional/internasional melalui email @polmed kepada masing-masing 

Dosen Pengampu Mata Kuliah yang ada di semester tersebut. Tujuan 

pemberian laporan magang ini adalah untuk mengkonversikan nilai mata 

kuliah yang ada di semester tersebut apakah mata kuliah di semester tersebut 

sesuai dengan isi laporan program MBKM bidang magang 

lokal/nasional/internasional. Konversi mata kuliah yang dilakukan masing-

masing Dosen Pengampu Mata Kuliah mengikuti format konversi program 

MBKM bidang magang lokal/nasional/internasional. 

29. Penilaian konten laporan program MBKM bidang magang 

lokal/nasional/internasional yang dilakukan oleh DPA dan masing-masing 

Dosen Pengampu Mata Kuliah di semester tersebut. Jika isi laporan program 

MBKM bidang magang lebih besar sama dengan 60% maka nilai dari 

masing-masing Dosen Pengampu Mata Kuliah akan digunakan untuk 

konversi masing-masing mata kuliah pada semester tersebut. Akan Tetap jika 

penilaian isi laporan program MBKM bidang magang 

lokal/nasional/internasional lebih kecil dari 60% maka penilaian dilakukan 

oleh Kepala Program Studi dengan mengambil nilai DPA dan mengikuti 

peraturan yang berlaku. 

30. Mahasiswa/i telah melaksanakan program MBKM bidang magang 

lokal/nasional/internasional dan dinyatakan lulus dengan 20 SKS di semester 

berjalan tersebut. 

31. Jika mahasiswa/i mengalami musibah baik itu sengaja maupun tidak 

disengaja dalam melaksanakan Program MBKM bidang magang 

lokal/nasional/internasional sehingga tidak dapat melanjutkan program 
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tersebut maka mahasiswa/i wajib dan/atau masuk kategori Penundaan 

Kegiatan Akademik (PKA) pada semester berjalan sesuai Peraturan 

Akademik Pasal 19 tentang Penundaan Kegiatan Akademik (PKA)/Cuti 

Kuliah. 

32. Program Studi melaporkan program MBKM bidang magang 

lokal/nasional/internasional yang sudah selesai atau batal dikarenakan 

musibah secara terpusat ke Direktorat Akademik dan Direktorat Akademik 

ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

33. Kepala/Sekretaris Program Studi mengelola administrasi teknis, riwayat 

pelaksanaan Merdeka Belajar mahasiswa dan mengarsip nilai mahasiswa. 

34. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi akhir. LEA 

diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 

Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA dikembalikan pada Dosen Wali Kelas 

dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 

35. LEA dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 

36. Semua mahasiwa/i mengurus administrasi PBM secara manual melalui loket 

masing-masing jurusan/program studi dan melalui email jurusan/ program 

studi atau nomor kontak pegawai administrasi jurusan/ program studi secara 

daring di jam kerja. 

37. Administrasi Jurusan/Program Studi membuat pengumuman kepada seluruh 

mahasiswa/i untuk mengambil marksheet sebagai salah satu persyaratan 

daftar ulang pada semester berjalan berikutnya. 

38. Marksheet yang sudah diambil ditandatangani oleh pihak terkait dan dipindai 

menggunakan perangkat elektronik oleh masing-masing mahasiswa/i sebagai 

pertinggal. Jika tidak mengambil marksheet maka tidak dapat mendaftar 

ulang. 

39. Marksheet yang hilang dan rusak dapat diganti dengan melakukan 

pembayaran melalui Satu Pintu Layanan POLMED dan membawa bukti 
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pembayaran ke administrasi Jurusan/Program Studi untuk melakukan 

pencetakan kembali dan ditandatangani oleh pihak terkait. 

40. Daftar ulang dilakukan mahasiswa/i dengan mengikuti peraturan yang 

berlaku di POLMED dan menyelesaikan semua kewajiban sebagai 

mahasiswa aktif POLMED. 

 

5.1.2 Pertukaran Pelajar 

Juknis pelaksanaan program MBKM bidang pertukaran pelajar di luar/sama 

program studi didalam POLMED dan/atau luar/sama program studi di luar 

POLMED dalam dan luar negeri sebagai berikut: 

1. Kalender Akademik T.A. dan pengumuman PBM dikeluarkan oleh Wakil 

Direktur 1 Bidang Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur untuk 

didistribusikan kepada seluruh sivitas akademika. 

2. Ketua Jurusan menindaklanjuti atas Kalender Akademik T.A. dan 

pengumuman PBM yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur 1 Bidang 

Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur dengan membuat 

memorandum mengenai T.A dan PBM akan dimulai untuk masing-masing 

Jurusan maupun Program Studi yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan. 

(PBM mata kuliah program MBKM bidang pertukaran pelajar menggunakan 

sistem pembelajaran digital (sipadi). Semua rekam jejak PBM mata kuliah 

program MBKM bidang pertukaran pelajar dilakukan di sipadi dan dapat 

diakses https://sipadi.polmed.ac.id/). 

3. Sekretaris Jurusan mengetik pengumuman untuk usulan beban mengajar dan 

pengumuman ini disetujui jurusan kemudian pengumuman tersebut 

dikoordinasikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi ditempel pada 

papan pengumuman, diunggah pada laman masing-masing Jurusan/Program 

Studi atau group media social masing-masing Jurusan/ Program Studi. 

4. Kepala/Sekretaris Program Studi melanjutkan pengumuman tersebut dengan 

membagikan usulan beban mengajar kepada seluruh dosen melalui surat 

elektronik (surel) program studi @polmed.id dan seluruh dosen akan 

membalas surel tersebut menggunakan surel masing-masing dosen tersebut 

@polmed.ac.id. 

https://sipadi.polmed.ac.id/
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5. Proses usulan beban mengajar yang dilakukan fungsionaris 2 (dua) minggu 

sebelum PBM dimulai setiap semester sehingga jadwal mata kuliah sudah 

dipublikasi 1 (satu) minggu sebelum PBM dimulai. 

6. Perubahan jadwal mata kuliah dapat dilakukan dengan alasan yang jelas dan 

berhubungan dengan POLMED. Dosen bersangkutan melakukan komunikasi 

kepada Kepala/Sekretaris Program Studi dengan melalui mengajukan 

kembali usulan beban mengajar dengan menggunakan surel masing-masing 

dosen tersebut. Waktu yang diberikan maksimal 2 (dua) hari setelah jadwal 

mata kuliah ditempel pada papan pengumuman, diunggah laman masing-

masing Jurusan/Program Studi atau group media social masing-masing 

Jurusan/ Program Studi. 

7. Jurusan mendistribusikan Surat Keputusan Dosen Wali Kelas kepada masing-

masing Dosen Wali Kelas melalui langsung atau menggunakan surel 

@polmed.ac.id. yang sudah ditandatangani oleh Direktur. 

8. Administrasi Jurusan/Program Studi sudah menyiapkan slot mata kuliah 

program MBKM bidang pertukaran pelajar secara daring di SIPADI pada 

minggu ke 1 (satu). 

9. Mahasiswa/i mengikuti Peraturan Akademik dan Kode Etik Mahasiswa dan 

Dosen mengikuti UU Dosen dan Guru no 14 tahun 2005, PP no.94 tahun 

2021, pedoman PAK 2019 suplemen, Beban Kerja Dosen (BKD) dan Kode 

Etik Dosen. 

10. Mahasiswa/i hadir tepat waktu untuk melaksanakan matakuliah program 

MBKM bidang pertukaran pelajar selama 1 semester (16 minggu). 

11. Mahasiswa/i yang mendapatkan informasi dari pengumuman secara langsung 

atau laman yang disediakan oleh KEMENDIKBUD RISTEK, POLMED dan 

PERGURUAN TINGGI yang relevan berkoordinasi dengan 

KEMENDIKBUD RISTEK dan POLMED dapat mendaftar untuk mengikuti 

program MBKM bidang pertukaran pelajar dimulai paling cepat semester 3 

(tiga) dan maksimal 1 (satu) semester. 

12. POLMED sudah memiliki dokumen kerjasama (MoU/MoA/SPK) dengan 

mitra perguruan tinggi yang relevan. 

13. Pendanaan berasal dari KEMENDIKBUD RISTEK, mitra dan mandiri 
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14. Jumlah SKS adalah 20 SKS dengan waktu 6 bulan 

15. Program studi sudah memiliki kurikulum dengan model mata kuliah dengan 

model implementasi kampus merdeka. Kepala/Sekretaris Program Studi 

menyiapkan mata kuliah yang diambil mahasiswa di luar prodi dan luar 

Perguruan Tinggi beserta persyaratannya, termasuk SKS dan kuota jumlah 

mahasiswa dari luar prodi. Persyaratan sesuai dengan Peraturan Direktur 

NOMOR: T/1096/PL5/KM.00/2021 Tentang Aturan Atau Ketentuan 

Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pasal 9 

Persyaratan Mahasiswa dan persyaratan lainnya adalah mahasiswa terdaftar 

di tahun akademik berjalan, mahasiswa memiliki dosen pendamping dalam 

mengikuti berbagai kegiatan MBKM POLMED, program studi memiliki 

mitra program studi di dalam dan/atau diluar perguruan tinggi untuk 

memfasilitasi MBKM POLMED. 

16. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang 

terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur 

kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk 

memperkaya capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada mata kuliah yang 

dipilih pada mitra program studi di dalam dan/atau diluar perguruan tinggi 

dalam dan luar negeri. 

17. Program Studi mitra/tujuan menerapkan metode pembelajaran salah satu atau 

kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau 

pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project). 

18. Mahasiswa/i dinyatakan setelah lulus untuk mengikuti program MBKM 

bidang pertukaran pelajar oleh penyelenggara diakui KEMENDIKBUD 

RISTEK maka membawa bukti lulus dan menulis surat izin untuk melakukan 

program MBKM bidang pertukaran pelajar kepada Kepala Program Studi. 

Kepala Program Studi akan menindaklanjuti surat izin tersebut kepada Ketua 

Jurusan dan Sekretaris Jurusan menuliskan surat dengan lampiran surat 

mahasiswa/I dan ditandatangani. Bukti lulus dimana surat perizinan ini akan 

diperiksa Wakil Direktur 1 Bidang Akademik sebelum ditujukan kepada 

Direktur untuk mengeluarkan surat persetujuan pelaksanaan program MBKM 

bidang pertukaran pelajar. Setelah izin diberikan maka surat tersebut 
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ditembuskan kepada Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Wakil 

Direktur III Bidang Kerjasama, Ketua Jurusan, Kepala Program Studi, Kepala 

CDC/Koordinator DU/DI dan Pengembangan Karier sedangkan untuk luar 

negeri ditembuskan kepada KUI. 

19. Mahasiswa/i melaksanakan program MBKM bidang pertukaran pelajar 

dengan membawa surat izin ke program studi yang sama/lain di dalam 

dan/atau diluar Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri. 

20. Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi 

yang sama dapat dilakukan secara luring/daring. 

21. Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan 

Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara secara luring atau daring atau 

blended luring dan hybrid daring. Pembelajaran yang dilakukan secara daring 

dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan 

dari KEMENDIKBUD RISTEK. 

22. Kepala Program Studi menunjuk Dosen Pembimbing Akademik (DPA) 

sesuai bidang keahlian mahasiswa/i yang mengikuti program MBKM bidang 

pertukaran pelajar. 

23. Kepala Program Studi menuliskan surat rekomendasi DPA yang 

ditandatangani oleh Ketua Jurusan dan surat rekomendasi DPA 

didistribusikan kepada dosen yang bersangkutan melalui langsung atau 

menggunakan email @polmed. Dokumen yang diunggah oleh DPA yaitu 

surat rekomendasi DPA, transkrip nilai dan sertifikat pengakuan program 

MBKM bidang pertukaran pelajar. 

24. Kepala Program Studi memberikan arahan kepada Administrasi 

Jurusan/Program Studi untuk membuat slot program MBKM bidang 

pertukaran pelajar di SIPADI. (semua rekam jejak PBM dengan mengisi 

catatan harian program MBKM bidang pertukaran pelajar dilakukan di sipadi 

dan dapat diakses melalui https://sipadi.polmed.ac.id/). 

25. Kepala/Sekretaris Program Studi akan menginformasikan kepada seluruh 

Dosen Pengampu Mata Kuliah di semester dimana mahasiswa/i ada yang 

melakukan program MBKM bidang pertukaran pelajar program studi yang 

sama/lain di dalam dan/atau diluar Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri. 

https://sipadi.polmed.ac.id/
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26. Selama mengikuti program MBKM bidang pertukaran pelajar, mahasiswa 

tetap melakukan presensi hadir, mengerjakan tugas/latihan/ujian secara 

daring di SIPADI pada setiap mata kuliah di semester tersebut. Diberitahukan 

seluruh dosen pengampu mata kuliah wajib mendukung program MBKM 

bidang pertukaran pelajar. Untuk kelancaran program MBKM bidang 

pertukaran pelajar. Komunikasi dan diskusi antara mahasiswa/i, dosen 

pengampu mata kuliah dan dpa dapat dilakukan menggunakan surel 

@polmed ataupun media social lainnya. Semua kegiatan memiliki rekam 

jejak yang menjadi acuan konversi nilai mata kuliah. 

27. DPA membimbing mahasiswa/i yang melaksanakan kegiatan program 

MBKM bidang pertukaran pelajar mengikuti Peraturan Akademik, Peraturan 

MBKM, Buku Panduan MBKM, Juknis PBM. Dokumen yang diunggah oleh 

mahasiswa adalah surat persetujuan melakukan program MBKM bidang 

pertukaran pelajar, transkrip nilai dan sertifikat pengakuan bidang pertukaran 

pelajar. 

28. Mahasiswa/i melaksanakan kegiatan program MBKM pertukaran pelajar 

mengikuti Peraturan Akademik, Peraturan MBKM, Buku Panduan MBKM, 

Juknis PBM. Dokumen yang diunggah oleh mahasiswa adalah surat 

persetujuan melakukan program MBKM bidang pertukaran pelajar, catatan 

harian, transkrip nilai, sertifikat pengakuan pertukaran pelajar. 

29. Kepala Program Studi memantau DPA dalam membimbing perkembangan 

program MBKM bidang pertukaran pelajar. 

30. Mahasiswa/i melaporkan kegiatan program MBKM bidang pertukaran 

pelajar dengan mengisi catatan harian secara berkala kepada DPA. Setelah 

selesai program MBKM bidang pertukaran pelajar maka laporan bidang 

pertukaran pelajar diberikan kepada DPA. Kemudian DPA memberikan 

laporan dan salinan sertifikat pengakuan program MBKM bidang pertukaran 

pelajar tersebut kepada Kepala Program Studi.  

31. Mahasiswa/i yang melakukan program MBKM bidang pertukaran pelajar 

pada semester berjalan dimana semester tersebut memiliki mata kuliah 

lainnya sesuai kurikulum di program studi masing-masing sehingga perlu 

dilakukan konversi nilai mata kuliah. 
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32. Proses konversi nilai mata kuliah dilakukan dengan cara Kepala Program 

Studi akan memberikan laporan MBKM bidang pertukaran pelajar dalam dan 

luar negeri melalui email @polmed kepada masing-masing Dosen Pengampu 

Mata Kuliah yang ada di semester tersebut. Tujuan pemberian laporan 

magang ini adalah untuk mengkonversikan nilai mata kuliah yang ada di 

semester tersebut apakah mata kuliah di semester tersebut sesuai dengan isi 

laporan program MBKM bidang pertukaran pelajar dan salinan sertifikat 

pengakuan program MBKM bidang pertukaran pelajar. Konversi mata kuliah 

yang dilakukan masing-masing Dosen Pengampu Mata Kuliah mengikuti 

format konversi program MBKM program MBKM bidang pertukaran pelajar. 

33. Penilaian konten laporan pertukaran pelajar program studi yang sama/lain di 

dalam dan/atau diluar Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri yang dilakukan 

oleh DPA dan masing-masing Dosen Pengampu Mata Kuliah di semester 

tersebut. Jika isi laporan program MBKM bidang pertukaran pelajar lebih 

besar sama dengan 60% maka nilai dari masing-masing Dosen Pengampu 

Mata Kuliah akan digunakan untuk konversi masing-masing mata kuliah pada 

semester tersebut. Akan Tetap jika penilaian isi laporan program MBKM 

bidang pertukaran pelajar lebih kecil dari 60% maka penilaian dilakukan oleh 

Kepala Program Studi dengan mengambil nilai DPA dan mengikuti peraturan 

yang berlaku. 

34. Mahasiswa/i telah melaksanakan program MBKM bidang pertukaran pelajar 

program studi yang sama/lain di dalam dan/atau diluar Perguruan Tinggi 

dalam dan luar negeri dan dinyatakan lulus dengan sesuai dengan mata kuliah 

yang dipilih pada program studi masing-masing di semester berjalan tersebut. 

35. Jika mahasiswa/i mengalami musibah baik itu sengaja maupun tidak 

disengaja dalam melaksanakan program MBKM bidang pertukaran pelajar 

sehingga tidak dapat melanjutkan program tersebut maka mahasiswa/i wajib 

dan/atau masuk kategori Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) pada 

semester berjalan sesuai Peraturan Akademik Pasal 19 tentang Penundaan 

Kegiatan Akademik (PKA)/Cuti Kuliah. 
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36. Program Studi melaporkan program bidang MBKM pertukaran pelajar yang 

sudah selesai atau batal dikarenakan musibah secara terpusat ke Direktorat 

Akademik dan Direktorat Akademik ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

37. Kepala/Sekretaris Program Studi mengelola administrasi teknis, riwayat 

pelaksanaan Merdeka Belajar mahasiswa dan mengarsip nilai mahasiswa. 

38. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi akhir. LEA 

diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 

Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA dikembalikan pada Dosen Wali Kelas 

dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 

39. LEA dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 

40. Semua mahasiwa/i mengurus administrasi PBM secara manual melalui loket 

masing-masing jurusan/program studi dan melalui email jurusan/ program 

studi atau nomor kontak pegawai administrasi jurusan/ program studi secara 

daring di jam kerja. 

41. Administrasi Jurusan/Program Studi membuat pengumuman kepada seluruh 

mahasiswa/i untuk mengambil marksheet sebagai salah satu persyaratan 

daftar ulang pada semester berjalan berikutnya. 

42. Marksheet yang sudah diambil ditandatangani oleh pihak terkait dan dipindai 

menggunakan perangkat elektronik oleh masing-masing mahasiswa/i sebagai 

pertinggal. Jika tidak mengambil marksheet maka tidak dapat mendaftar 

ulang. 

43. Marksheet yang hilang dan rusak dapat diganti dengan melakukan 

pembayaran melalui Satu Pintu Layanan POLMED dan membawa bukti 

pembayaran ke administrasi Jurusan/Program Studi untuk melakukan 

pencetakan kembali dan ditandatangani oleh pihak terkait. 

44. Daftar ulang dilakukan mahasiswa/i dengan mengikuti peraturan yang 

berlaku di polmed dan menyelesaikan semua kewajiban sebagai mahasiswa 

aktif polmed. 
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5.1.3 Kewirausahaan 

Juknis pelaksanaan mata kuliah program MBKM program MBKM bidang 

kewirausahaan sebagai berikut: 

1. Kalender Akademik T.A. dan pengumuman PBM dikeluarkan oleh Wakil 

Direktur 1 Bidang Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur untuk 

didistribusikan kepada seluruh sivitas akademika. 

2. Ketua Jurusan menindaklanjuti atas Kalender Akademik T.A. dan 

pengumuman PBM yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur 1 Bidang 

Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur dengan membuat 

memorandum mengenai T.A dan PBM akan dimulai untuk masing-masing 

Jurusan maupun Program Studi yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan. 

(PBM mata kuliah program MBKM bidang kewirausahaan menggunakan 

sistem pembelajaran digital (sipadi). semua rekam jejak PBM mata kuliah 

program bidang MBKM kewirausahaan dilakukan di sipadi dan dapat diakses 

https://sipadi.polmed.ac.id/). 

3. Sekretaris Jurusan mengetik pengumuman untuk usulan beban mengajar dan 

pengumuman ini disetujui Ketua Jurusan kemudian pengumuman tersebut 

dikoordinasikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi ditempel pada 

papan pengumuman, diunggah pada laman masing-masing Jurusan/Program 

Studi atau group media social masing-masing Jurusan/ Program Studi. 

4. Kepala/Sekretaris Program Studi melanjutkan pengumuman tersebut dengan 

membagikan usulan beban mengajar kepada seluruh dosen melalui surat 

elektronik (surel) program studi @polmed.id dan seluruh dosen akan 

membalas surel tersebut menggunakan surel masing-masing dosen tersebut 

@polmed.ac.id. 

5. Proses usulan beban mengajar yang dilakukan fungsionaris 2 (dua) minggu 

sebelum PBM dimulai setiap semester sehingga jadwal mata kuliah sudah 

dipublikasi 1 (satu) minggu sebelum PBM dimulai. 

6. Perubahan jadwal mata kuliah dapat dilakukan dengan alasan yang jelas dan 

berhubungan dengan POLMED. Dosen bersangkutan melakukan komunikasi 

kepada Kepala/Sekretaris Program Studi dengan melalui mengajukan 

https://sipadi.polmed.ac.id/
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kembali usulan beban mengajar dengan menggunakan surel masing-masing 

dosen tersebut. Waktu yang diberikan maksimal 2 (dua) hari setelah jadwal 

mata kuliah ditempel pada papan pengumuman, diunggah laman masing-

masing Jurusan/Program Studi atau group media social masing-masing 

Jurusan/ Program Studi. 

7. Jurusan mendistribusikan Surat Keputusan Dosen Wali Kelas kepada masing-

masing Dosen Wali Kelas melalui langsung atau menggunakan surel 

@polmed.ac.id. yang sudah ditandatangani oleh Direktur. 

8. Administrasi Jurusan/Program Studi sudah menyiapkan slot mata kuliah 

program MBKM bidang kewirausahaan secara daring di SIPADI pada 

minggu ke 1 (satu). 

9. Mahasiswa/i mengikuti Peraturan Akademik dan Kode Etik Mahasiswa dan 

Dosen mengikuti UU dosen dan guru no 14 tahun 2005, PP no.94 tahun 2021, 

Pedoman PAK 2019 suplemen, Beban Kerja Dosen (BKD) dan kode etik 

dosen. 

10. Dosen Wali kelas menunjuk dua orang mahasiswa/i sebagai Ketua dan Wakil 

Ketua Kelas pada kelas masing-masing. 

11. Mahasiswa/i hadir tepat waktu untuk melaksanakan matakuliah program 

MBKM bidang kewirausahaan selama 1 semester (16 minggu). 

12. Mahasiswa/i yang mendapatkan informasi dari pengumuman secara langsung 

atau laman yang disediakan oleh KEMENDIKBUD RISTEK, POLMED dan 

Unit Bisnis lainnya berkoordinasi dengan Inkubator Bisnis POLMED dapat 

mendaftar untuk mengikuti program MBKM bidang kewirausahaan dimulai 

paling cepat semester 3 (tiga) dan maksimal 1 (satu) semester. 

13. DPA mata kuliah program MBKM bidang kewirausahaan wajib 

menggunakan dan mengoperasikan perangkat elektronik utama 

(laptop/personal computer) dan wajib membawa dan menghidupkan 

perangkat elektronik tambahan (handphone) sudah terkoneksi pada internet 

dimana daftar hadir dilakukan di SIPADI. 

14. POLMED sudah memiliki dokumen kerjasama (MoU/MoA/SPK) dengan 

unit bisnis. 

15. Pendanaan berasal dari KEMENDIKBUD RISTEK, mitra dan mandiri. 
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16. Jumlah distribusi SKS 20 pada program MBKM bidang kewirausahaan 

sebagai berikut: 

● Kewirausahaan Sosial: 2 SKS 

● Etika Bisnis: 2SKS 

● Pengantar Manajemen dan Bisnis: 2SKS 

● Pemasaran Digital: 3 SKS 

● Wirausaha  

⮚ Desain wirausaha dan presentasi: 3 SKS 

⮚ Praktik wirausaha: 4 SKS 

⮚ Laporan pelaksanaan wirausaha dan presentasi: 3 SKS 

17. Persyaratan sesuai dengan Peraturan Direktur NOMOR: 

T/1096/PL5/KM.00/2021 Tentang Aturan Atau Ketentuan Penyelenggaraan 

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pasal 3 bentuk kegiatan. 

18. Mahasiswa/i dinyatakan setelah lulus untuk mengikuti program MBKM 

bidang kewirausahaan oleh penyelenggara diakui KEMENDIKBUD 

RISTEK dan/atau POLMED maka membawa bukti lulus dan menulis surat 

izin untuk melakukan program MBKM bidang kewirausahaan kepada Kepala 

Program Studi. Kepala Program Studi akan menindaklanjuti surat izin 

tersebut kepada Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan menuliskan surat 

dengan lampiran surat mahasiswa/i dan ditandatangani. Bukti lulus dimana 

surat perizinan ini akan diperiksa Wakil Direktur 1 Bidang Akademik 

sebelum ditujukan kepada Direktur untuk mengeluarkan surat persetujuan 

pelaksanaan program MBKM bidang kewirausahaan. Setelah izin diberikan 

maka surat tersebut ditembuskan kepada Wakil Direktur III Bidang 

Kemahasiswaan, Wakil Direktur III Bidang Kerjasama, Ketua Jurusan, 

Kepala Program Studi, Kepala CDC/Koordinator DU/DI. 

19. Mahasiswa/i melaksanakan program MBKM bidang kewirausahaan dengan 

membawa surat izin ke unit bisnis tersebut. 

20. Kepala Program Studi menunjuk Dosen Pembimbing Akademik (DPA) 

sesuai bidang keahlian mahasiswa/i yang mengikuti program MBKM bidang 

kewirausahaan. 
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21. Kepala Program Studi menuliskan surat rekomendasi DPA yang 

ditandatangani oleh Ketua Jurusan dan surat rekomendasi DPA 

didistribusikan kepada dosen yang bersangkutan melalui langsung atau 

menggunakan email @polmed. Dokumen yang diunggah oleh DPA adalah 

surat rekomendasi DPA, hasil pemeriksaan catatan harian dan laporan 

program MBKM bidang kewirausahaan secara berkala serta akhir. 

22. Kepala Program Studi memberikan arahan kepada Administrasi 

Jurusan/Program Studi untuk membuat slot program MBKM bidang 

kewirausahaan di SIPADI. (semua rekam jejak PBM dengan mengisi catatan 

harian program MBKM bidang kewirausahaan dilakukan di sipadi dan dapat 

diakses melalui https://sipadi.polmed.ac.id/). 

23. Kepala/Sekretaris Program Studi akan menginformasikan kepada seluruh 

Dosen Pengampu Mata Kuliah di semester dimana mahasiswa/i ada yang 

melakukan program MBKM bidang kewirausahaan. 

24. Selama mengikuti program MBKM bidang kewirausahaan, mahasiswa tetap 

melakukan presensi hadir, mengerjakan tugas/latihan/ujian secara daring di 

SIPADI pada setiap mata kuliah di semester tersebut. Diberitahukan seluruh 

dosen pengampu mata kuliah wajib mendukung program MBKM bidang 

kewirausahaan. Untuk kelancaran program MBKM bidang kewirausahaan. 

Komunikasi dan diskusi antara mahasiswa/i, dosen pengampu mata kuliah 

dan DPA dapat dilakukan menggunakan surel @polmed ataupun media 

social lainnya. Semua kegiatan memiliki rekam jejak yang menjadi acuan 

konversi nilai mata kuliah. 

25. DPA membimbing mahasiswa/i yang melaksanakan kegiatan program 

MBKM bidang kewirausahaan mengikuti Peraturan Akademik, Peraturan 

MBKM, Buku Panduan MBKM, Juknis PBM. Dokumen yang diunggah oleh 

DPA adalah surat rekomendasi DPA, hasil pemeriksaan catatan harian dan 

laporan program MBKM bidang kewirausahaan secara berkala serta akhir. 

26. Mahasiswa/i melaksanakan kegiatan program MBKM bidang kewirausahaan 

mengikuti Peraturan Akademik, Peraturan MBKM, Buku Panduan MBKM, 

Juknis PBM. Dokumen yang diunggah oleh mahasiswa adalah surat 

https://sipadi.polmed.ac.id/
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persetujuan melakukan program MBKM bidang kewirausahaan di satuan 

pendidikan, catatan harian, laporan kemajuan dan laporan akhir. 

27. Kepala Program Studi memantau DPA dalam membimbing perkembangan 

program MBKM bidang kewirausahaan. 

28. Mahasiswa/i melaporkan kegiatan program MBKM bidang kewirausahaan 

dengan mengisi catatan harian secara berkala kepada DPA. Setelah selesai 

program MBKM bidang kewirausahaan maka laporan kewirausahaan 

diberikan kepada DPA. Kemudian DPA memberikan laporan kewirausahaan 

tersebut kepada Kepala Program Studi.  

29. Mahasiswa/i yang melakukan program MBKM bidang kewirausahaan pada 

semester berjalan dimana semester tersebut memiliki mata kuliah lainnya 

sesuai kurikulum di program studi masing-masing sehingga perlu dilakukan 

konversi nilai mata kuliah. 

30. Proses konversi nilai mata kuliah dilakukan dengan cara Kepala Program 

Studi akan memberikan laporan MBKM bidang kewirausahaan dalam dan 

luar negeri melalui email @polmed kepada masing-masing Dosen Pengampu 

Mata Kuliah yang ada di semester tersebut. Tujuan pemberian laporan 

kewirausahaan ini adalah untuk mengkonversikan nilai mata kuliah yang ada 

di semester tersebut apakah mata kuliah di semester tersebut sesuai dengan 

isi laporan program MBKM bidang kewirausahaan. Konversi mata kuliah 

yang dilakukan masing-masing Dosen Pengampu Mata Kuliah mengikuti 

format konversi program MBKM bidang kewirausahaan. 

31. Penilaian konten laporan kewirausahaan yang dilakukan oleh DPA dan 

masing-masing Dosen Pengampu Mata Kuliah di semester tersebut. Jika isi 

laporan program MBKM bidang kewirausahaan lebih besar sama dengan 

60% maka nilai dari masing-masing Dosen Pengampu Mata Kuliah akan 

digunakan untuk konversi masing-masing mata kuliah pada semester 

tersebut. Akan Tetap jika penilaian isi laporan program MBKM bidang 

kewirausahaan lebih kecil dari 60% maka penilaian dilakukan oleh Kepala 

Program Studi dengan mengambil nilai DPA dan mengikuti peraturan yang 

berlaku. 
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32. Mahasiswa/i telah melaksanakan program MBKM bidang kewirausahaan dan 

dinyatakan lulus dengan 20 SKS di semester berjalan tersebut. 

33. Jika mahasiswa/i mengalami musibah baik itu sengaja maupun tidak 

disengaja dalam melaksanakan Program MBKM bidang kewirausahaan 

sehingga tidak dapat melanjutkan program tersebut maka mahasiswa/i wajib 

dan/atau masuk kategori Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) pada 

semester berjalan sesuai Peraturan Akademik Pasal 19 tentang Penundaan 

Kegiatan Akademik (PKA)/Cuti Kuliah. 

34. Program Studi melaporkan program MBKM bidang kewirausahaan yang 

sudah selesai atau batal dikarenakan musibah secara terpusat ke Direktorat 

Akademik dan Direktorat Akademik ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

35. Kepala/Sekretaris Program Studi mengelola administrasi teknis, riwayat 

pelaksanaan Merdeka Belajar mahasiswa dan mengarsip nilai mahasiswa. 

36. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi akhir. LEA 

diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 

Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA dikembalikan pada Dosen Wali Kelas 

dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 

37. LEA dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 

38. Semua mahasiwa/i mengurus administrasi PBM secara manual melalui loket 

masing-masing jurusan/program studi dan melalui email jurusan/ program 

studi atau nomor kontak pegawai administrasi jurusan/ program studi secara 

daring di jam kerja. 

39. Administrasi Jurusan/Program Studi membuat pengumuman kepada seluruh 

mahasiswa/i untuk mengambil marksheet sebagai salah satu persyaratan 

daftar ulang pada semester berjalan berikutnya. 

40. Marksheet yang sudah diambil ditandatangani oleh pihak terkait dan dipindai 

menggunakan perangkat elektronik oleh masing-masing mahasiswa/i sebagai 
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pertinggal. Jika tidak mengambil marksheet maka tidak dapat mendaftar 

ulang. 

41. Marksheet yang hilang dan rusak dapat diganti dengan melakukan 

pembayaran melalui Satu Pintu Layanan POLMED dan membawa bukti 

pembayaran ke administrasi Jurusan/Program Studi untuk melakukan 

pencetakan kembali dan ditandatangani oleh pihak terkait. 

42. Daftar ulang dilakukan mahasiswa/i dengan mengikuti peraturan yang 

berlaku di polmed dan menyelesaikan semua kewajiban sebagai mahasiswa 

aktif polmed. 

 

 

5.1.4 Penelitian/Riset 

Juknis pelaksanaan mata kuliah program MBKM bidang penelitian/riset 

sebagai berikut: 

1. Kalender Akademik T.A. dan pengumuman PBM dikeluarkan oleh Wakil 

Direktur 1 Bidang Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur untuk 

didistribusikan kepada seluruh sivitas akademika. 

2. Ketua Jurusan menindaklanjuti atas Kalender Akademik T.A. dan 

pengumuman PBM yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur 1 Bidang 

Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur dengan membuat 

memorandum mengenai T.A dan PBM akan dimulai untuk masing-masing 

Jurusan maupun Program Studi yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan. 

(PBM program bidang penelitian/riset menggunakan sistem pembelajaran 

digital (sipadi). semua rekam jejak PBM mata kuliah program MBKM bidang 

penelitian/riset dilakukan di sipadi dan dapat diakses 

https://sipadi.polmed.ac.id/). 

3. Sekretaris Jurusan mengetik pengumuman untuk usulan beban mengajar dan 

pengumuman ini disetujui Ketua Jurusan kemudian pengumuman tersebut 

dikoordinasikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi ditempel pada 

papan pengumuman, diunggah pada laman masing-masing Jurusan/Program 

Studi atau group media social masing-masing Jurusan/ Program Studi. 

https://sipadi.polmed.ac.id/
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4. Kepala/Sekretaris Program Studi melanjutkan pengumuman tersebut dengan 

membagikan usulan beban mengajar kepada seluruh dosen melalui surat 

elektronik (surel) program studi @polmed.id dan seluruh dosen akan 

membalas surel tersebut menggunakan surel masing-masing dosen tersebut 

@polmed.ac.id. 

5. Proses usulan beban mengajar yang dilakukan fungsionaris 2 (dua) minggu 

sebelum PBM dimulai setiap semester sehingga jadwal mata kuliah sudah 

dipublikasi 1 (satu) minggu sebelum PBM dimulai. 

6. Perubahan jadwal mata kuliah dapat dilakukan dengan alasan yang jelas dan 

berhubungan dengan POLMED. Dosen bersangkutan melakukan komunikasi 

kepada Kepala/Sekretaris Program Studi dengan melalui mengajukan 

kembali usulan beban mengajar dengan menggunakan surel masing-masing 

dosen tersebut. Waktu yang diberikan maksimal 2 (dua) hari setelah jadwal 

mata kuliah ditempel pada papan pengumuman, diunggah laman masing-

masing Jurusan/Program Studi atau group media social masing-masing 

Jurusan/ Program Studi. 

7. Jurusan mendistribusikan Surat Keputusan Dosen Wali Kelas kepada masing-

masing Dosen Wali Kelas melalui langsung atau menggunakan surel 

@polmed.ac.id. yang sudah ditandatangani oleh Direktur. 

8. Administrasi Jurusan/Program Studi sudah menyiapkan slot mata kuliah 

program MBKM bidang penelitian/riset secara daring di SIPADI pada 

minggu ke 1 (satu). 

9. Mahasiswa/i mengikuti Peraturan Akademik dan Kode Etik Mahasiswa dan 

Dosen mengikuti UU Dosen dan Guru no 14 tahun 2005, PP no.94 tahun 

2021, Pedoman PAK 2019 suplemen, Beban Kerja Dosen (BKD) dan kode 

etik dosen. 

10. Dosen Wali kelas menunjuk dua orang mahasiswa/i sebagai Ketua dan Wakil 

Ketua Kelas pada kelas masing-masing. 

11. Mahasiswa/i hadir tepat waktu untuk melaksanakan matakuliah program 

MBKM bidang penelitian/riset selama 1 semester (16 minggu). 

12. Mahasiswa/i yang mendapatkan informasi dari pengumuman secara langsung 

atau laman yang disediakan oleh KEMENDIKBUD RISTEK atau Badan 
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Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dapat mendaftar untuk mengikuti program 

MBKM bidang penelitian/riset dimulai paling cepat semester 3 (tiga) dan 

maksimal 1 (satu) semester. 

13. DPA mata kuliah program MBKM bidang penelitian/riset di satuan 

pendidikan wajib menggunakan dan mengoperasikan perangkat elektronik 

utama (laptop/personal computer) dan wajib membawa dan menghidupkan 

perangkat elektronik tambahan (handphone) sudah terkoneksi pada internet 

dimana daftar hadir dilakukan di SIPADI. 

14. Persyaratan sesuai dengan Peraturan Direktur NOMOR: 

T/1096/PL5/KM.00/2021 Tentang Aturan Atau Ketentuan Penyelenggaraan 

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pasal 3 Bentuk Kegiatan. 

15. Pendanaan berasal dari KEMENDIKBUD RISTEK, mitra dan mandiri. 

16. Jumlah distribusi SKS 20 pada program MBKM bidang penelitian/riset 

sebagai berikut: 

Bentuk Kegiatan 

Pembelajaran 

  

Aktifitas 

  

Bulan 
Keteranga

n 
1 2 3 4 5 6 

Tahapan Penelitian (SKS) 

Penelitian/Riset               

Rubrik 

Capaian pembelajaran format 

bebas 
              

Hardskill               

1. Mampu merancang roadmap 

dan membuat proposal 

penelitian (4 SKS) 

Proposal 4 SKS           

2. Mampu melaksanakan 

penelitian konsep komprehensif 

dan akurat (2 SKS) 

* Logbook diskusi sesama 

peneliti 

* Mengembangan instrumen 

penelitian/riset 

* Melakukan, mengolah dan 

menganalisis data penelitian   

* Seminar hasil lapangan / FGD 

internal   

Pelaksanaan 

penelitian 
  3 SKS 3 SKS 3 SKS 3 SKS   

3. Mampu menyusun laporan 

penelitian dan presentasi (2 

SKS) 

Laporan 

dan 

Presentasi 

          4 SKS 
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* Seminar (ekspos) hasil 

penelitian 

* Publikasi 

Softskill               

1. Kejujuran    2 SKS           

2. Kemampuan berkomunikasi     
 2 

SKS 
        

3. Pengaturan waktu       
 2 

SKS 
      

4. Bekerjasama          2 SKS     

5. Kreatifitas            
 2 

SKS 
  

6. Manajemen stres              
 2 

SKS 

Capaian Pembelajaran sesuai RPS mata kuliah   

17. Mahasiswa/i dinyatakan setelah lulus untuk mengikuti program MBKM 

bidang penelitian/riset oleh penyelenggara diakui KEMENDIKBUD 

RISTEK atau BRIN maka membawa bukti lulus dan menulis surat izin untuk 

melakukan program MBKM bidang penelitian/riset kepada Kepala Program 

Studi. Kepala Program Studi akan menindaklanjuti surat izin tersebut kepada 

Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan menuliskan surat dengan lampiran surat 

mahasiswa/i yang ditanda tangani Ketua Jurusan. Bukti lulus dimana surat 

perizinan ini akan diperiksa Wakil Direktur 1 Bidang Akademik sebelum 

ditujukan kepada Direktur untuk mengeluarkan surat persetujuan pelaksanaan 

program MBKM bidang penelitian/riset. Setelah izin diberikan maka surat 

tersebut ditembuskan kepada Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, 

Wakil Direktur III Bidang Kerjasama, Ketua Jurusan, Kepala Program Studi, 

Kepala CDC/Koordinator DU/DI. 

18. Mahasiswa/i melaksanakan program MBKM bidang penelitian/riset dengan 

membawa surat izin ke pusat penelitian tersebut. 

19. Kepala Program Studi menunjuk Dosen Pembimbing Akademik (DPA) 

sesuai bidang keahlian mahasiswa/i yang mengikuti program MBKM bidang 

penelitian/riset. 

20. Kepala Program Studi menuliskan surat rekomendasi DPA yang 

ditandatangani oleh Ketua Jurursan dan surat rekomendasi DPA 

didistribusikan kepada dosen yang bersangkutan melalui langsung atau 
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menggunakan email @polmed. Dokumen yang diunggah oleh DPA adalah 

surat rekomendasi DPA, hasil pemeriksaan catatan harian dan laporan 

program MBKM bidang penelitian/riset secara berkala serta akhir. 

21. Kepala Program Studi memberikan arahan kepada Administrasi 

Jurusan/Program Studi untuk membuat slot program bidang MBKM 

penelitian/riset di SIPADI. (semua rekam jejak PBM dengan mengisi catatan 

harian program MBKM penelitian/riset dilakukan di sipadi dan dapat diakses 

melalui https://sipadi.polmed.ac.id/). 

22. Kepala/Sekretaris Program Studi akan menginformasikan kepada seluruh 

Dosen Pengampu Mata Kuliah di semester dimana mahasiswa/i ada yang 

melakukan program MBKM bidang penelitian/riset. 

23. Selama mengikuti program MBKM bidang penelitian/riset, mahasiswa tetap 

melakukan presensi hadir, mengerjakan tugas/latihan/ujian secara daring di 

SIPADI pada setiap mata kuliah di semester tersebut. diberitahukan seluruh 

dosen pengampu mata kuliah wajib mendukung program MBKM bidang 

penelitian/riset. untuk kelancaran program MBKM pertukaran pelajar. 

komunikasi dan diskusi antara mahasiswa/i, dosen pengampu mata kuliah dan 

dpa dapat dilakukan menggunakan surel @polmed ataupun media social 

lainnya. semua kegiatan memiliki rekam jejak yang menjadi acuan konversi 

nilai mata kuliah. 

24. DPA membimbing mahasiswa/i yang melaksanakan kegiatan program 

MBKM bidang penelitian/riset mengikuti Peraturan Akademik, Peraturan 

MBKM, Buku Panduan MBKM, Juknis PBM. Dokumen yang diunggah oleh 

DPA adalah surat rekomendasi DPA, hasil pemeriksaan catatan harian dan 

laporan program MBKM bidang penelitian/riset secara berkala, akhir dan 

publikasi artikel minimal jurnal ber-ISSN terakreditasi SINTA 

penelitian/riset. 

25. Mahasiswa/i melaksanakan kegiatan program MBKM bidang penelitian/riset 

mengikuti Peraturan Akademik, Peraturan MBKM, Buku Panduan MBKM, 

Juknis PBM. Dokumen yang diunggah oleh mahasiswa yaitu surat 

persetujuan melakukan program MBKM bidang penelitian/riset, catatan 

https://sipadi.polmed.ac.id/
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harian, laporan kemajuan, laporan akhir, sertifikat pengakuan penelitian/riset 

dan publikasi artikel minimal jurnal ber-ISSN terakreditasi SINTA. 

26. Kepala Program Studi memantau DPA dalam membimbing perkembangan 

program MBKM bidang penelitian/riset. 

27. Mahasiswa/i melaporkan kegiatan program MBKM bidang penelitian/riset 

dengan mengisi catatan harian secara berkala kepada DPA. Setelah selesai 

program MBKM bidang penelitian/riset maka laporan penelitian/riset, 

salinan sertifikat pengakuan penelitian/riset dan dan publikasi artikel minimal 

jurnal ber-ISSN terakreditasi SINTA diberikan kepada DPA. Kemudian DPA 

memberikan laporan penelitian/riset, salinan sertifikat pengakuan 

penelitian/riset dan publikasi artikel minimal jurnal ber-ISSN terakreditasi 

SINTA tersebut kepada Kepala Program Studi.  

28. Mahasiswa/i yang melakukan program MBKM bidang penelitian/riset pada 

semester berjalan dimana semester tersebut memiliki mata kuliah lainnya 

sesuai kurikulum di program studi masing-masing sehingga perlu dilakukan 

konversi nilai mata kuliah. 

29. Proses konversi nilai mata kuliah dilakukan dengan cara Kepala Program 

Studi akan memberikan laporan MBKM bidang penelitian/riset dalam dan 

luar negeri melalui email @polmed kepada masing-masing Dosen Pengampu 

Mata Kuliah yang ada di semester tersebut. Tujuan pemberian laporan 

kewirausahaan ini adalah untuk mengkonversikan nilai mata kuliah yang ada 

di semester tersebut apakah mata kuliah di semester tersebut sesuai dengan 

isi laporan program MBKM bidang penelitian/riset. Konversi mata kuliah 

yang dilakukan masing-masing Dosen Pengampu Mata Kuliah mengikuti 

format konversi program MBKM bidang penelitian/riset. 

30. Penilaian konten laporan program penelitian/riset yang dilakukan oleh DPA 

dan masing-masing Dosen Pengampu Mata Kuliah di semester tersebut. jika 

isi laporan program MBKM bidang penelitian/riset lebih besar sama dengan 

60% maka nilai dari masing-masing dosen pengampu mata kuliah akan 

digunakan untuk konversi masing-masing mata kuliah pada semester 

tersebut. akan tetap jika penilaian isi laporan program MBKM bidang 

penelitian/riset lebih kecil dari 60% maka penilaian dilakukan oleh kepala 
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program studi dengan mengambil nilai dpa dan mengikuti peraturan yang 

berlaku. 

31. Mahasiswa/i telah melaksanakan program MBKM bidang penelitian/riset dan 

dinyatakan lulus dengan 20 SKS di semester berjalan tersebut. 

32. Jika mahasiswa/i mengalami musibah baik itu sengaja maupun tidak 

disengaja dalam melaksanakan Program MBKM bidang penelitian/riset 

sehingga tidak dapat melanjutkan program tersebut maka mahasiswa/i wajib 

dan/atau masuk kategori Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) pada 

semester berjalan sesuai Peraturan Akademik Pasal 19 tentang Penundaan 

Kegiatan Akademik (PKA)/Cuti Kuliah. 

33. Program Studi melaporkan program MBKM bidang penelitian/riset yang 

sudah selesai atau batal dikarenakan musibah secara terpusat ke Direktorat 

Akademik dan Direktorat Akademik ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

34. Kepala/Sekretaris Program Studi mengelola administrasi teknis, riwayat 

pelaksanaan Merdeka Belajar mahasiswa dan mengarsip nilai mahasiswa. 

35. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi akhir. LEA 

diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 

Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA dikembalikan pada Dosen Wali Kelas 

dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 

36. LEA dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 

37. semua mahasiwa/i mengurus administrasi PBM secara manual melalui loket 

masing-masing jurusan/program studi dan melalui email jurusan/ program 

studi atau nomor kontak pegawai administrasi jurusan/ program studi secara 

daring di jam kerja. 

38. Administrasi Jurusan/Program Studi membuat pengumuman kepada seluruh 

mahasiswa/i untuk mengambil marksheet sebagai salah satu persyaratan 

daftar ulang pada semester berjalan berikutnya. 
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39. Marksheet yang sudah diambil ditandatangani oleh pihak terkait dan dipindai 

menggunakan perangkat elektronik oleh masing-masing mahasiswa/i sebagai 

pertinggal. Jika tidak mengambil marksheet maka tidak dapat mendaftar 

ulang. 

40. Marksheet yang hilang dan rusak dapat diganti dengan melakukan 

pembayaran melalui Satu Pintu Layanan POLMED dan membawa bukti 

pembayaran ke administrasi Jurusan/Program Studi untuk melakukan 

pencetakan kembali dan ditandatangani oleh pihak terkait. 

41. Daftar ulang dilakukan mahasiswa/i dengan mengikuti peraturan yang 

berlaku di polmed dan menyelesaikan semua kewajiban sebagai mahasiswa 

aktif polmed. 

 

5.1.5. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan 

Juknis pelaksanaan mata kuliah program MBKM bidang asisten mengajar di 

satuan pendidikan sebagai berikut: 

1. Kalender Akademik T.A. dan pengumuman PBM dikeluarkan oleh Wakil 

Direktur 1 Bidang Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur untuk 

didistribusikan kepada seluruh sivitas akademika. 

2. Ketua Jurusan menindaklanjuti atas Kalender Akademik T.A. dan 

pengumuman PBM yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur 1 Bidang 

Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur dengan membuat 

memorandum mengenai T.A dan PBM akan dimulai untuk masing-masing 

Jurusan maupun Program Studi yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan. 

(PBM program bidang asistensi mengajar di satuan pendidikan menggunakan 

sistem pembelajaran digital (sipadi). semua rekam jejak PBM mata kuliah 

program MBKM bidang asistensi mengajar di satuan pendidikan dilakukan 

di sipadi dan dapat diakses https://sipadi.polmed.ac.id/). 

3. Sekretaris Jurusan mengetik pengumuman untuk usulan beban mengajar dan 

pengumuman ini disetujui Ketua Jurusan kemudian pengumuman tersebut 

dikoordinasikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi ditempel pada 

papan pengumuman, diunggah pada laman masing-masing Jurusan/Program 

Studi atau group media social masing-masing Jurusan/ Program Studi. 

https://sipadi.polmed.ac.id/
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4. Kepala/Sekretaris Program Studi melanjutkan pengumuman tersebut dengan 

membagikan usulan beban mengajar kepada seluruh dosen melalui surat 

elektronik (surel) program studi @polmed.id dan seluruh dosen akan 

membalas surel tersebut menggunakan surel masing-masing dosen tersebut 

@polmed.ac.id. 

5. Proses usulan beban mengajar yang dilakukan fungsionaris 2 (dua) minggu 

sebelum PBM dimulai setiap semester sehingga jadwal mata kuliah sudah 

dipublikasi 1 (satu) minggu sebelum PBM dimulai. 

6. Perubahan jadwal mata kuliah dapat dilakukan dengan alasan yang jelas dan 

berhubungan dengan POLMED. Dosen bersangkutan melakukan komunikasi 

kepada Kepala/Sekretaris Program Studi dengan melalui mengajukan 

kembali usulan beban mengajar dengan menggunakan surel masing-masing 

dosen tersebut. Waktu yang diberikan maksimal 2 (dua) hari setelah jadwal 

mata kuliah ditempel pada papan pengumuman, diunggah laman masing-

masing Jurusan/Program Studi atau group media social masing-masing 

Jurusan/ Program Studi. 

7. Jurusan mendistribusikan Surat Keputusan Dosen Wali Kelas kepada masing-

masing Dosen Wali Kelas melalui langsung atau menggunakan surel 

@polmed.ac.id. yang sudah ditandatangani oleh Direktur. 

8. Administrasi Jurusan/Program Studi sudah menyiapkan slot mata kuliah 

program MBKM bidang asisten mengajar di satuan pendidikan secara daring 

di SIPADI pada minggu ke 1 (satu). 

9. Mahasiswa/I mengikuti peraturan akademik dan kode etik mahasiswa dan 

dosen mengikuti UU dosen dan guru no 14 tahun 2005, PP no.94 tahun 2021, 

pedoman pak 2019 suplemen, beban kerja dosen (BKD) dan kode etik dosen. 

10. Dosen Wali kelas menunjuk dua orang mahasiswa/i sebagai Ketua dan Wakil 

Ketua Kelas pada kelas masing-masing. 

11. Mahasiswa/i hadir tepat waktu untuk melaksanakan matakuliah program 

MBKM bidang asistensi mengajar di satuan pendidikan selama 1 semester 

(16 minggu). 

12. Mahasiswa/i yang mendapatkan informasi dari pengumuman secara langsung 

atau laman yang disediakan oleh KEMENDIKBUD RISTEK, POLMED dan 
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PERGURUAN TINGGI yang relevan berkoordinasi dengan 

KEMENDIKBUD RISTEK dan POLMED dapat mendaftar untuk mengikuti 

program MBKM bidang asistensi mengajar di satuan pendidikan dimulai 

paling cepat semester 3 (tiga) dan maksimal 1 (satu) semester. 

13. DPA mata kuliah program MBKM bidang asistensi mengajar di satuan 

pendidikan wajib menggunakan dan mengoperasikan perangkat elektronik 

utama (laptop/personal computer) dan wajib membawa dan menghidupkan 

perangkat elektronik tambahan (handphone) sudah terkoneksi pada internet 

dimana daftar hadir dilakukan di SIPADI. 

14. POLMED sudah dan atau memiliki, menyusun dokumen kerjasama 

(MoU/MoA/SPK) dengan mitra satuan pendidikan yang relevan. 

15. Pendanaan berasal dari KEMENDIKBUD RISTEK, mitra dan mandiri 

16. Jumlah 20 SKS dalam rentang 6 bulan yaitu: 

● Persiapan: 3 SKS 

● Implementasi/Aksi:3 SKS 

● Pelaporan: 3 SKS 

● Panitia: 2 SKS (syarat yang harus dipenuhi: SK dari mitra untuk 

penunjukan panitia beserta Tupoksi, laporan pelaksanaan kegiatan 

mahasiswa sebagai panitia, penilaian dilakukan oleh Direktorat 

Kemahasiswaan) 

17. Program MBKM bidang asistensi mengajar di satuan pendidikan ini dapat 

dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum 

Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program 

lain yang direkomendasikan oleh KEMENDIKBUD RISTEK. Persyaratan 

sesuai dengan Peraturan Direktur Nomor: T/1096/PL5/KM.00/2021 Tentang 

Aturan Atau Ketentuan Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka Pasal 3 Bentuk Kegiatan. 

18. Mahasiswa/i dinyatakan setelah lulus untuk mengikuti program MBKM 

bidang asistensi mengajar di satuan pendidikan oleh penyelenggara diakui 

KEMENDIKBUD RISTEK maka membawa bukti lulus dan menulis surat 

izin untuk melakukan program MBKM asistensi mengajar di satuan 

pendidikan kepada Kepala Program Studi. Kepala Program Studi akan 
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menindaklanjuti surat izin tersebut kepada Ketua Jurusan dan Sekretaris 

Jurusan menuliskan surat dengan lampiran surat mahasiswa/i yang ditanda 

tangani Ketua Jurusan. Bukti lulus dimana surat perizinan ini akan diperiksa 

Wakil Direktur 1 Bidang Akademik sebelum ditujukan kepada Direktur untuk 

mengeluarkan surat persetujuan pelaksanaan program MBKM bidang 

asistensi mengajar di satuan pendidikan. Setelah izin diberikan maka surat 

tersebut ditembuskan kepada Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, 

Wakil Direktur III Bidang Kerjasama, Ketua Jurusan, Kepala Program Studi, 

Kepala CDC/Koordinator DU/DI dan Pengembangan Karier. 

19. Mahasiswa/i melaksanakan program MBKM bidang asistensi mengajar di 

satuan pendidikan dengan membawa surat izin mitra satuan pendidikan. 

20. Kepala Program Studi menunjuk Dosen Pembimbing Akademik (DPA) 

sesuai bidang keahlian mahasiswa/i yang mengikuti program MBKM bidang 

asistensi mengajar di satuan pendidikan. 

21. Kepala/sekretaris Program Studi berkomunikasi dengan mitra bidang 

asistensi mengajar di satuan pendidikan untuk menetapkan guru 

pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di 

satuan Pendidikan dan balasan surat bersedia menerima dan menjalankan 

program MBKM bidang asistensi mengajar di satuan pendidikan dari mitra 

asistensi mengajar di satuan pendidikan. 

22. Surat ketetapan guru pamong/pendamping mahasiswa yang dikeluarkan mitra 

satuan Pendidikan diberikan kepada mahasiswa/i dan kemudian mahasiswa/i 

memberikan kepada Kepala Program Studi secara langsung atau 

menggunakan surel @polmed untuk diunggah di SIPADI bagian slot program 

MBKM. 

23. Kepala Program Studi menuliskan surat rekomendasi DPA yang 

ditandatangani oleh Ketua Jurusan dan surat rekomendasi DPA 

didistribusikan kepada dosen yang bersangkutan melalui langsung atau 

menggunakan email @polmed. Dokumen yang diunggah oleh DPA adalah 

surat rekomendasi DPA, surat ketetapan guru pamong/pendamping 

mahasiswa dan hasil pemeriksaan catatan harian dan laporan program 

MBKM bidang asistensi mengajar di satuan pendidikan secara berkala. 
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24. Kepala Program Studi memberikan arahan kepada Administrasi 

Jurusan/Program Studi untuk membuat slot program MBKM asistensi 

mengajar di satuan pendidikan di SIPADI. (semua rekam jejak PBM dengan 

mengisi catatan harian program MBKM bidang asistensi mengajar di satuan 

pendidikan dilakukan di sipadi dan dapat diakses melalui 

https://sipadi.polmed.ac.id/). 

25. Kepala/Sekretaris Program Studi akan menginformasikan kepada seluruh 

Dosen Pengampu Mata Kuliah di semester dimana mahasiswa/i ada yang 

melakukan program MBKM bidang asistensi mengajar di satuan pendidikan.  

26. Selama mengikuti program MBKM bidang asistensi mengajar di satuan 

pendidikan, mahasiswa tetap melakukan presensi hadir, mengerjakan 

tugas/latihan/ujian secara daring di SIPADI pada setiap mata kuliah di 

semester tersebut. Diberitahukan seluruh dosen pengampu mata kuliah wajib 

mendukung program MBKM asistensi mengajar di satuan pendidikan. untuk 

kelancaran program MBKM bidang asistensi mengajar di satuan pendidikan. 

komunikasi dan diskusi antara mahasiswa/i, dosen pengampu mata kuliah dan 

dpa dapat dilakukan menggunakan surel @polmed ataupun media social 

lainnya. semua kegiatan memiliki rekam jejak yang menjadi acuan konversi 

nilai mata kuliah. 

27. DPA membimbing mahasiswa/i yang melaksanakan kegiatan program 

MBKM bidang asistensi mengajar di satuan pendidikan mengikuti Peraturan 

Akademik, Peraturan MBKM, Buku Panduan MBKM, Juknis PBM. 

28. Mahasiswa/i melaksanakan kegiatan program MBKM bidang asistensi 

mengajar di satuan pendidikan mengikuti Peraturan Akademik, Peraturan 

MBKM, Buku Panduan MBKM, Juknis PBM. Dokumen yang diunggah oleh 

mahasiswa adalah surat persetujuan melakukan program MBKM bidang 

asistensi mengajar di satuan Pendidikan, catatan harian, laporan kemajuan, 

dokumentasi foto/video, laporan akhir, salinan sertifikat pengakuan Program 

MBKM bidang asistensi mengajar di satuan pendidikan. 

29. Kepala Program Studi memantau DPA dalam membimbing perkembangan 

program MBKM bidang asistensi mengajar di satuan pendidikan. 

https://sipadi.polmed.ac.id/
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30. Mahasiswa/i melaporkan kegiatan program MBKM bidang asistensi 

mengajar di satuan pendidikan dengan mengisi catatan harian secara berkala 

kepada DPA. Setelah selesai program MBKM bidang asistensi mengajar di 

satuan pendidikan maka laporan asistensi mengajar di satuan pendidikan 

diberikan kepada DPA. Kemudian DPA memberikan laporan dan salinan 

sertifikat asistensi mengajar di satuan pendidikan tersebut kepada Kepala 

Program Studi.  

31. Mahasiswa/i yang melakukan program MBKM bidang asistensi mengajar di 

satuan pendidikan pada semester berjalan dimana semester tersebut memiliki 

mata kuliah lainnya sesuai kurikulum di program studi masing-masing 

sehingga perlu dilakukan konversi nilai mata kuliah. 

32. Proses konversi nilai mata kuliah dilakukan dengan cara Kepala Program 

Studi akan memberikan laporan MBKM bidang asistensi mengajar di satuan 

pendidikan melalui email @polmed kepada masing-masing Dosen Pengampu 

Mata Kuliah yang ada di semester tersebut. Tujuan pemberian laporan 

magang ini adalah untuk mengkonversikan nilai mata kuliah yang ada di 

semester tersebut apakah mata kuliah di semester tersebut sesuai dengan isi 

laporan program MBKM bidang asistensi mengajar di satuan Pendidikan dan 

salinan sertifikat pengakuan asistensi mengajar di satuan pendidikan. 

Konversi mata kuliah yang dilakukan masing-masing Dosen Pengampu Mata 

Kuliah mengikuti format konversi program MBKM bidang asistensi 

mengajar di satuan pendidikan. 

33. Penilaian konten laporan Program MBKM bidang asistensi mengajar di 

satuan pendidikan yang dilakukan oleh DPA dan masing-masing Dosen 

Pengampu Mata Kuliah di semester tersebut. Jika isi laporan program MBKM 

bidang asistensi mengajar di satuan pendidikan lebih besar sama dengan 60% 

maka nilai dari masing-masing Dosen Pengampu Mata Kuliah akan 

digunakan untuk konversi masing-masing mata kuliah pada semester 

tersebut. Akan Tetap jika penilaian isi laporan program MBKM bidang 

asistensi mengajar di satuan pendidikan lebih kecil dari 60% maka penilaian 

dilakukan oleh Kepala Program Studi dengan mengambil nilai 
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pamong/pendamping mahasiswa dan nilai DPA dan mengikuti peraturan 

yang berlaku. 

34. Mahasiswa/i telah melaksanakan program MBKM bidang asistensi mengajar 

di satuan pendidikan dan dinyatakan lulus dengan 20 SKS di semester 

berjalan tersebut. 

35. Jika mahasiswa/i mengalami musibah baik itu sengaja maupun tidak 

disengaja dalam melaksanakan Program MBKM bidang asistensi mengajar 

di satuan pendidikan sehingga tidak dapat melanjutkan program tersebut 

maka mahasiswa/i wajib dan/atau masuk kategori PKA pada semester 

berjalan sesuai Peraturan Akademik Pasal 19 tentang Penundaan Kegiatan 

Akademik (PKA)/Cuti Kuliah. 

36. Kepala/Sekretaris Program Studi mengelola administrasi teknis, riwayat 

pelaksanaan Merdeka Belajar mahasiswa dan mengarsip nilai mahasiswa. 

37. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi akhir. LEA 

diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 

Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA dikembalikan pada Dosen Wali Kelas 

dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 

38. LEA dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 

39. Semua mahasiwa/i mengurus administrasi PBM secara manual melalui loket 

masing-masing jurusan/program studi dan melalui email jurusan/ program 

studi atau nomor kontak pegawai administrasi jurusan/ program studi secara 

daring di jam kerja. 

40. Administrasi Jurusan/Program Studi membuat pengumuman kepada seluruh 

mahasiswa/i untuk mengambil marksheet sebagai salah satu persyaratan 

daftar ulang pada semester berjalan berikutnya. 

41. Marksheet yang sudah diambil ditandatangani oleh pihak terkait dan dipindai 

menggunakan perangkat elektronik oleh masing-masing mahasiswa/i sebagai 
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pertinggal. Jika tidak mengambil marksheet maka tidak dapat mendaftar 

ulang. 

42. Marksheet yang hilang dan rusak dapat diganti dengan melakukan 

pembayaran melalui Satu Pintu Layanan POLMED dan membawa bukti 

pembayaran ke administrasi Jurusan/Program Studi Untuk Melakukan 

Pencetakan Kembali Dan Ditandatangani Oleh Pihak Terkait. 

43. Daftar ulang dilakukan mahasiswa/i dengan mengikuti peraturan yang 

berlaku di polmed dan menyelesaikan semua kewajiban sebagai mahasiswa 

aktif polmed. 

 

5.1.6 Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik 

Juknis pelaksanaan mata kuliah program MBKM bidang Membangun 

Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) sebagai berikut: 

1. Kalender Akademik T.A. dan pengumuman PBM dikeluarkan oleh Wakil 

Direktur 1 Bidang Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur untuk 

didistribusikan kepada seluruh sivitas akademika. 

2. Ketua Jurusan menindaklanjuti atas Kalender Akademik T.A. dan 

pengumuman PBM yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur 1 Bidang 

Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur dengan membuat 

memorandum mengenai T.A dan PBM akan dimulai untuk masing-masing 

Jurusan maupun Program Studi yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan. 

(PBM mata kuliah program MBKM bidang KKNT menggunakan sistem 

pembelajaran digital (sipadi). semua rekam jejak PBM mata kuliah program 

MBKM kknt dilakukan di sipadi dan dapat diakses 

https://sipadi.polmed.ac.id/). 

3. Sekretaris Jurusan mengetik pengumuman untuk usulan beban mengajar dan 

pengumuman ini disetujui Ketua Jurusan kemudian pengumuman tersebut 

dikoordinasikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi ditempel pada 

papan pengumuman, diunggah pada laman masing-masing Jurusan/Program 

Studi atau group media social masing-masing Jurusan/ Program Studi. 

4. Kepala/Sekretaris Program Studi melanjutkan pengumuman tersebut dengan 

membagikan usulan beban mengajar kepada seluruh dosen melalui surat 

https://sipadi.polmed.ac.id/
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elektronik (surel) program studi @polmed.id dan seluruh dosen akan 

membalas surel tersebut menggunakan surel masing-masing dosen tersebut 

@polmed.ac.id. 

5. Proses usulan beban mengajar yang dilakukan fungsionaris 2 (dua) minggu 

sebelum PBM dimulai setiap semester sehingga jadwal mata kuliah sudah 

dipublikasi 1 (satu) minggu sebelum PBM dimulai. 

6. Perubahan jadwal mata kuliah dapat dilakukan dengan alasan yang jelas dan 

berhubungan dengan POLMED. Dosen bersangkutan melakukan komunikasi 

kepada Kepala/Sekretaris Program Studi dengan melalui mengajukan 

kembali usulan beban mengajar dengan menggunakan surel masing-masing 

dosen tersebut. Waktu yang diberikan maksimal 2 (dua) hari setelah jadwal 

mata kuliah ditempel pada papan pengumuman, diunggah laman masing-

masing Jurusan/Program Studi atau group media social masing-masing 

Jurusan/ Program Studi. 

7. Jurusan mendistribusikan Surat Keputusan Dosen Wali Kelas kepada masing-

masing Dosen Wali Kelas melalui langsung atau menggunakan surel 

@polmed.ac.id. yang sudah ditandatangani oleh Direktur. 

8. Administrasi Jurusan/Program Studi sudah menyiapkan slot semua mata 

kuliah program MBKM bidang KNKT secara daring di SIPADI pada minggu 

ke 1 (satu). 

9. Mahasiswa/I mengikuti peraturan akademik dan kode etik mahasiswa dan 

dosen mengikuti UU dosen dan guru no 14 tahun 2005, PP no.94 tahun 2021, 

pedoman pak 2019 suplemen, beban kerja dosen (BKD) dan kode etik dosen. 

10. Dosen Wali kelas menunjuk dua orang mahasiswa/i sebagai Ketua dan Wakil 

Ketua Kelas pada kelas masing-masing. 

11. Mahasiswa/i hadir tepat waktu untuk melaksanakan matakuliah program 

MBKM bidang KKNT selama 1 semester (16 minggu). 

12. Mahasiswa/i yang mendapatkan informasi dari pengumuman secara langsung 

atau laman yang disediakan oleh KEMENDIKBUD RISTEK, Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KEMENTERIAN 

DESA PDTT) yang relevan berkoordinasi dengan KEMENDIKBUD 

RISTEK dan POLMED dapat mendaftar untuk mengikuti program MBKM 
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bidang KKNT dimulai pada semester 6 (enam) dan maksimal 1 (satu) 

semester. 

13. DPA mata kuliah program MBKM bidang KKNT wajib menggunakan dan 

mengoperasikan perangkat elektronik utama (laptop/personal computer) dan 

wajib membawa dan menghidupkan perangkat elektronik tambahan 

(handphone) sudah terkoneksi pada internet dimana daftar hadir dilakukan di 

SIPADI. 

14. Pendanaan berasal dari KEMENDIKBUD RISTEK, pemerintah 

pusat/daerah/instansi lainnya, NGO dan mandiri. 

15. POLMED sudah dan atau memiliki, menyusun dokumen kerjasama 

(MoU/MoA/SPK) dengan mitra KKNT yang relevan. 

16. Jumlah SKS adalah 20 SKS dengan waktu 6 bulan 

17. Program MBKM KKNT ini dapat dilakukan untuk percepatan pembangunan 

di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT yaitu: 

mahasiswa/i mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan 

mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri, 

mahasiswa/i mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan 

Pembangunan Desa (RKPDes), dan program strategis lainnya di desa 

bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya 

Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), 

pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat. Persyaratan sesuai dengan 

Peraturan Direktur NOMOR: T/1096/PL5/KM.00/2021 Tentang Aturan Atau 

Ketentuan Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

Pasal 3 Bentuk Kegiatan. Persyaratan lainnya adalah Mahasiswa telah 

menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 5, dilakukan secara 

berkelompok, anggota berjumlah 10 orang per kelompok dan atau sesuai 

kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi yang berbeda), peserta 

wajib tinggal di komunitas atau wajib “live in” di lokasi yang telah 

ditentukan. sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi Wanita, 

IPK minimal 2.75 sampai dengan semester 5. 
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18. Mahasiswa/i dinyatakan setelah lulus untuk mengikuti program MBKM 

bidang KKNT oleh penyelenggara diakui KEMENDIKBUD RISTEK atau 

KEMENTERIAN DESA PDTT maka membawa bukti lulus dan menulis 

surat izin untuk melakukan program MBKM bidang KKNT kepada Kepala 

Program Studi. Kepala Program Studi akan menindaklanjuti surat izin 

tersebut kepada Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan menuliskan surat 

dengan lampiran surat mahasiswa/i yang ditanda tangani Ketua Jurusan. 

Bukti lulus dimana surat perizinan ini akan diperiksa Wakil Direktur 1 Bidang 

Akademik sebelum ditujukan kepada Direktur untuk mengeluarkan surat 

persetujuan pelaksanaan program MBKM bidang KKNT. Setelah izin 

diberikan maka surat tersebut ditembuskan kepada Wakil Direktur III Bidang 

Kemahasiswaan, Wakil Direktur III Bidang Kerjasama, Ketua Jurusan, 

Kepala Program Studi, Kepala CDC/Koordinator DU/DI dan Pengembangan 

Karier. 

19. Mahasiswa/i melaksanakan program MBKM bidang KKNT di satuan 

pendidikan dengan membawa surat izin mitra KKNT. 

20. Kepala Program Studi menunjuk Dosen Pembimbing Akademik (DPA) 

sesuai bidang keahlian mahasiswa/i yang mengikuti program MBKM bidang 

KKNT. 

21. Kepala/sekretaris Program Studi berkomunikasi dengan mitra bidang KKNT 

di satuan Pendidikan untuk menetapkan pendamping mahasiswa dari daerah 

mitra KKNT yang melakukan kegiatan KKNT dan balasan surat bersedia 

menerima dan menjalankan program MBKM bidang KKNT dari daerah mitra 

KKNT. 

22. Surat ketetapan pendamping mahasiswa di daerah mitra KKNT yang 

dikeluarkan mitra KKNT diberikan kepada mahasiswa/i dan kemudian 

mahasiswa/i memberikan diteruskan kepada Kepala Program Studi secara 

langsung atau menggunakan surel @polmed untuk diunggah di SIPADI 

bagian slot program MBKM bidang KKNT. 

23. Kepala Program Studi menuliskan surat rekomendasi DPA yang 

ditandatangani oleh Ketua Jurursan dan surat rekomendasi DPA 

didistribusikan kepada dosen yang bersangkutan melalui langsung atau 
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menggunakan email @polmed. Dokumen yang diunggah oleh DPA adalah 

surat rekomendasi DPA, surat ketetapan guru pamong/pendamping 

mahasiswa dan hasil pemeriksaan catatan harian, dokumentasi foto/video dan 

laporan program MBKM bidang KKNT secara berkala dan akhir. 

24. Kepala Program Studi memberikan arahan kepada Administrasi 

Jurusan/Program Studi untuk membuat slot program MBKM KKNT di 

SIPADI. (Semua rekam jejak PBM dengan mengisi catatan harian program 

MBKM bidang KKNT dilakukan di sipadi dan dapat diakses melalui 

https://sipadi.polmed.ac.id/). 

25. Kepala/Sekretaris Program Studi akan menginformasikan kepada seluruh 

Dosen Pengampu Mata Kuliah di semester dimana mahasiswa/i ada yang 

melakukan program MBKM bidang KKNT.  

26. Selama mengikuti program MBKM bidang KKNT, mahasiswa tetap 

melakukan presensi hadir, mengerjakan tugas/latihan/ujian secara daring di 

SIPADI pada setiap mata kuliah di semester tersebut. Diberitahukan seluruh 

dosen pengampu mata kuliah wajib mendukung program MBKM bidang 

KKNT. untuk kelancaran program MBKM KKNT. komunikasi dan diskusi 

antara mahasiswa/i, dosen pengampu mata kuliah dan DPA dapat dilakukan 

menggunakan surel @polmed ataupun media social lainnya. semua kegiatan 

memiliki rekam jejak yang menjadi acuan konversi nilai mata kuliah. 

27. DPA membimbing mahasiswa/i yang melaksanakan kegiatan program 

MBKM bidang KKNT mengikuti Peraturan Akademik, Peraturan MBKM, 

Buku Panduan MBKM, Juknis PBM. 

28. Mahasiswa/i melaksanakan kegiatan program MBKM bidang KKNT 

mengikuti Peraturan Akademik, Peraturan MBKM, Buku Panduan MBKM, 

Juknis PBM. Dokumen yang diunggah oleh mahasiswa adalah surat 

persetujuan melakukan program MBKM bidang KKNT, catatan harian, 

laporan kemajuan, dokumentasi foto/video, laporan akhir. 

29. Kepala Program Studi memantau DPA dalam membimbing perkembangan 

program MBKM bidang KKNT. 

https://sipadi.polmed.ac.id/
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30. Selesai program MBKM bidang KKNT pelajar maka laporan akhir KKNT 

diberikan kepada DPA. Kemudian DPA memberikan laporan akhir KKNT 

tersebut kepada Kepala Program Studi.  

31. Mahasiswa/i yang melakukan program MBKM bidang KKNT pada semester 

berjalan dimana semester tersebut memiliki mata kuliah lainnya sesuai 

kurikulum di program studi masing-masing sehingga perlu dilakukan 

konversi nilai mata kuliah. 

32. Proses konversi nilai mata kuliah dilakukan dengan cara Kepala Program 

Studi akan memberikan laporan MBKM bidang KKNT melalui email 

@polmed kepada masing-masing Dosen Pengampu Mata Kuliah yang ada di 

semester tersebut. Tujuan pemberian laporan magang ini adalah untuk 

mengkonversikan nilai mata kuliah yang ada di semester tersebut apakah 

mata kuliah di semester tersebut sesuai dengan isi laporan program MBKM 

bidang KKNT. Konversi mata kuliah yang dilakukan masing-masing Dosen 

Pengampu Mata Kuliah mengikuti format konversi program MBKM bidang 

KKNT. 

33. Penilaian isi laporan KKNT yang dilakukan oleh DPA dan masing-masing 

Dosen Pengampu Mata Kuliah di semester tersebut. Jika isi laporan program 

MBKM bidang KKNT lebih besar sama dengan 60% maka nilai dari masing-

masing Dosen Pengampu Mata Kuliah akan digunakan untuk konversi 

masing-masing mata kuliah pada semester tersebut. Akan tetapi jika penilaian 

isi laporan program MBKM bidang KKNT lebih kecil dari 60% maka 

penilaian dilakukan oleh Kepala Program Studi dengan mengambil nilai 

pendamping mitra daerah, nilai DPA, dan mengikuti peraturan yang berlaku. 

34. Mahasiswa/i telah melaksanakan program MBKM bidang KKNT dan 

dinyatakan lulus dengan 20 SKS di semester berjalan tersebut. 

35. Jika mahasiswa/i mengalami musibah baik itu sengaja maupun tidak 

disengaja dalam melaksanakan Program MBKM bidang KKNT sehingga 

tidak dapat melanjutkan program tersebut maka mahasiswa/i wajib dan/atau 

masuk kategori PKA pada semester berjalan sesuai Peraturan Akademik 

Pasal 19 tentang Penundaan Kegiatan Akademik (PKA)/Cuti Kuliah. 
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36. Kepala/Sekretaris Program Studi mengelola administrasi teknis, riwayat 

pelaksanaan Merdeka Belajar mahasiswa dan mengarsip nilai mahasiswa. 

37. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi akhir. LEA 

diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 

Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA dikembalikan pada Dosen Wali Kelas 

dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 

38. LEA dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 

39. Semua mahasiwa/i mengurus administrasi PBM secara manual melalui loket 

masing-masing jurusan/program studi dan melalui email jurusan/ program 

studi atau nomor kontak pegawai administrasi jurusan/ program studi secara 

daring di jam kerja. 

40. Administrasi Jurusan/Program Studi membuat pengumuman kepada seluruh 

mahasiswa/i untuk mengambil marksheet sebagai salah satu persyaratan 

daftar ulang pada semester berjalan berikutnya. 

41. Marksheet yang sudah diambil ditandatangani oleh pihak terkait dan dipindai 

menggunakan perangkat elektronik oleh masing-masing mahasiswa/i sebagai 

pertinggal. Jika tidak mengambil marksheet maka tidak dapat mendaftar 

ulang. 

42. Marksheet yang hilang dan rusak dapat diganti dengan melakukan 

pembayaran melalui Satu Pintu Layanan POLMED dan membawa bukti 

pembayaran ke administrasi Jurusan/Program Studi untuk melakukan 

pencetakan kembali dan ditandatangani oleh pihak terkait. 

43. Daftar ulang dilakukan mahasiswa/i dengan mengikuti peraturan yang 

berlaku di polmed dan menyelesaikan semua kewajiban sebagai mahasiswa 

aktif polmed. 
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5.1.7 Studi/Proyek Independen 

Juknis pelaksanaan mata kuliah program MBKM bidang Studi/Proyek 

Independen sebagai berikut: 

1. Kalender Akademik T.A. dan pengumuman PBM dikeluarkan oleh Wakil 

Direktur 1 Bidang Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur untuk 

didistribusikan kepada seluruh sivitas akademika. 

2. Ketua Jurusan menindaklanjuti atas Kalender Akademik T.A. dan 

pengumuman PBM yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur 1 Bidang 

Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur dengan membuat 

memorandum mengenai T.A dan PBM akan dimulai untuk masing-masing 

Jurusan maupun Program Studi yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan. 

(PBM mata kuliah program MBKM bidang Studi/Proyek Independen 

menggunakan sistem pembelajaran digital (sipadi). semua rekam jejak PBM 

mata kuliah program MBKM bidang Studi/Proyek Independen dilakukan di 

sipadi dan dapat diakses https://sipadi.polmed.ac.id/). 

3. Sekretaris Jurusan mengetik pengumuman untuk usulan beban mengajar dan 

pengumuman ini disetujui Ketua Jurusan kemudian pengumuman tersebut 

dikoordinasikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi ditempel pada 

papan pengumuman, diunggah pada laman masing-masing Jurusan/Program 

Studi atau group media social masing-masing Jurusan/ Program Studi. 

4. Kepala/Sekretaris Program Studi melanjutkan pengumuman tersebut dengan 

membagikan usulan beban mengajar kepada seluruh dosen melalui surat 

elektronik (surel) program studi @polmed.id dan seluruh dosen akan 

membalas surel tersebut menggunakan surel masing-masing dosen tersebut 

@polmed.ac.id. 

5. Proses usulan beban mengajar yang dilakukan fungsionaris 2 (dua) minggu 

sebelum PBM dimulai setiap semester sehingga jadwal mata kuliah sudah 

dipublikasi 1 (satu) minggu sebelum PBM dimulai. 

https://sipadi.polmed.ac.id/
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6. Perubahan jadwal mata kuliah dapat dilakukan dengan alasan yang jelas dan 

berhubungan dengan POLMED. Dosen bersangkutan melakukan komunikasi 

kepada Kepala/Sekretaris Program Studi dengan melalui mengajukan 

kembali usulan beban mengajar dengan menggunakan surel masing-masing 

dosen tersebut. Waktu yang diberikan maksimal 2 (dua) hari setelah jadwal 

mata kuliah ditempel pada papan pengumuman, diunggah laman masing-

masing Jurusan/Program Studi atau group media social masing-masing 

Jurusan/ Program Studi. 

7. Jurusan mendistribusikan Surat Keputusan Dosen Wali Kelas kepada masing-

masing Dosen Wali Kelas melalui langsung atau menggunakan surel 

@polmed.ac.id. yang sudah ditandatangani oleh Direktur. 

8. Administrasi Jurusan/Program Studi sudah menyiapkan slot mata kuliah 

program MBKM bidang Studi/Proyek Independen secara daring di SIPADI 

pada minggu ke 1 (satu). 

9. Mahasiswa/I mengikuti peraturan akademik dan kode etik mahasiswa dan 

dosen mengikuti UU dosen dan guru no 14 tahun 2005, PP no.94 tahun 2021, 

pedoman pak 2019 suplemen, beban kerja dosen (BKD) dan kode etik dosen. 

10. Dosen Wali kelas menunjuk dua orang mahasiswa/i sebagai Ketua dan Wakil 

Ketua Kelas pada kelas masing-masing. 

11. Mahasiswa/i hadir tepat waktu untuk melaksanakan matakuliah program 

MBKM bidang Studi/Proyek Independen selama 1 semester (16 minggu). 

12. DPA mata kuliah program MBKM bidang Studi/Proyek Independen wajib 

menggunakan dan mengoperasikan perangkat elektronik utama 

(laptop/personal computer) dan wajib membawa dan menghidupkan 

perangkat elektronik tambahan (handphone) sudah terkoneksi pada internet 

dimana daftar hadir dilakukan di SIPADI. 

13. Mahasiswa/i yang mendapatkan informasi dari pengumuman secara langsung 

atau laman yang disediakan oleh KEMENDIKBUD RISTEK, pemerintah 

daerah, kementerian/instansi lainnya, yang menang kompetisi sesuai bidang 

keahlian dapat mendaftar untuk mengikuti program MBKM Studi/Proyek 

Independen dan maksimal 1 (satu) semester. 
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14. Pendanaan berasal dari KEMENDIKBUD RISTEK, pemerintah 

pusat/daerah/instansi lainnya dan mandiri. 

15. POLMED sudah dan atau memiliki, menyusun dokumen kerjasama 

(MoU/MoA/SPK) dengan mitra Studi/Proyek Independen yang relevan. 

16. Jumlah SKS adalah 20 SKS dengan waktu 6 bulan sebagai berikut: 

● Proposal Kegiatan disubmit 4 SKS (B) 

● Didanai mitra 4 SKS (A/B) 

● Menang 6 SKS (A) 

● Luaran 6 SKS (A) 

17. Program MBKM bidang Studi/Proyek Independen wajib mengeluarkan 

produk. Persyaratan sesuai dengan Peraturan Direktur NOMOR: 

T/1096/PL5/KM.00/2021 Tentang Aturan Atau Ketentuan Penyelenggaraan 

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pasal 3 Bentuk Kegiatan.  

18. Mahasiswa/i dinyatakan setelah lulus untuk mengikuti program MBKM 

bidang Studi/Proyek Independen oleh penyelenggara diakui 

KEMENDIKBUD RISTEK/ pemerintah pusat/daerah/instansi lainnya maka 

membawa bukti lulus dan menulis surat izin untuk melakukan program 

MBKM Studi/Proyek Independen kepada Kepala Program Studi. Kepala 

Program Studi akan menindaklanjuti surat izin tersebut kepada Ketua Jurusan 

dan Sekretaris Jurusan menuliskan surat dengan lampiran surat mahasiswa/i 

yang ditanda tangani Ketua Jurusan. Bukti lulus dimana surat perizinan ini 

akan diperiksa Wakil Direktur 1 Bidang Akademik sebelum ditujukan kepada 

Direktur untuk mengeluarkan surat persetujuan pelaksanaan program MBKM 

bidang Studi/Proyek Independen. Setelah izin diberikan maka surat tersebut 

ditembuskan kepada Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Wakil 

Direktur III Bidang Kerjasama, Ketua Jurusan, Kepala Program Studi, Kepala 

CDC/Koordinator DU/DI dan Pengembangan Karier. 

19. Mahasiswa/i melaksanakan program MBKM bidang Studi/Proyek 

Independen setelah dengan hasil dari kemenangan kompetisi yang diakui 

KEMENDIKBUD RISTEK dan POLMED. 
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20. Kepala Program Studi menunjuk Dosen Pembimbing Akademik (DPA) 

sesuai bidang keahlian mahasiswa/i yang mengikuti program MBKM bidang 

Studi/Proyek Independen. 

21. Kepala Program Studi menuliskan surat rekomendasi DPA yang 

ditandatangani oleh Ketua Jurursan dan surat rekomendasi DPA 

didistribusikan kepada dosen yang bersangkutan melalui langsung atau 

menggunakan email @polmed. Dokumen yang diunggah oleh DPA adalah 

surat rekomendasi DPA. 

22. Kepala Program Studi memberikan arahan kepada Administrasi 

Jurusan/Program Studi untuk membuat slot program MBKM Studi/Proyek 

Independen di SIPADI. (Semua rekam jejak PBM dengan mengisi catatan 

harian program MBKM bidang Studi/Proyek Independen dilakukan di sipadi 

dan dapat diakses melalui https://sipadi.polmed.ac.id/). 

23. Kepala/Sekretaris Program Studi akan menginformasikan kepada seluruh 

Dosen Pengampu Mata Kuliah di semester dimana mahasiswa/i ada yang 

melakukan program MBKM bidang Studi/Proyek Independen.  

24. Selama mengikuti program MBKM bidang Studi/Proyek Independen, 

mahasiswa tetap melakukan presensi hadir, mengerjakan tugas/latihan/ujian 

secara daring di SIPADI pada setiap mata kuliah di semester tersebut. 

Diberitahukan seluruh dosen pengampu mata kuliah wajib mendukung 

program MBKM bidang Studi/Proyek Independen untuk kelancaran program 

MBKM bidang Studi/Proyek Independen. komunikasi dan diskusi antara 

mahasiswa/i, dosen pengampu mata kuliah dan dpa dapat dilakukan 

menggunakan surel @polmed ataupun media social lainnya. semua kegiatan 

memiliki rekam jejak yang menjadi acuan konversi nilai mata kuliah. 

25. DPA membimbing mahasiswa/i yang melaksanakan kegiatan program 

MBKM bidang Studi/Proyek Independen mengikuti Peraturan Akademik, 

Peraturan MBKM, Buku Panduan MBKM, Juknis PBM. Dokumen yang 

diperiksa DPA adalah laporan kegiatan Studi/Proyek Independen, catatan 

harian aktivitas selama menjalankan kegiatan, artikel di media cetak atau 

daring, video dan foto dokumentasi, secara berkala dan akhir. 

https://sipadi.polmed.ac.id/
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26. Mahasiswa/i melaksanakan kegiatan program MBKM bidang Studi/Proyek 

Independen mengikuti Peraturan Akademik, Peraturan MBKM, Buku 

Panduan MBKM, Juknis PBM. Dokumen yang diperiksa DPA adalah laporan 

kegiatan Studi/Proyek Independen, catatan harian aktivitas selama 

menjalankan kegiatan, artikel di media cetak atau daring, video dan foto 

dokumentasi secara berkala dan akhir. 

27. Kepala Program Studi memantau DPA dalam membimbing perkembangan 

program MBKM bidang Studi/Proyek Independen. 

28. Mahasiswa/i melaporkan kegiatan program MBKM bidang Studi/Proyek 

Independen dengan mengisi catatan harian secara berkala kepada DPA. 

Setelah selesai program MBKM bidang Studi/Proyek Independen maka 

laporan akhir Studi/Proyek Independen diberikan kepada DPA. Kemudian 

DPA memberikan laporan akhir proyek kemanusiaan tersebut kepada Kepala 

Program Studi.  

29. Mahasiswa/i yang melakukan program MBKM bidang Studi/Proyek 

Independen pada semester berjalan dimana semester tersebut memiliki mata 

kuliah lainnya sesuai kurikulum di program studi masing-masing sehingga 

perlu dilakukan konversi nilai mata kuliah. 

30. Proses konversi nilai mata kuliah dilakukan dengan cara Kepala Program 

Studi akan memberikan laporan MBKM bidang Studi/Proyek Independen 

melalui email @polmed kepada masing-masing Dosen Pengampu Mata 

Kuliah yang ada di semester tersebut. Tujuan pemberian laporan 

Studi/Proyek Independen ini adalah untuk mengkonversikan nilai mata kuliah 

yang ada di semester tersebut apakah mata kuliah di semester tersebut sesuai 

dengan isi laporan program MBKM bidang Studi/Proyek Independen. 

Konversi mata kuliah yang dilakukan masing-masing Dosen Pengampu Mata 

Kuliah mengikuti format konversi program MBKM bidang Studi/Proyek 

Independen. 

31. Penilaian isi laporan proyek kemanusiaan yang dilakukan oleh DPA dan 

masing-masing Dosen Pengampu Mata Kuliah di semester tersebut. Jika isi 

laporan program MBKM bidang Studi/Proyek Independen lebih besar sama 

dengan 60% maka nilai dari masing-masing Dosen Pengampu Mata Kuliah 
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akan digunakan untuk konversi masing-masing mata kuliah pada semester 

tersebut. Akan tetapi jika penilaian isi laporan program MBKM bidang 

Studi/Proyek Independen lebih kecil dari 60% maka penilaian dilakukan oleh 

Kepala Program Studi dengan mengambil nilai pendamping mitra daerah, 

nilai DPA, dan mengikuti peraturan yang berlaku. 

32. Mahasiswa/i telah melaksanakan program MBKM bidang Studi/Proyek 

Independen dan dinyatakan lulus dengan 20 SKS di semester berjalan 

tersebut. 

33. Jika mahasiswa/i mengalami musibah baik itu sengaja maupun tidak 

disengaja dalam melaksanakan Program MBKM bidang Studi/Proyek 

Independen sehingga tidak dapat melanjutkan program tersebut maka 

mahasiswa/i wajib dan/atau masuk kategori PKA pada semester berjalan 

sesuai Peraturan Akademik Pasal 19 tentang Penundaan Kegiatan Akademik 

(PKA)/Cuti Kuliah. 

34. Kepala/Sekretaris Program Studi mengelola administrasi teknis, riwayat 

pelaksanaan Merdeka Belajar mahasiswa dan mengarsip nilai mahasiswa. 

35. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi akhir. LEA 

diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 

Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA dikembalikan pada Dosen Wali Kelas 

dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 

36. LEA dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 

37. Semua mahasiwa/i mengurus administrasi PBM secara manual melalui loket 

masing-masing jurusan/program studi dan melalui email jurusan/ program 

studi atau nomor kontak pegawai administrasi jurusan/ program studi secara 

daring di jam kerja. 

38. Administrasi Jurusan/Program Studi membuat pengumuman kepada seluruh 

mahasiswa/i untuk mengambil marksheet sebagai salah satu persyaratan 

daftar ulang pada semester berjalan berikutnya. 
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39. Marksheet yang sudah diambil ditandatangani oleh pihak terkait dan dipindai 

menggunakan perangkat elektronik oleh masing-masing mahasiswa/i sebagai 

pertinggal. Jika tidak mengambil marksheet maka tidak dapat mendaftar 

ulang. 

40. Marksheet yang hilang dan rusak dapat diganti dengan melakukan 

pembayaran melalui Satu Pintu Layanan POLMED dan membawa bukti 

pembayaran ke administrasi Jurusan/Program Studi untuk melakukan 

pencetakan kembali dan ditandatangani oleh pihak terkait. 

41. Daftar ulang dilakukan mahasiswa/i dengan mengikuti peraturan yang 

berlaku di polmed dan menyelesaikan semua kewajiban sebagai mahasiswa 

aktif polmed. 

 

5.1.8 Proyek Kemanusiaan 

Juknis pelaksanaan mata kuliah program MBKM bidang proyek kemanusiaan 

sebagai berikut: 

1. Kalender Akademik T.A. dan pengumuman PBM dikeluarkan oleh Wakil 

Direktur 1 Bidang Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur untuk 

didistribusikan kepada seluruh sivitas akademika. 

2. Ketua Jurusan menindaklanjuti atas Kalender Akademik T.A. dan 

pengumuman PBM yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur 1 Bidang 

Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur dengan membuat 

memorandum mengenai T.A dan PBM akan dimulai untuk masing-masing 

Jurusan maupun Program Studi yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan. 

(PBM mata kuliah program MBKM bidang proyek kemanusiaan 

menggunakan sistem pembelajaran digital (sipadi). semua rekam jejak PBM 

mata kuliah program MBKM bidang proyek kemanusiaan dilakukan di sipadi 

dan dapat diakses https://sipadi.polmed.ac.id/). 

3. Sekretaris Jurusan mengetik pengumuman untuk usulan beban mengajar dan 

pengumuman ini disetujui Ketua Jurusan kemudian pengumuman tersebut 

dikoordinasikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi ditempel pada 

papan pengumuman, diunggah pada laman masing-masing Jurusan/Program 

Studi atau group media social masing-masing Jurusan/ Program Studi. 

https://sipadi.polmed.ac.id/
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4. Kepala/Sekretaris Program Studi melanjutkan pengumuman tersebut dengan 

membagikan usulan beban mengajar kepada seluruh dosen melalui surat 

elektronik (surel) program studi @polmed.id dan seluruh dosen akan 

membalas surel tersebut menggunakan surel masing-masing dosen tersebut 

@polmed.ac.id. 

5. Proses usulan beban mengajar yang dilakukan fungsionaris 2 (dua) minggu 

sebelum PBM dimulai setiap semester sehingga jadwal mata kuliah sudah 

dipublikasi 1 (satu) minggu sebelum PBM dimulai. 

6. Perubahan jadwal mata kuliah dapat dilakukan dengan alasan yang jelas dan 

berhubungan dengan POLMED. Dosen bersangkutan melakukan komunikasi 

kepada Kepala/Sekretaris Program Studi dengan melalui mengajukan 

kembali usulan beban mengajar dengan menggunakan surel masing-masing 

dosen tersebut. Waktu yang diberikan maksimal 2 (dua) hari setelah jadwal 

mata kuliah ditempel pada papan pengumuman, diunggah laman masing-

masing Jurusan/Program Studi atau group media social masing-masing 

Jurusan/ Program Studi. 

7. Jurusan mendistribusikan Surat Keputusan Dosen Wali Kelas kepada masing-

masing Dosen Wali Kelas melalui langsung atau menggunakan surel 

@polmed.ac.id. yang sudah ditandatangani oleh Direktur. 

8. Administrasi Jurusan/Program Studi sudah menyiapkan slot mata kuliah 

program MBKM bidang proyek kemanusiaan secara daring di SIPADI pada 

minggu ke 1 (satu). 

9. Mahasiswa/I mengikuti peraturan akademik dan kode etik mahasiswa dan 

dosen mengikuti UU dosen dan guru no 14 tahun 2005, PP no.94 tahun 2021, 

pedoman pak 2019 suplemen, beban kerja dosen (bkd) dan kode etik dosen. 

10. Dosen Wali kelas menunjuk dua orang mahasiswa/i sebagai Ketua dan Wakil 

Ketua Kelas pada kelas masing-masing. 

11. Mahasiswa/i hadir tepat waktu untuk melaksanakan matakuliah program 

MBKM bidang proyek kemanusiaan selama 1 semester (16 minggu). 

12. DPA mata kuliah program MBKM bidang proyek kemanusiaan wajib 

menggunakan dan mengoperasikan perangkat elektronik utama 

(laptop/personal computer) dan wajib membawa dan menghidupkan 
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perangkat elektronik tambahan (handphone) sudah terkoneksi pada internet 

dimana daftar hadir dilakukan di SIPADI. 

13. Mahasiswa/i yang mendapatkan informasi dari pengumuman secara langsung 

atau laman yang disediakan oleh KEMENDIKBUD RISTEK/pemerintah 

pusat/pemerintah daerah/instansi dan/atau kementerian lainnya, lembaga 

Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO) yang relevan berkoordinasi 

POLMED dapat mendaftar untuk mengikuti program MBKM proyek 

kemanusiaan dimulai pada semester 6 (enam) dan maksimal 1 (satu) 

semester. 

Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui 

program-program  

14. Pendanaan berasal dari KEMENDIKBUD RISTEK, pemerintah 

pusat/daerah/instansi lainnya, NGO dan mandiri. 

15. POLMED sudah dan atau memiliki, menyusun dokumen kerjasama 

(MoU/MoA/SPK) dengan mitra proyek kemanusiaan yang relevan. 

16. Jumlah SKS adalah 20 SKS dengan waktu 6 bulan 

17. Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain: 

● Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan 

etika. 

● Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan 

menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai 

dengan minat dan keahliannya masing-masing. 

18. Program MBKM proyek kemanusiaan ini dapat dilakukan sesuai Nomor 1 

didampingi Dosen Pendamping, pendamping panitia proyek kemanusiaan. 

Persyaratan sesuai dengan Peraturan Direktur NOMOR: 

T/1096/PL5/KM.00/2021 Tentang Aturan Atau Ketentuan Penyelenggaraan 

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pasal 3 Bentuk Kegiatan. 

19. Mahasiswa/i dinyatakan setelah lulus untuk mengikuti program MBKM 

proyek kemanusiaan oleh penyelenggara diakui KEMENDIKBUD 

RISTEK/pemerintah pusat/pemerintah daerah/instansi dan/atau kementerian 

lainnya, lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO) yang relevan 
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berkoordinasi POLMED maka membawa bukti lulus dan menulis surat izin 

untuk melakukan program MBKM bidang proyek kemanusiaan kepada 

Kepala Program Studi. Kepala Program Studi akan menindaklanjuti surat izin 

tersebut kepada Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan menuliskan surat 

dengan lampiran surat mahasiswa/i yang ditanda tangani Ketua Jurusan. 

Bukti lulus dimana surat perizinan ini akan diperiksa Wakil Direktur 1 Bidang 

Akademik sebelum ditujukan kepada Direktur untuk mengeluarkan surat 

persetujuan pelaksanaan program MBKM bidang proyek kemanusiaan. 

Setelah izin diberikan maka surat tersebut ditembuskan kepada Wakil 

Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Wakil Direktur III Bidang Kerjasama, 

Ketua Jurusan, Kepala Program Studi, Kepala CDC/Koordinator DU/DI dan 

Pengembangan Karier. 

20. Mahasiswa/i melaksanakan program MBKM bidang proyek kemanusiaan 

dengan membawa surat izin POLMED. 

21. Kepala Program Studi menunjuk Dosen Pembimbing Akademik (DPA) 

sesuai bidang keahlian mahasiswa/i yang mengikuti program MBKM bidang 

proyek kemanusiaan. 

22. Kepala/sekretaris Program Studi berkomunikasi dengan mitra proyek 

kemanusiaan di satuan Pendidikan untuk menetapkan pendamping 

mahasiswa dari daerah mitra instansi/organisasi proyek kemanusiaan yang 

melakukan kegiatan proyek kemanusiaan dan balasan surat bersedia 

menerima dan menjalankan program MBKM bidang proyek kemanusiaan 

dari daerah proyek kemanusiaan. 

23. Surat ketetapan pendamping mahasiswa di daerah mitra proyek kemanusiaan 

yang dikeluarkan mitra instansi/organisasi proyek kemanusiaan diberikan 

kepada mahasiswa/i dan kemudian mahasiswa/i memberikan diteruskan 

kepada Kepala Program Studi secara langsung atau menggunakan surel 

@polmed untuk diunggah di SIPADI bagian slot program MBKM proyek 

kemanusiaan. 

24. Kepala Program Studi menuliskan surat rekomendasi DPA yang 

ditandatangani oleh Ketua Jurusan dan surat rekomendasi DPA 

didistribusikan kepada dosen yang bersangkutan melalui langsung atau 
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menggunakan email @polmed. Dokumen yang diunggah oleh DPA adalah 

surat rekomendasi DPA. 

25. Kepala Program Studi memberikan arahan kepada Administrasi 

Jurusan/Program Studi untuk membuat slot program MBKM bidang proyek 

kemanusiaan di SIPADI. (Semua rekam jejak PBM dengan mengisi catatan 

harian program MBKM kknt dilakukan di sipadi dan dapat diakses melalui 

https://sipadi.polmed.ac.id/). 

26. Kepala/Sekretaris Program Studi akan menginformasikan kepada seluruh 

Dosen Pengampu Mata Kuliah di semester dimana mahasiswa/i ada yang 

melakukan program MBKM bidang proyek kemanusiaan.  

27. Selama mengikuti program MBKM bidang proyek kemanusiaan, 

mahasiswa/i tetap melakukan presensi hadir, mengerjakan tugas/latihan/ujian 

secara daring di SIPADI pada setiap mata kuliah di semester tersebut. 

Diberitahukan seluruh dosen pengampu mata kuliah wajib mendukung 

program MBKM proyek kemanusiaan. untuk kelancaran program MBKM 

bidang proyek kemanusiaan. komunikasi dan diskusi antara mahasiswa/i, 

dosen pengampu mata kuliah dan dpa dapat dilakukan menggunakan surel 

@polmed ataupun media social lainnya. semua kegiatan memiliki rekam 

jejak yang menjadi acuan konversi nilai mata kuliah. 

28. DPA membimbing mahasiswa/i yang melaksanakan kegiatan program 

MBKM bidang proyek kemanusiaan mengikuti Peraturan Akademik, 

Peraturan MBKM, Buku Panduan MBKM, Juknis PBM. Dosen akan 

memeriksa surat ketetapan organisasi proyek kemanusiaan dan hasil 

pemeriksaan catatan harian, artikel di media cetak atau daring, dokumentasi 

foto/video, salinan sertifikat pengakuan program MBKM bidang proyek 

kemanusiaan dan laporan program MBKM bidang proyek kemanusiaan 

secara berkala dan akhir. 

29. Mahasiswa/i melaksanakan kegiatan program MBKM bidang proyek 

kemanusiaan mengikuti Peraturan Akademik, Peraturan MBKM, Buku 

Panduan MBKM, Juknis PBM. Dokumen yang diunggah oleh mahasiswa/i 

adalah surat persetujuan melakukan program MBKM bidang proyek 

kemanusiaan, catatan harian, laporan kemajuan, artikel yang dimuat di media 

https://sipadi.polmed.ac.id/
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cetak/daring, dokumentasi foto/video, salinan sertifikat pengakuan dan 

laporan akhir. 

30. Kepala Program Studi memantau DPA dalam membimbing perkembangan 

program MBKM bidang proyek kemanusiaan. 

31. Mahasiswa/i melaporkan kegiatan program MBKM bidang proyek 

kemanusiaan dengan mengisi catatan harian secara berkala kepada DPA. 

Setelah selesai program MBKM bidang proyek kemanusiaan maka laporan 

akhir proyek kemanusiaan diberikan kepada DPA. Kemudian DPA 

memberikan salinan sertifikat pengakuan dan laporan akhir proyek 

kemanusiaan tersebut kepada Kepala Program Studi.  

32. Mahasiswa/i yang melakukan program MBKM bidang proyek kemanusiaan 

pada semester berjalan dimana semester tersebut memiliki mata kuliah 

lainnya sesuai kurikulum di program studi masing-masing sehingga perlu 

dilakukan konversi nilai mata kuliah. 

33. Proses konversi nilai mata kuliah dilakukan dengan cara Kepala Program 

Studi akan memberikan laporan MBKM bidang proyek kemanusiaan melalui 

email @polmed kepada masing-masing Dosen Pengampu Mata Kuliah yang 

ada di semester tersebut. Tujuan pemberian laporan proyek kemanusiaan ini 

adalah untuk mengkonversikan nilai mata kuliah yang ada di semester 

tersebut apakah mata kuliah di semester tersebut sesuai dengan isi laporan 

program MBKM bidang proyek kemanusiaan. Konversi mata kuliah yang 

dilakukan masing-masing Dosen Pengampu Mata Kuliah mengikuti format 

konversi program MBKM bidang proyek kemanusiaan. 

34. Penilaian isi laporan KKNT yang dilakukan oleh DPA dan masing-masing 

Dosen Pengampu Mata Kuliah di semester tersebut. Jika isi laporan program 

MBKM bidang proyek kemanusiaan lebih besar sama dengan 60% maka nilai 

dari masing-masing Dosen Pengampu Mata Kuliah akan digunakan untuk 

konversi masing-masing mata kuliah pada semester tersebut. Akan tetapi jika 

penilaian isi laporan program MBKM bidang proyek kemanusiaan lebih kecil 

dari 60% maka penilaian dilakukan oleh Kepala Program Studi dengan 

mengambil nilai pendamping mitra daerah, nilai DPA, dan mengikuti 

peraturan yang berlaku. 
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35. Mahasiswa/i telah melaksanakan program MBKM bidang proyek 

kemanusiaan dan dinyatakan lulus dengan 20 SKS di semester berjalan 

tersebut. 

36. Jika mahasiswa/i mengalami musibah baik itu sengaja maupun tidak 

disengaja dalam melaksanakan Program MBKM bidang proyek kemanusiaan 

sehingga tidak dapat melanjutkan program tersebut maka mahasiswa/i wajib 

dan/atau masuk kategori PKA pada semester berjalan sesuai Peraturan 

Akademik Pasal 19 tentang Penundaan Kegiatan Akademik (PKA)/Cuti 

Kuliah. 

37. Kepala/Sekretaris Program Studi mengelola administrasi teknis, riwayat 

pelaksanaan Merdeka Belajar mahasiswa/i dan mengarsip nilai mahasiswa/i. 

38. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi akhir. LEA 

diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 

Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA dikembalikan pada Dosen Wali Kelas 

dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 

39. LEA dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 

40. Semua mahasiwa/i mengurus administrasi PBM secara manual melalui loket 

masing-masing jurusan/program studi dan melalui email jurusan/ program 

studi atau nomor kontak pegawai administrasi jurusan/ program studi secara 

daring di jam kerja. 

41. Administrasi Jurusan/Program Studi membuat pengumuman kepada seluruh 

mahasiswa/i untuk mengambil marksheet sebagai salah satu persyaratan 

daftar ulang pada semester berjalan berikutnya. 

42. Marksheet yang sudah diambil ditandatangani oleh pihak terkait dan dipindai 

menggunakan perangkat elektronik oleh masing-masing mahasiswa/i sebagai 

pertinggal. Jika tidak mengambil marksheet maka tidak dapat mendaftar 

ulang. 
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43. Marksheet yang hilang dan rusak dapat diganti dengan melakukan 

pembayaran melalui SATU PINTU LAYANAN POLMED dan membawa 

bukti pembayaran ke administrasi Jurusan/Program Studi untuk melakukan 

pencetakan kembali dan ditandatangani oleh pihak terkait. 

44. Daftar Ulang dilakukan mahasiswa/i dengan mengikuti peraturan yang 

berlaku di polmed dan menyelesaikan semua kewajiban sebagai mahasiswa/i 

aktif polmed. 
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Mulai

Jurusan / Prodi 

mengumumkan adanya 

program MBKM melalui 

surat edaran  kepada 

dosen dan mahasiswa 

Mahasiswa melakukan 

Registrasi MBKM melalui:

1. Aplikasi MBKM https://

kampusmerdeka.kemdikbu

d.go.id/ 

2. CDC Polmed

Diterima?
Melapor ke Program 

Studi

Jurusan/ Prodi 

menembuskan data 

mahasiswa lulus MBKM 

ke Wadir I, P4M, dan 

CDC

Kaprodi mengeluarkan 

surat rekomendasi 

Dosen Pembimbing 

MBKM

Jurusan/Prodi 

melakukan sosialiasi 

perihal mahasiswa yang 

mengikuti MBKM

Mahasiswa 

melaksanakan MBKM

Mahasiswa 

menyerahkan Logbook  

dan laporan 

pelaksanaan MBKM 

secara berkala kepada 

Dosen Pembimbing 

MBKM

Laporan terdiri dari 3:

1. Laporan tengah 

semester untuk 

penilaian UTS

2. Laporan akhir 

semester untuk 

penilaian UAS

3. Laporan akhir 

kegiatan MKBM

Dosen Pembimbing 

MBKM menyerahkan 

Logbook dan laporan 

pelaksanaan MBKM 

kepada KPS/Sekpro

KPS/Sekpro 

mendistribusikan 

Logbook dan laporan 

pelaksanaan MBKM 

kepada Dosen 

Pengampu MK

Isi Laporan MBKM   

    sesuai MK

Dosen Pengampu MK 

melakukan penilaian 

dan menyerahkan nilai 

ke prodi

Kaprodi bersama Dosen 

Pembimbing MBKM 

melakukan penilaian 

sesuai kegiatan MBKM

Selesai

Melanjutkan 

perkuliahan 

semester 

tersebut

YA

YA

TIDAK

TIDAK

Jurusan bersama Mitra 

Polmed melalui CDC 

melaksanakan seleksi 

mahasiswa yang akan 

melaksanakan MBKM

Mahasiswa 

mendapatkan informasi 

MBKM yang bersumber 

dari luar Polmed

 

Gambar  Tahapan Pelaksanaan MBKM 
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Prosedur Program MBKM Bidang Pertukaran Pelajar Antar Program Studi 

No Uraian Kegiatan 

Pelaksanaan 

Dokumen Terkait 

Mahasiswa Dosen PA Ketua Program Studi P4M PSI 

11 2 3 4 5 6 7 8 

1. Penyusunan Kurikulum 

yang mendukung program 

MBKM 

      

Kurikulum 

2. Menentukan jumlah, SKS 

dan menawarkan 

matakuliah  unggulan 

Program Studi yang dapat 

diambil mahasiswa pada 

Program Studi lain 

     ● Daftar Matakuliah 

● Jumlah Matakuliah 

● Kuota Peserta 

● Surat Kesepakatan 

antar Prodi 

3. Pemetaan matakuliah 

penawaran tiap prodi 

     

 

 

4 Bekerjasama dengan 

Unit lain untuk 

pelaksanaan proses 

pembelajaran 

     Daftar Matakuliah 

masuk dalam 

sistem akademik 

siakad.polmed.ac.id 

       

A 

 

Kurikulum 

MBKM 
Mulai 

Daftar 

Matakuliah 

Unggulan 

Perangkuman 

matakuliah 

unggulan 

Daftar 

Matakuliah 
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No Uraian Kegiatan 

Pelaksanaan 

Dokumen Terkait 

Mahasiswa Dosen PA 
Ketua Program 

Studi 
P4M PSI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

       

A 

 

5. Mahasiswa berkonsultasi 

dengan dosen PA untuk 

memilih matakuliah yang 

ditawarkan di luar program 

studinya dalam lingkungan 

POLMED 

     Daftar Matakuliah yang 

telah dikerjasamakan 

antar program studi di 

lingkungan Polmed yang 

dapat dilihat di 

siakad.polmed.ac.id 

6. Dosen PA menyetujui 

matakuliah yang akan 

ditempuh diluar program 

studi 

 

 

 

 

 

 

   

 

7. 

Ketua Program Studi 

menyetujui matakuliah yang 

akan ditempuh diluar 

program studi, melaporkan 

ke manajemen MBKM 

   

 

 

 

   

 

 

A 

Memilih 

Matakuliah 

tida

k 
Setuju 

ya 

tidak 
Setuju ya 

Menyusun 

daftar peserta 

per Matakuliah 
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No Uraian Kegiatan 

Pelaksanaan 

Dokumen Terkait 

Mahasiswa Dosen PA 
Ketua Program 

Studi 

Manajemen 

MBKM 
DSTI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   B     

 

8. 

 

Mahasiswa melakukan 

entri KRS di 

sisfo.polmed.ac.id 

 

 

     

KRS 

Jadwal Perkuliahan 

 

9. 

 

Mahasiswa 

melaksanakan 

perkuliahan 

      

 

  

B 

KRS, jadwal 

perkuliahan 

Perekaman data 

peserta 

perkuliahan 

Perkuliahan Selesai 
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Prosedur Program MBKM Bidang Pertukaran Pelajar Dalam Program Studi Yang Sama Diluar Polmed 

No Uraian Kegiatan 

Pelaksanaan 

Dokumen 

Terkait 
Ketua Program 

Studi 
Bidang Kerjasama PT Lain Mahasiswa Manajemen MBKM PSI 

1 2 3  5 6  7 8 

1. Penyusunan Kurikulum 

yang mendukung program 

MBKM 

       

Kurikulum 

2. Menjalin komunikasi 

dengan Program Studi sama 

pada Perguruan Tinggi yang 

akan bekerjasama 

       

3. Program Studi 

berkoordinasi dan 

membentuk kerjasama 

melalui Bidang Kerjasama 

      Dokumen 

Kerjasama 

(MoU) 

    

C 

     

  

Kurikulum 

MBKM Mulai 

Komunikasi 

Kerjasama 

Komunikasi 

Kerjasama 

Pembentukan 

Kerjasama 

C 
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No Uraian Kegiatan 

Pelaksanaan 

Dokumen 

Terkait 
Ketua 

Program Studi 

Bidang 

Kerjasama 
PT Lain Mahasiswa 

Manajemen 

MBKM 
PSI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    

C 

     

4. Membuat kesepakatan 

untuk bentuk, proses 

pembelajaran, sistem 

penilaian, pengakuan kredit 

semester dan skema 

pembiayaan 

  

 

    Dokumen 

Kesepakatan Kerja 

/SPK/MoA 

5. Program Studi menawarkan 

Matakuliah dan kuota yang 

dapat diikuti mahasiswa 

 

 

     Daftar Matakuliah 

dan kuota 

6. Implementasi Matakuliah 

dan kuota dalam sistem 

informasi/ integrasi sistem 

       

         

  

C 

Penyusunan 

Kesepakatan 

pelaksanaan 

kerjasama 

Menawarkan 

mata kuliah dan 

kuotanya 

Verifikasi 

kesesuaian 

dengan 

kerjasama 

Integrasi 

Sistem 

Akademik 

D 



 

148  

No Uraian Kegiatan 

Pelaksanaan 

Dokumen Terkait Ketua Program 

Studi 

Bidang 

Kerjasama 
PT Lain Mahasiswa 

Manajemen 

MBKM 
PSI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      

D 

   

 

7. 

Mahasiswa memilih dan 

menentukan Matakuliah 

sesuai dan disetujui Dosen 

PA dan Ketua Program 

Studi 

    

 

   

 

8. 

 

Mahasiswa mendaftar pada 

sistem yang terintegrasi 

pada PT lain dan program 

studi yg sama 

       

KRS 

 

9. 

 

Mahasiswa 

melaksanakan 

perkuliahan 

  

 

 

 

    

 

  

D 

Dosen PA dan 

Ka. Prodi 

menyetujui  

Memilih 

matakuliah 

Registrasi 

mata kuliah 

Perkuliahan 
Selesai 
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Prosedur Program MBKM Bidang Pertukaran Pelajar Antar Program Studi Diluar Polmed 

No Uraian Kegiatan 

Pelaksanaan 

Dokumen 

Terkait 
Ketua Program 

Studi 
Bidang Kerjasama PT Lain Mahasiswa Manajemen MBKM PSI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Penyusunan Kurikulum 

yang mendukung program 

MBKM 

       

Kurikulum 

2. Menjalin komunikasi 

dengan Program Studi sama 

pada Perguruan Tinggi yang 

akan bekerjasama 

       

3. Program Studi 

berkoordinasi dan 

membentuk kerjasama 

melalui Bidang Kerjasama 

      Dokumen 

Kerjasama 

(MoU) 

    

C 

     

  

Kurikulum 

MBKM Mulai 

Komunikasi 

Kerjasama 

Komunikasi 

Kerjasama 

Pembentukan 

Kerjasama 

E 
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No Uraian Kegiatan 

Pelaksanaan 

Dokumen 

Terkait 
Ketua Program 

Studi 

Bidang 

Kerjasama 
PT Lain Mahasiswa 

Manajemen 

MBKM 
PSI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    

C 

     

4. Membuat kesepakatan 

untuk bentuk, proses 

pembelajaran, sistem 

penilaian, pengakuan kredit 

semester dan skema 

pembiayaan 

  

 

    Dokumen 

Kesepakatan Kerja 

/SPK/MoA 

5. Program Studi menawarkan 

Matakuliah dan kuota yang 

dapat diikuti mahasiswa 

 

 

     Daftar Matakuliah 

dan kuota 

6. Implementasi Matakuliah 

dan kuota dalam sistem 

informasi/ integrasi sistem 

       

         

E 

Penyusunan 

Kesepakatan 

pelaksanaan 

kerjasama 

Menawarkan 

mata kuliah dan 

kuotanya 

Verifikasi 

kesesuaian 

dengan 

kerjasama 

Integrasi 

Sistem 

Akademik 

F 
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No Uraian Kegiatan 

Pelaksanaan 

Dokumen Terkait Ketua Program 

Studi 

Bidang 

Kerjasama 
PT Lain Mahasiswa 

Manajemen 

MBKM 
PSI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      

D 

   

 

7. 

Mahasiswa memilih dan 

menentukan Matakuliah 

sesuai dan disetujui Dosen 

PA dan Ketua Program 

Studi 

    

 

   

 

8. 

 

Mahasiswa mendaftar pada 

sistem yang terintegrasi 

pada PT lain dan program 

studi yg sama 

       

KRS 

 

9. 

 

Mahasiswa 

melaksanakan 

perkuliahan 

  

 

 

 

    

 

 

F 

Dosen PA dan 

Ka. Prodi 

menyetujui  

Memilih 

matakuliah 

Registrasi 

mata kuliah 

Perkuliahan 
Selesai 
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5.2 Magang Bersertifikat/Magang Reguler 

Juknis pelaksanaan program magang bersertifikat/magang reguler di industri 

dan/atau dunia kerja (IDUKA) sebagai berikut: 

1. Kalender Akademik T.A. dan pengumuman PBM dikeluarkan oleh Wakil 

Direktur 1 Bidang Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur untuk 

didistribusikan kepada seluruh sivitas akademika. 

2. Ketua Jurusan menindaklanjuti atas Kalender Akademik T.A. dan 

pengumuman PBM yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur 1 Bidang 

Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur dengan membuat 

memorandum mengenai T.A dan PBM akan dimulai untuk masing-masing 

Jurusan maupun Program Studi yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan. 

(PBM program magang bersertifikat/magang reguler menggunakan sistem 

pembelajaran digital (sipadi) semua rekam jejak PBM program magang 

bersertifikat/magang reguler dilakukan di sipadi dan dapat diakses 

https://sipadi.polmed.ac.id/). 

3. Sekretaris Jurusan mengetik pengumuman untuk usulan beban mengajar dan 

pengumuman ini disetujui Ketua Jurusan kemudian pengumuman tersebut 

dikoordinasikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi ditempel pada 

papan pengumuman, diunggah pada laman masing-masing Jurusan/Program 

Studi atau group media social masing-masing Jurusan/ Program Studi. 

4. Kepala/Sekretaris Program Studi melanjutkan pengumuman tersebut dengan 

membagikan usulan beban mengajar kepada seluruh dosen melalui suret 

elektronik (surel) program studi @polmed.id dan seluruh dosen akan 

membalas surel tersebut menggunakan surel masing-masing dosen tersebut 

@polmed.ac.id. 

5. Proses usulan beban mengajar yang dilakukan fungsionaris 2 (dua) minggu 

sebelum PBM dimulai setiap semester sehingga jadwal mata kuliah sudah 

dipublikasi 1 (satu) minggu sebelum PBM dimulai. 

6. Perubahan jadwal mata kuliah dapat dilakukan dengan alasan yang jelas dan 

berhubungan dengan POLMED. Dosen bersangkutan melakukan komunikasi 

kepada Kepala/Sekretaris Program Studi dengan melalui mengajukan 

kembali usulan beban mengajar dengan menggunakan surel masing-masing 

https://sipadi.polmed.ac.id/


 

153  

dosen tersebut. Waktu yang diberikan maksimal 2 (dua) hari setelah jadwal 

mata kuliah ditempel pada papan pengumuman, diunggah laman masing-

masing Jurusan/Program Studi atau group media social masing-masing 

Jurusan/ Program Studi. 

7. Jurusan mendistribusikan Surat Keputusan Dosen Wali Kelas kepada masing-

masing Dosen Wali Kelas melalui langsung atau menggunakan surel 

@polmed.ac.id. yang sudah ditandatangani oleh Direktur. 

8. Administrasi Jurusan/Program Studi sudah menyiapkan slot mata kuliah 

program magang bersertifikat dan/atau magang reguler secara daring di 

SIPADI pada minggu ke 1 (satu). 

9. Mahasiswa/I mengikuti peraturan akademik dan kode etik mahasiswa dan 

dosen mengikuti UU dosen dan guru No 14 tahun 2005, PP No.94 tahun 2021, 

pedoman pak 2019 suplemen, beban kerja dosen (BKD) dan kode etik dosen. 

10. Dosen Wali kelas menunjuk dua orang mahasiswa/i sebagai Ketua dan Wakil 

Ketua Kelas pada kelas masing-masing. 

11. Mahasiswa/i hadir tepat waktu untuk melaksanakan matakuliah program 

magang bersertifikat/magang reguler selama 1 semester (16 minggu). 

12. DPA mata kuliah program magang bersertifikat/magang reguler wajib 

menggunakan dan mengoperasikan perangkat elektronik utama 

(laptop/personal computer) dan wajib membawa dan menghidupkan 

perangkat elektronik tambahan (handphone) sudah terkoneksi pada internet 

dimana daftar hadir dilakukan di SIPADI. 

13. Mahasiswa/i yang mendapatkan informasi dari pengumuman secara langsung 

atau laman yang disediakan oleh KEMENDIKBUD RISTEK, POLMED dan 

Instansi/Perusahaan/Industri lainnya berkoordinasi dengan POLMED dapat 

mendaftar untuk mengikuti program magang bersertifikat semester 5 (lima) 

untuk mahasiswa/i D3 dan semester 7 (tujuh) untuk mahasiswa/i D4. 

14. Mahasiswa/i yang mendapatkan informasi dari pengumuman secara langsung 

atau laman yang disediakan oleh KEMENDIKBUD RISTEK, POLMED dan 

Instansi/Perusahaan/Industri lainnya berkoordinasi dengan POLMED dapat 

mendaftar untuk mengikuti program magang reguler semester 6 (enam) untuk 

mahasiswa/i D3 dan semester 8 (delapan) untuk mahasiswa/i D4 
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15. Pendanaan dapat disediakan KEMENDIKBUD RISTEK, mitra dan mandiri 

16. Jumlah SKS adalah 20 SKS dengan waktu 6 bulan untuk magang bersertifikat 

bagi semester 5 (lima) untuk mahasiswa/i D3 dan semester 7 (tujuh) untuk 

mahasiswa/i D4. Waktu untuk magang bersertifikat adalah 6 bulan 

17. Jumlah SKS adalah 4 SKS dengan waktu 6 bulan untuk magang reguler bagi 

semester 5 (lima) untuk mahasiswa/i D3 dan semester 7 (tujuh) untuk 

mahasiswa/i D4. Waktu magang regular adalah minimal 1,5 bulan dan 

maksimal 3 bulan. 

18. Jumlah SKS adalah 4 SKS magang magang regular. 

19. Mahasiswa/i setelah dinyatakan lulus untuk mengikuti program magang 

bersertifikat oleh penyelenggara maka membawa bukti lulus dan menulis 

surat izin untuk melakukan program magang bersertifikat dan/atau magang 

reguler kepada Kepala Program Studi. Kepala Program Studi akan 

menindaklanjuti surat izin tersebut kepada Ketua Jurusan dan Sekretaris 

Jurusan menuliskan surat dan Ketua Jurusan menandatangani surat tersebut 

dengan lampiran surat mahasiswa/i. Bukti lulus dimana surat perizinan ini 

akan diperiksa Wakil Direktur 1 Bidang Akademik sebelum ditujukan kepada 

Direktur untuk mengeluarkan surat persetujuan pelaksanaan program magang 

bersertifikat dan/atau magang reguler. Setelah izin diberikan maka surat 

tersebut ditembuskan kepada Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, 

Wakil Direktur III Bidang Kerjasama, Ketua Jurusan, Kepala Program Studi, 

Kepala CDC/Koordinator DU/DI dan Pengembangan Karier. 

20. Mahasiswa/i setelah dinyatakan lulus untuk mengikuti program magang 

reguler oleh penyelenggara maka membawa bukti lulus dan menulis surat izin 

untuk melakukan program magang reguler kepada Kepala Program Studi. 

Kepala Program Studi akan menindaklanjuti surat izin tersebut kepada Ketua 

Jurusan dan Sekretaris Jurusan menuliskan surat balasan atas nama Ketua 

Jurusan kepada perusahaan/industri/sejenisnya. Setelah izin diberikan maka 

surat tersebut ditembuskan kepada Kepala CDC/Koordinator DU/DI dan 

Pengembangan Karier dan pertinggal pada program studi. 

21. Mahasiswa/i melaksanakan program magang bersertifikat dan/atau magang 

reguler dengan membawa surat izin ke IDUKA. 
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22. Kepala Program Studi menunjuk Dosen Pembimbing Akademik (DPA) 

sesuai bidang keahlian mahasiswa/i yang mengikuti program magang 

bersertifikat dan/atau magang reguler.  

23. Kepala Program Studi menuliskan surat rekomendasi DPA yang 

ditandatangani oleh Ketua Jurursan dan surat rekomendasi DPA 

didistribusikan kepada dosen yang bersangkutan melalui langsung atau 

menggunakan email @polmed. Dokumen yang diunggah oleh DPA adalah 

surat rekomendasi DPA. 

24. Kepala Program Studi memberikan arahan kepada Administrasi 

Jurusan/Program Studi untuk membuat slot program magang bersertifikat 

dan/atau magang reguler di SIPADI. (Semua rekam jejak dengan mengisi 

catatan harian PBM program magang bersertifikat dan/atau magang regular 

dilakukan di sipadi dan dapat diakses melalui https://sipadi.polmed.ac.id/). 

25. Kepala/Sekretaris Program Studi akan menginformasikan kepada seluruh 

Dosen Pengampu Mata Kuliah di semester dimana mahasiswa/i ada yang 

melakukan program magang bersertifikat. Magang regular dilakukan di 

semester 6 (enam) untuk D3 dan semester 8 (delapan) untuk D4 

menyesuaikan mata kuliah tugas akhir di semester berjalan tersebut. 

26. Selama mengikuti program magang bersertifikat dan/atau magang regular 

mahasiswa/i tetap melakukan presensi hadir, mengerjakan tugas/latihan/ujian 

secara daring di SIPADI pada setiap mata kuliah di semester tersebut. 

Diberitahukan seluruh dosen pengampu mata kuliah wajib mendukung 

program magang bersertifikat dan/atau magang regular. untuk kelancaran 

program magang bersertifikat dan/atau magang regular komunikasi dan 

diskusi antara mahasiswa/i, dosen pengampu mata kuliah dan dpa dapat 

dilakukan menggunakan surel @polmed ataupun media social lainnya. semua 

kegiatan memiliki rekam jejak yang menjadi acuan konversi nilai mata 

kuliah. 

27. DPA membimbing mahasiswa/i yang melaksanakan kegiatan program 

magang bersertifikat dan/atau magang regular mengikuti Peraturan 

Akademik, Peraturan MBKM, Buku Panduan MBKM, Juknis PBM. 

https://sipadi.polmed.ac.id/
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28. Mahasiswa/i melaksanakan kegiatan program MBKM magang 

lokal/nasional/internasional mengikuti Peraturan Akademik, Peraturan 

MBKM, Buku Panduan MBKM, Juknis PBM. Dokumen yang diunggah oleh 

mahasiswa adalah surat persetujuan melakukan program magang bersertifikat 

dan/atau magang regular yaitu catatan harian, foto dokumentasi selama 

magang, salinan sertifikat magang, laporan kemajuan dan laporan akhir. 

29. Kepala Program Studi memantau DPA dalam membimbing perkembangan 

program magang bersertifikat dan/atau magang regular. 

30. Mahasiswa/i melaporkan kegiatan program magang bersertifikat dan/atau 

magang regular secara berkala dengan mengisi catatan harian kepada DPA. 

Setelah selesai program magang bersertifikat dan/atau magang regularmaka 

laporan magang diberikan kepada DPA. Kemudian DPA memberikan laporan 

magang tersebut kepada Kepala Program Studi.  

31. Mahasiswa/i yang melakukan program magang bersertifikat dan/atau magang 

regular pada semester berjalan dimana semester tersebut memiliki mata 

kuliah lainnya sesuai kurikulum di program studi masing-masing sehingga 

perlu dilakukan konversi nilai mata kuliah. 

32. Proses konversi nilai mata kuliah dilakukan dengan cara Kepala Program 

Studi akan memberikan laporan magang bersertifikat dan/atau magang 

regular melalui email @polmed kepada masing-masing Dosen Pengampu 

Mata Kuliah yang ada di semester tersebut. Tujuan pemberian laporan 

magang ini adalah untuk mengkonversikan nilai mata kuliah yang ada di 

semester tersebut apakah mata kuliah di semester tersebut sesuai dengan isi 

laporan program magang bersertifikat dan/atau magang regular. Konversi 

mata kuliah yang dilakukan masing-masing Dosen Pengampu Mata Kuliah 

mengikuti format konversi program MBKM magang 

lokal/nasional/internasional. 

33. Penilaian konten laporan program magang bersertifikat yang dilakukan oleh 

DPA dan pembimbing di industri masing-masing. Jika isi laporan program 

magang bersertifikat magang lebih besar sama dengan 60% maka nilai dari 

masing-masing Dosen Pengampu Mata Kuliah akan digunakan untuk 

konversi masing-masing mata kuliah pada semester tersebut. Akan Tetap jika 
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penilaian isi laporan program magang bersertifikat lebih kecil dari 60% maka 

penilaian dilakukan oleh Kepala Program Studi dengan mengambil nilai DPA 

dan mengikuti peraturan yang berlaku. 

34. Penilaian konten laporan program magang regular yang dilakukan oleh dosen 

pembimbing di industri masing-masing. 

35. Mahasiswa/i telah melaksanakan program magang bersertifikat dan 

dinyatakan lulus dengan 20 SKS di semester berjalan tersebut. 

36. Jika mahasiswa/i mengalami musibah baik itu sengaja maupun tidak 

disengaja dalam melaksanakan Program magang bersertifikat dan/atau 

magang reguler sehingga tidak dapat melanjutkan program tersebut maka 

mahasiswa/i wajib dan/atau masuk kategori Penundaan Kegiatan Akademik 

(PKA) pada semester berjalan sesuai Peraturan Akademik Pasal 19 tentang 

Penundaan Kegiatan Akademik (PKA)/Cuti Kuliah. 

37. Program Studi melaporkan program magang bersertifikat dan/atau magang 

reguler yang sudah selesai atau batal dikarenakan musibah secara terpusat ke 

Direktorat Akademik dan Direktorat Akademik ke Pangkalan Data 

Pendidikan Tinggi. 

38. Kepala/Sekretaris Program Studi mengelola administrasi teknis, riwayat 

pelaksanaan magang bersertifikat dan/atau magang reguler mahasiswa/i dan 

mengarsip nilai mahasiswa/i. 

39. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi akhir. LEA 

diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 

Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA dikembalikan pada Dosen Wali Kelas 

dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 

40. LEA dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 

41. Semua mahasiwa/i mengurus administrasi PBM secara manual melalui loket 

masing-masing jurusan/program studi dan melalui email jurusan/ program 
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studi atau nomor kontak pegawai administrasi jurusan/ program studi secara 

daring di jam kerja. 

42. Administrasi Jurusan/Program Studi membuat pengumuman kepada seluruh 

mahasiswa/i untuk mengambil marksheet sebagai salah satu persyaratan 

daftar ulang pada semester berjalan berikutnya. 

43. Marksheet yang sudah diambil ditandatangani oleh pihak terkait dan dipindai 

menggunakan perangkat elektronik oleh masing-masing mahasiswa/i sebagai 

pertinggal. Jika tidak mengambil marksheet maka tidak dapat mendaftar 

ulang. 

44. Marksheet yang hilang dan rusak dapat diganti dengan melakukan 

pembayaran melalui Satu Pintu Layanan POLMED dan membawa bukti 

pembayaran ke administrasi Jurusan/Program Studi untuk melakukan 

pencetakan kembali dan ditandatangani oleh pihak terkait. 

45. Daftar ulang dilakukan mahasiswa/i dengan mengikuti peraturan yang 

berlaku di polmed dan menyelesaikan semua kewajiban sebagai mahasiswa 

aktif polmed. 

5.3. Teaching Factory 

Teaching factory (TEFA) merupakan pengembangan dari unit produksi yakni 

penerapan sistem industri mitra pada unit produksi/praktek yang sudah ada di 

POLMED. Konsep pembelajaran TEFA adalah pembelajaran yang berorientasi 

pada produksi dan bisnis untuk menjawab tantangan perkembangan dunia industri 

saat ini dan nanti. Dengan TEFA, mahasiswa/i dapat belajar dan menguasai 

keahlian atau keterampilan yang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar 

kerja industri sesungguhnya. tidak hanya itu, produk-produk yang dibuat para 

mahasiswa/i sebagai proses belajar pun bisa dipasarkan ke masyarakat sehingga 

hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional program 

studi tersebut.  

Juknis pelaksanaan program TEFA di program studi sebagai berikut: 

1. Kalender Akademik T.A. dan pengumuman PBM dikeluarkan oleh Wakil 

Direktur 1 Bidang Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur untuk 

didistribusikan kepada seluruh sivitas akademika. 
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2. Ketua Jurusan menindaklanjuti atas Kalender Akademik T.A. dan 

pengumuman PBM yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur 1 Bidang 

Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur dengan membuat 

memorandum mengenai T.A dan PBM akan dimulai untuk masing-masing 

Jurusan maupun Program Studi yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan. 

(PBM program tefa menggunakan sistem pembelajaran digital (sipadi) semua 

rekam jejak PBM program tefa dilakukan di sipadi dan dapat diakses 

https://sipadi.polmed.ac.id/). 

3. Sekretaris Jurusan mengetik pengumuman untuk usulan beban mengajar dan 

pengumuman ini disetujui Ketua Jurusan kemudian pengumuman tersebut 

dikoordinasikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi ditempel pada 

papan pengumuman, diunggah pada laman masing-masing Jurusan/Program 

Studi atau group media social masing-masing Jurusan/ Program Studi. 

4. Kepala/Sekretaris Program Studi melanjutkan pengumuman tersebut dengan 

membagikan usulan beban mengajar kepada seluruh dosen melalui surat 

elektronik (surel) program studi @polmed.id dan seluruh dosen akan 

membalas surel tersebut menggunakan surel masing-masing dosen tersebut 

@polmed.ac.id. 

5. Proses usulan beban mengajar yang dilakukan fungsionaris 2 (dua) minggu 

sebelum PBM dimulai setiap semester sehingga jadwal mata kuliah sudah 

dipublikasi 1 (satu) minggu sebelum PBM dimulai. 

6. Perubahan jadwal mata kuliah dapat dilakukan dengan alasan yang jelas dan 

berhubungan dengan POLMED. Dosen bersangkutan melakukan komunikasi 

kepada Kepala/Sekretaris Program Studi dengan melalui mengajukan 

kembali usulan beban mengajar dengan menggunakan surel masing-masing 

dosen tersebut. Waktu yang diberikan maksimal 2 (dua) hari setelah jadwal 

mata kuliah ditempel pada papan pengumuman, diunggah laman masing-

masing Jurusan/Program Studi atau group media social masing-masing 

Jurusan/ Program Studi. 

7. Jurusan mendistribusikan Surat Keputusan Dosen Wali Kelas kepada masing-

masing Dosen Wali Kelas melalui langsung atau menggunakan surel 

@polmed.ac.id. yang sudah ditandatangani oleh Direktur. 

https://sipadi.polmed.ac.id/
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8. Administrasi Jurusan/Program Studi sudah menyiapkan slot semua mata 

kuliah praktik/praktikum secara daring di SIPADI pada minggu ke 1 (satu). 

9. Mahasiswa/i mengikuti peraturan akademik dan kode etik mahasiswa dan 

dosen mengikuti UU dosen dan guru No 14 tahun 2005, PP No.94 tahun 2021, 

pedoman pak 2019 suplemen, beban kerja dosen (BKD) dan kode etik dosen. 

10. Dosen Wali kelas menunjuk dua orang mahasiswa/i sebagai Ketua dan Wakil 

Ketua Kelas pada kelas masing-masing. 

11. Mahasiswa/i hadir tepat waktu di kelas untuk melaksanakan matakuliah 

teori/praktik/praktikum program TEFA selama 1 semester (16 minggu). 

12. Dosen Pengampu Mata Kuliah Praktik/Praktikum dan Mahasiswa/i wajib 

menggunakan dan mengoperasikan perangkat elektronik utama 

(laptop/personal computer) dan wajib membawa dan menghidupkan 

perangkat elektronik tambahan (handphone) sudah terkoneksi pada internet 

dimana daftar hadir dilakukan di SIPADI. 

13. Kepala Program Studi memberikan arahan kepada Administrasi 

Jurusan/Program Studi untuk membuat slot program magang bersertifikat 

dan/atau magang reguler di SIPADI. (Semua rekam jejak dengan mengisi 

catatan harian PBM program tefa dilakukan disipadi dan dapat diakses 

melalui https://sipadi.polmed.ac.id/). 

14. Program studi menentukan mata kuliah yang menggunakan metode 

pembelajaran program TEFA. Mata kuliah yang melaksanakan program 

TEFA memiliki kompetensi yang ada di LSP baik POLMED dan/atau luar 

POLMED yang diakui BNSP atau organisasi sejenis. Metode pembelajaran 

ini sudah disetujui oleh P4M dan Wadir I Bidang Akademik untuk 

didistribusikan pada saat jadwal kuliah diumumkan. 

15. Jadwal kuliah didistribusikan ke seluruh dosen mata kuliah pengampu dan 

mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran program TEFA 

memiliki notifikasi pada jadwal tersebut. 

16. Program studi mendistribusikan metode pembelajaran program TEFA 

dikeluarkan oleh P4M dan sudah disetujui oleh Wadir I Bidang Akademik 

dan Direktur dan diberikan kepada Program Studi. 

https://sipadi.polmed.ac.id/
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17. Mekanisme mata kuliah dengan menggunakan metode pembelajaran program 

yaitu: 

● Merancang produk 

Pada tahap ini mahasiswa/i mengembangkan produk baru/cipta resep 

atau produk kebutuhan sehari-hari (consumer goods)/merancang 

pertunjukan kontemporer dengan menggambar/membuat 

script/merancang pada komputer atau manual dengan data 

spesifikasinya. 

● Membuat purwarupa 

Membuat produk/ kreasi baru /tester sebagai purwarupa sesuai data 

spesifikasi. 

● Memvalidasi dan memverifikasi purwarupa 

Mahasiswa/i melakukan validasi dan verifikasi terhadap dimensi data 

spesifikasi dari prototype/kreasi baru/tester yang dibuat untuk 

mendapatkan persetujuan layak diproduksi/dipentaskan. 

● Membuat produk massal 

Mahasiswa/i mengembangkan jadwal dan jumlah produk/pertunjukan 

sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 

18. Parameter mata kuliah melaksanakan program TEFA sebagai berikut: 

● Standar Kompetensi  

Standar kompetensi yang digunakan dalam pelaksanaan teaching 

factory adalah kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia 

industri. Dengan pengajaran yang berbasis kompetensi pada industri 

diharapkan mahasiswa siap menghadapi tuntutan kebutuhan dunia 

industri (sesuai dengan Nomor 1). 

● Mahasiswa/i 

Penggolongan mahasiswa/i dalam proses TEFA adalah berdasarkan 

kualitas akademis dan bakat/minat. Mahasiswa dengan kualitas yang 

seimbang antara akademis dan keterampilan bakat/minat memperoleh 

persentase yang besar untuk masuk dalam program ini. Mahasiswa 

yang kurang dalam dua hal tersebut direkomendasikan untuk 

mengambil bagian yang termudah.  
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● Media belajar  

Media pembelajaran yang digunakan dalam program TEFA 

menggunakan pekerjaan produksi sebagai media untuk proses 

pembelajaran. Pekerjaan Produksi dapat berupa industrial order atau 

standard produk. Produk ini harus dipahami terlebih dahulu oleh 

instruktur sebagai media untuk pengembangan kompetensi melalui 

fungsi produk, dimensi, toleransi, dan waktu penyelesaian.  

● Perlengkapan dan Peralatan (Toolkit)  

Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan yang maksimal; Investasi 

untuk kegiatan TEFA; Manfaatkan untuk memfasilitasi pengembangan 

kompetensi mahasiswa bersamaan dengan penyelesaian pekerjaan 

“Production” pada tingkat kualitas terbaik; Pengawasan atas peralatan 

dan perlengkapan yang sudah tidak efektif untuk kecepatan dan 

ketelitian proses produksi.  

● Dosen dan Pendamping Program TEFA  

Dosen dan Pendamping Program TEFA adalah mereka yang memiliki 

kualifikasi akademis dan juga memiliki pengalaman industri. Dengan 

demikian mereka mampu mentransformasikan pengetahuan dan “know 

how” sekaligus men”supervisi” proses untuk dapat menyajikan 

“finished products on time”.  

● Penilaian Prestasi Belajar  

Dalam penilaian prestasi belajar, TEFA menilai mahasiswa yang 

berkompeten melalui “penyelesaian produk”. Standar penilaian yang 

digunakan harus mengacu kepada pabrik yang mengeluarkan 

komponen/peralatan.  

● Pengakuan Kompetensi  

TEFA menilai kompetensi mahasiswa menggunakan National 

Competency assessment, dimana dosen sebagai asesor bersertifikat 

untuk dari dalam POLMED/atau praktisi berpengalaman (pendamping 

program TEFA) untuk mitra dari Luar POLMED untuk dalam/dan atau 

luar POLMED melakukan observasi pada kemampuan mahasiswa 
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dalam menyelesaikan tugas pekerjaan di bawah badan standar 

kompetensi nasional.  

19. Dosen pengampu mata kuliah menyusun RPS sesuai nomor 3. 

20. Metode pembelajaran program TEFA memiliki mitra baik dari dalam atau 

luar POLMED. 

21. POLMED sudah dan atau memiliki, menyusun dokumen kerjasama 

(MoU/MoA/SPK) dengan mitra luar POLMED. Mitra dalam POLMED yaitu 

Dosen Pengampu Mata Kuliah merincikan mitra yang digunakan dalam RPS. 

Salah satu contoh mitra dalam POLMED yaitu P3M atau bagian lainnya yang 

menjadi bagian dari POLMED. 

22. Kepala/Sekretaris Program studi menyurati dan meminta 1 (satu) orang 

pendamping mitra dari dalam dan/atau luar POLMED yang bertujuan untuk 

mensinkronisasikan program TEFA antara Dosen Pengampu Mata Kuliah 

dan Program Studi.  

23. Pendamping mitra dari dalam dan/atau luar POLMED membalas surat 

tersebut dan dapat dikirimkan dengan langsung atau menggunakan surel 

kepada email jabatan program studi dan ditembuskan kepada Dosen 

Pengampu Mata Kuliah @polmed.ac.id. 

24. Pendanaan dapat disediakan mitra, POLMED dan mandiri. 

25. Metode pembelajaran program TEFA yaitu mahasiswa/i melaksanakan 

pembelajaran secara group dikelas dan mekanisme dengan mitra dalam 

POLMED dapat dilakukan adalah 1 kali luring/daring untuk teori/sesi dan 1 

kali luring/daring untuk praktik/sesi disesuaikan dengan RPS. Sedangkan 

dengan mitra luar POLMED dapat dilakukan menyesuaikan kebutuhan 

POLMED-IDUKA dan dicantumkan dalam RPS. 

26. Jumlah SKS disesuaikan dengan mata kuliah yang telah ditentukan oleh 

Program Studi dan dilaksanakan dalam 1 (satu) semester. Mata kuliah yang 

melaksanakan program TEFA wajib memfasilitasi UTS dan UAS sesuai 

kalender akademik. 

27. Mata kuliah yang melaksanakan program TEFA wajib menghasilkan produk 

yang dibutuhkan oleh mitra dalam dan/atau luar POLMED dan 

dipublikasikan karya ilmiah mahasiswa di media cetak daring/luring. 
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28. Mahasiswa yang mendapatkan nilai gagal dari mata kuliah program TEFA 

akan mengikuti Peraturan Akademik Pasal 32 tentang Ujian Susulan dan 

Ulangan dan dibiayai mandiri oleh mahasiswa/i yang gagal dalam mengikuti 

mata kuliah tersebut. 

29. Selama melaksanakan mata kuliah program TEFA tetap melakukan presensi 

hadir, mengerjakan tugas/latihan/ujian secara daring di SIPADI pada setiap 

mata kuliah di semester tersebut. Diberitahukan seluruh dosen pengampu 

mata kuliah wajib mendukung mata kuliah program tefa dapat berkomunikasi 

dan diskusi antara mahasiswa/i, dosen pengampu mata kuliah dengan 

menggunakan surel @polmed ataupun media social lainnya. semua kegiatan 

memiliki rekam jejak yang menjadi acuan penilaian mata kuliah. 

30. Pendamping dari dalam POLMED dalam melaksanakan tugasnya di program 

TEFA mengikuti Peraturan Akademik, Peraturan MBKM, Buku Panduan 

MBKM, Juknis PBM. 

31. Mahasiswa/i melaksanakan PBM program TEFA mengikuti Peraturan 

Akademik, Peraturan MBKM, Buku Panduan MBKM, Juknis PBM. 

Dokumen yang diunggah oleh mahasiswa adalah catatan harian, foto/video 

dokumentasi selama program TEFA, produk dan dipublikasikan karya ilmiah 

mahasiswa di media cetak daring/luring. 

32. Kepala/sekretaris Program Studi memantau perkembangan mata kuliah 

program TEFA. 

33. Mahasiswa/i melaporkan mata kuliah program TEFA kepada Dosen 

Pengampu Mata Kuliah program TEFA. Setelah selesai program mata kuliah 

program TEFA maka Dosen Pengampu dan pendamping mitra dalam 

dan/atau luar POLMED memberikan laporan melalui email @polmed kepada 

Kepala/Sekretaris Program Studi. 

34. Mahasiswa/i telah melaksanakan mata kuliah program TEFA dan dinyatakan 

lulus sesuai dengan SKS mata kuliah tersebut di semester berjalan tersebut. 

35. Jika mahasiswa/i mengalami musibah baik itu sengaja maupun tidak 

disengaja dalam melaksanakan Program magang bersertifikat dan/atau 

magang reguler sehingga tidak dapat melanjutkan program tersebut maka 

mahasiswa/i wajib dan/atau masuk kategori Penundaan Kegiatan Akademik 
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(PKA) pada semester berjalan sesuai Peraturan Akademik Pasal 19 tentang 

Penundaan Kegiatan Akademik (PKA)/Cuti Kuliah. 

36. Program Studi melaporkan mata kuliah program TEFA yang sudah selesai 

atau batal dikarenakan musibah secara terpusat ke Direktorat Akademik. 

37. Kepala/Sekretaris Program Studi mengelola administrasi teknis, riwayat 

pelaksanaan mata kuliah program TEFA dan mengarsip nilai mahasiswa/I. 

38. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi akhir. LEA 

diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 

Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA dikembalikan pada Dosen Wali Kelas 

dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 

39. LEA dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 

40. Semua mahasiwa/i mengurus administrasi PBM secara manual melalui loket 

masing-masing jurusan/program studi dan melalui email jurusan/ program 

studi atau nomor kontak pegawai administrasi jurusan/ program studi secara 

daring di jam kerja. 

41. Administrasi Jurusan/Program Studi membuat pengumuman kepada seluruh 

mahasiswa/i untuk mengambil marksheet sebagai salah satu persyaratan 

daftar ulang pada semester berjalan berikutnya. 

42. Marksheet yang sudah diambil ditandatangani oleh pihak terkait dan dipindai 

menggunakan perangkat elektronik oleh masing-masing mahasiswa/i sebagai 

pertinggal. Jika tidak mengambil marksheet maka tidak dapat mendaftar 

ulang. 

43. Marksheet yang hilang dan rusak dapat diganti dengan melakukan 

pembayaran melalui Satu Pintu Layanan POLMED dan membawa bukti 

pembayaran ke administrasi Jurusan/Program Studi untuk melakukan 

pencetakan kembali dan ditandatangani oleh pihak terkait. 
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44. Daftar ulang dilakukan mahasiswa/i dengan mengikuti peraturan yang 

berlaku di polmed dan menyelesaikan semua kewajiban sebagai mahasiswa 

aktif polmed. 

 

5.4. Student-Centered Learning (SCL) dengan metode Case Based Learning 

(CBL), Project Based Learning (PBL) dan Research Based Learning 

(RBL) 

Prinsip pembelajaran menggunakan Student-Centered Learning (SCL) 

sebagai berikut: 

● Mahasiswa secara aktif mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan yang dipelajarinya 

● Mahasiswa secara aktif terlibat di dalam mengelola pengetahuan 

● Tidak hanya menekankan pada penguasaan materi tetapi juga dalam 

mengembangkan karakter mahasiswa (life-long learning) 

● Memanfaatkan banyak media (multimedia) 

● Fungsi dosen sebagai fasilitator dan evaluasi dilakukan bersama dengan 

mahasiswa 

● Proses pembelajaran dan penilaian dilakukan saling berkesinambungan 

dan terintegrasi 

● Penekanan pada proses pengembangan pengetahuan. Kesalahan dinilai 

dapat menjadi salah satu sumber belajar 

● Sesuai untuk pengembangan ilmu dengan cara pendekatan 

interdisipliner 

● Iklim yang dikembangkan lebih bersifat kolaboratif, suportif dan 

kooperatif 

● Mahasiswa dan dosen belajar Bersama di dalam mengembangkan 

pengetahuan, konsep dan keterampilan 

● Mahasiswa dapat belajar tidak hanya dari perkuliahan saja tetapi dapat 

menggunakan berbagai cara dan kegiatan 

● Penekanan pada pencapaian kompetensi peserta didik dan bukan 

tuntasnya materi. 
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● Penekanan pada bagaimana cara mahasiswa dapat belajar dengan 

menggunakan berbagai bahan pelajaran, metode interdisipliner, 

penekanan pada problem-based learning dan skill competency 

 

5.4.1 Case Based Learning (CBL) 

Model studi kasus sangat produktif digunakan untuk mengembangkan 

kemampuan/keterampilan memecahkan masalah. Model atau pendekatan ini sangat 

sering digunakan dalam pendidikan dan pelatihan, dalam bentuk yang paling 

sederhana sampai dengan yang paling kompleks. Studi kasus merupakan satu 

bentuk stimulasi untuk mempelajari kasus nyata atau kasus yang dikarang. Dalam 

model ini dosen memberikan deskripsi suatu situasi yang mengharuskan pelaku-

pelaku dalam situasi tersebut mengambil keputusan tertentu untuk memecahkan 

suatu masalah. Sebagai contoh suatu kasus merosotnya kinerja perusahaan sebagai 

akibat berbagai kondisi perusahaan. Peserta, dalam hal ini sebagai manajer 

perusahaan, diminta mencari pemecahan masalah untuk mengatasi merosotnya 

kinerja tersebut. 

Juknis pelaksanaan mata kuliah metode CBL di program studi sebagai 

berikut: 

1. Kalender Akademik T.A. dan pengumuman PBM dikeluarkan oleh Wakil 

Direktur 1 Bidang Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur untuk 

didistribusikan kepada seluruh sivitas akademika. 

2. Ketua Jurusan menindaklanjuti atas Kalender Akademik T.A. dan 

pengumuman PBM yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur 1 Bidang 

Akademik yang sudah di tanda tangani oleh Direktur dengan membuat 

memorandum mengenai T.A dan PBM akan dimulai untuk masing-masing 

Jurusan maupun Program Studi yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan. 

(PBM mata kuliah metode PBL secara luring/daring menggunakan sistem 

pembelajaran digital (sipadi) semua rekam jejak PBM mata kuliah metode 

CBL secara luring/daring dilakukan di sipadi dan dapat diakses 

https://sipadi.polmed.ac.id/). 

3. Sekretaris Jurusan mengetik pengumuman untuk usulan beban mengajar dan 

pengumuman ini disetujui Ketua Jurusan kemudian pengumuman tersebut 

https://sipadi.polmed.ac.id/
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dikoordinasikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi ditempel pada 

papan pengumuman, diunggah pada laman masing-masing Jurusan/Program 

Studi atau group media social masing-masing Jurusan/ Program Studi. 

4. Kepala/Sekretaris Program Studi melanjutkan pengumuman tersebut dengan 

membagikan usulan beban mengajar kepada seluruh dosen melalui surat 

elektronik (surel) program studi @polmed.id dan seluruh dosen akan 

membalas surel tersebut menggunakan surel masing-masing dosen tersebut 

@polmed.ac.id. 

5. Proses usulan beban mengajar yang dilakukan fungsionaris 2 (dua) minggu 

sebelum PBM dimulai setiap semester sehingga jadwal mata kuliah sudah 

dipublikasi 1 (satu) minggu sebelum PBM dimulai. 

6. Perubahan jadwal mata kuliah dapat dilakukan dengan alasan yang jelas dan 

berhubungan dengan POLMED. Dosen bersangkutan melakukan komunikasi 

kepada Kepala/Sekretaris Program Studi dengan melalui mengajukan 

kembali usulan beban mengajar dengan menggunakan surel masing-masing 

dosen tersebut. Waktu yang diberikan maksimal 2 (dua) hari setelah jadwal 

mata kuliah ditempel pada papan pengumuman, diunggah laman masing-

masing Jurusan/Program Studi atau group media social masing-masing 

Jurusan/ Program Studi. 

7. Jurusan mendistribusikan Surat Keputusan Dosen Wali Kelas kepada masing-

masing Dosen Wali Kelas melalui langsung atau menggunakan surel 

@polmed.ac.id. yang sudah ditandatangani oleh Direktur. 

8. Administrasi Jurusan/Program Studi sudah menyiapkan slot mata kuliah 

metode CBL secara luring/daring di SIPADI pada minggu ke 1 (satu). 

9. Mahasiswa/i mengikuti peraturan akademik dan kode etik mahasiswa dan 

dosen mengikuti UU dosen dan guru No 14 tahun 2005, PP No.94 tahun 2021, 

pedoman pak 2019 suplemen, beban kerja dosen (BKD) dan kode etik dosen. 

10. Dosen Wali kelas menunjuk dua orang mahasiswa/i sebagai Ketua dan Wakil 

Ketua Kelas pada kelas masing-masing. 

11. Mahasiswa/i hadir tepat waktu di kelas untuk melaksanakan matakuliah 

metode CBL selama 1 semester (16 minggu). 
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12. Dosen Pengampu Mata Kuliah metode CBL dan Mahasiswa/i wajib 

menggunakan dan mengoperasikan perangkat elektronik utama 

(laptop/personal computer) dan wajib membawa dan menghidupkan 

perangkat elektronik tambahan (handphone) sudah terkoneksi pada internet 

dimana daftar hadir dilakukan di SIPADI. 

13. Program studi memiliki kurikulum yang sudah di sahkan oleh Direktur 

dimana kurikulum tersebut memuat metode CBL. 

14. Kepala/Sekretaris Program Studi mensosialisasikan kurikulum yang mata 

kuliah yang memuat metode CBL 

15. Kepala Program Studi memberikan arahan kepada Administrasi 

Jurusan/Program Studi untuk membuat slot mata kuliah metode PBL di 

SIPADI. (Semua rekam jejak dengan mengisi RPS, kontrak kuliah, materi 

PBM mata kuliah metode CBL secara luring/daring dilakukan di sipadi dan 

dapat diakses melalui https://sipadi.polmed.ac.id/). 

16. Sekretaris Jurusan mengetik pengumuman untuk usulan beban mengajar dan 

pengumuman ini disetujui jurusan kemudian pengumuman tersebut 

dikoordinasikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi yang ditempel pada 

papan pengumuman, akan diunggah laman masing-masing Jurusan/Program 

Studi atau group media social masing-masing Jurusan/ Program Studi. 

17. Kepala/Sekretaris Program Studi melanjutkan pengumuman tersebut dengan 

membagikan usulan beban mengajar kepada seluruh dosen melalui surat 

elektronik (surel) program studi @polmed.id dan seluruh dosen akan 

membalas surel tersebut menggunakan surel masing-masing dosen tersebut 

@polmed.ac.id. 

18. Proses usulan beban mengajar yang dilakukan fungsionaris 2 (dua) minggu 

sebelum PBM dimulai setiap semester sehingga jadwal mata kuliah sudah 

dipublikasi 1 (satu) minggu sebelum PBM dimulai. 

19. Perubahan jadwal mata kuliah dapat dilakukan dengan alasan yang jelas dan 

berhubungan dengan POLMED. Dosen bersangkutan melakukan komunikasi 

kepada Kepala/Sekretaris Program Studi dengan melalui mengajukan 

kembali usulan beban mengajar dengan menggunakan surel masing-masing 

dosen tersebut. Waktu yang diberikan maksimal 2 (dua) hari setelah jadwal 

https://sipadi.polmed.ac.id/
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mata kuliah ditempel pada papan pengumuman, diunggah laman masing-

masing Jurusan/Program Studi atau group media social masing-masing 

Jurusan/ Program Studi. 

20. Jurusan mendistribusikan Surat Keputusan Dosen Wali Kelas kepada masing-

masing Dosen Wali Kelas melalui langsung atau menggunakan surel 

@polmed.ac.id. yang sudah ditandatangani oleh Direktur. 

21. Administrasi Jurusan/Program Studi sudah menyiapkan slot mata kuliah 

metode CBL di SIPADI pada minggu ke 1 (satu). 

22. Mahasiswa/i mengikuti peraturan akademik dan kode etik mahasiswa dan 

dosen mengikuti UU dosen dan guru No 14 tahun 2005, PP No.94 tahun 2021, 

pedoman pak 2019 suplemen, beban kerja dosen (BKD) dan kode etik dosen. 

23. Dosen Wali kelas menunjuk dua orang mahasiswa/i sebagai Ketua dan Wakil 

Ketua Kelas pada kelas masing-masing. 

24. Mahasiswa/i hadir tepat waktu di kelas untuk melaksanakan matakuliah 

metode CBL secara luring/daring selama 1 semester (16 minggu). 

25. Mahasiswa/i dapat membawa dan mengoperasikan perangkat elektronik 

utama (laptop/personal computer) dan wajib membawa dan menghidupkan 

perangkat elektronik tambahan (handphone) sudah terkoneksi pada internet 

dimana daftar hadir dilakukan di SIPADI. 

26. Mahasiswa/i melakukan presensi di SIPADI pada saat berada di ruangan 

kelas(luring)/daring sesuai jadwal matakuliah metode CBL secara 

luring/daring tersebut. 

27. Mahasiswa/i yang tidak hadir dengan adanya alasan ketidakhadiran dapat 

menekan tombol S(Sakit) atau I (Izin) pada SIPADI dan memberikan surat 

sakit/izin yang sesuai aturan secara langsung ke administrasi jurusan/Program 

Studi atau melalui surel mahasiswa/i menggunakan @student.polmed.ac.id 

yang ditujukan kepada Administrasi Jurusan/Program Studi atau 

Kepala/Sekretaris Program Studi. 

28. Surat sakit dan izin mahasiswa/i diberikan kepada Administrasi 

Jurusan/Program Studi atau Kepala Program Studi/Sekretaris Program Studi 

paling lama diakui maksimal 3 × 24 jam sedangkan absen (tidak hadir tanpa 
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alasan) akan mendapatkan sanksi sesuai Peraturan Akademik Pasal 36 

tentang Ketidakhadiran yang Tidak Diizinkan. 

29. Jumlah kehadiran, keterlambatan dan ketidakhadiran mahasiswa/i disebabkan 

sakit, izin dan absen mengikuti Peraturan Akademik Pasal 35, 36 dan 37. 

30. Dosen Pengampu Mata Kuliah yang tidak hadir karena berhalangan sakit dan 

izin (tugas lainnya) melapor kepada Kepala Program Studi. Dosen pengampu 

tersebut melapor dengan memberikan surat sakit/izin ditujukan kepada Ketua 

Jurusan dan surat tersebut dapat diberikan langsung ke Ketua 

Jurusan/Sekretaris Jurusan atau melalui surel dosen menggunakan 

@polmed.ac.id. 

31. Sekretaris Jurusan akan memberikan surat tersebut ke Kepala Program 

Studi/Sekretaris Program Studi untuk ditindak lanjuti memberikan usulan 

perkuliahan tambahan/pengganti dan diberitahukan kepada Kepala Program 

Studi/Sekretaris Program Studi kepada Dosen pengampu. Data Dosen 

Pengampu Mata Kuliah yang menggantikan PBM tersebut akan diberikan 

kepada Administrasi Jurusan/Program Studi untuk direkap pemenuhan PBM 

setiap bulannya kepada Keuangan dimana diperiksa oleh bagian Direktorat 

Akademik dan disetujui Wakil Direktur II Bidang Kepegawaian dan 

Administrasi Umum Keuangan. 

32. Dosen Pengampu Mata Kuliah melakukan verifikasi presensi di SIPADI 

secara manual pada saat mahasiswa berada di ruang kelas sesuai jadwal 

matakuliah metode CBL secara luring/daring tersebut. Pengaturan jam 

kehadiran dan keterlambatan dapat diatur pada bagian kehadiran/presensi di 

SIPADI. 

33. Dosen Pengampu Mata Kuliah hadir dan berada di ruang kelas/daring sesuai 

jadwal matakuliah metode CBL secara luring/daring. 

34. RPS dibuat oleh dosen pengampu ditandatangani oleh Koordinator Mata 

Kuliah dan Kepala Program Studi berdasarkan standar P4M dan tersedia di 

P4M serta program studi masing-masing, Kontrak PBM ditulis oleh Dosen 

Pengampu Mata Kuliah dan ditandatangani oleh Dosen Pengampu Mata 

Kuliah dan Ketua Kelas serta materi pembelajaran dibuat oleh Dosen 

Pengampu Mata Kuliah. 
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35. Semua RPS, Kontrak PBM dan materi sesuai Kurikulum POLMED yang 

disiapkan oleh Dosen pengampu kemudian diunggah di SIPADI untuk setiap 

matakuliah metode CBL secara luring/daring selama 1 semester (16 minggu). 

36. PBM selama 1 semester (16 minggu) termasuk ujian tengah semester (UTS) 

dan ujian akhir semester (UAS) serta tambahan minggu pengganti 

pemenuhan 14 minggu sesuai dengan Peraturan Direktur Tentang Akademik 

37. Dosen Pengampu Mata Kuliah melakukan PBM untuk mata kuliah metode 

CBL secara luring/daring sesuai RPS selama 1 semester (16 Minggu). 

38. Dosen Pengampu Mata Kuliah Menyusun RPS sesuai metode CBL yang 

terdapat dalam Kurikulum. 

39. Dosen Pengampu Mata Kuliah menyiapkan dan menguasai kasus-kasus yang 

disajikan 

40. Mahasiswa/i terlebih dahulu diberi penjelasan tentang proses pembelajaran 

yang akan mereka laksanakan 

41. Kasus-kasus terlebih dahulu diberikan kepada para peserta didik (pada 

umumnya satu minggu sebelum proses pembelajaran terlaksana) 

42. Tersedia referensi yang sesuai dengan pokok bahasan 

43. Pembelajaran bersifat interaktif. 

44. Dosen Pengampu Mata Kuliah menyiapkan materi (dalam bentuk kasus) yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik, dan 

referensi yang sesuai dengan pokok bahasan 

45. Kasus diberikan kepada peserta didik satu minggu sebelum proses jadwal 

pelaksanaan pembelajaran 

46. Pembelajaran dalam bentuk diskusi kelompok kecil dan / atau diskusi kelas 

47. Dosen Pengampu Mata Kuliah mengamati proses diskusi dan bila perlu 

memberi sentuhan /pengarahan / koreksi/ pertanyaan agar diskusi kelompok 

mencapai sasaran 

48. Mahasiswa/i diwajibkan membuat catatan ringkas tentang materi yang 

dibahas (dosen dapat memberi garis besar tentang apa saja yang perlu dicatat 

/ dilaporkan oleh peserta didik) 
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49. Dosen Pengampu Mata Kuliah menunjuk seorang peserta didik untuk 

menjadi ketua kelompok, atau dosen pengampu dapat memimpin diskusi 

kelas secara langsung 

50. Alokasi waktu harus ditaati 

51. Dosen Pengampu Mata Kuliah membuka diskusi dengan memberi pengantar 

secukupnya, termasuk tujuan pembelajaran yang harus dicapai 

52. Apabila di dalam kelas tersedia jaringan internet maka diskusi dapat lebih 

efektif 

53. Dosen Pengampu Mata Kuliah membaca, memberi komentar dan penilaian 

terhadap laporan mahasiswa, dan kemudian diserahkan kembali kepada 

mahasiswa 

54. Dosen Pengampu Mata Kuliah mencatat nilai setiap mahasiswa 

55. Mahasiswa/i mendengarkan, memahami dan tanya jawab pada mata kuliah 

metode CBL secara luring/daring di ruang kelas sesuai jadwal kuliah dan 

sesuai RPS selama 1 semester (16 Minggu). 

56. Mahasiswa/i mengerjakan semua kegiatan PBM yaitu mempelajari materi, 

mengerjakan tugas/latihan/ulangan/ujian yang diberikan dosen sebagai 

indikator penilaian mata kuliah metode CBL secara luring/daring sesuai RPS 

selama 1 semester (16 Minggu). 

57. Semua tugas/latihan/ulangan/ujian yang diberikan Dosen Pengampu Mata 

Kuliah kepada mahasiswa/i mengikuti Peraturan Akademik Pasal 30 tentang 

Evaluasi. 

58. Mahasiswa bertanggung jawab atas semua keperluan baik bahan/peralatan 

pendukung yang digunakan untuk melaksanakan mata kuliah teori secara 

luring di ruang kelas sesuai jadwal kuliah. 

59. Dosen Wali Kelas berkomunikasi dengan mahasiswa/i yang didampinginya, 

khususnya Ketua Kelas dan Dosen Wali Kelas berkomunikasi langsung atau 

menggunakan perangkat elektronik tentang perkembangan mahasiswa/i 

tersebut dalam melaksanakan PBM sesuai RPS selama 1 semester (16 

Minggu). 

60. Dosen Wali Kelas berkomunikasi dengan Kepala/Sekretaris Program Studi 

apabila ada ditemukan hal-hal yang menunjang atau menghambat 
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pelaksanaan PBM khususnya perkembangan mahasiswa/i dalam 

mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban mahasiswa/i tersebut. 

Seluruh hal-hal yang menjadi motivasi atau penghambat PBM di kelas 

masing-masing dapat dibicarakan di rapat evaluasi UTS maupun UAS serta 

berkomunikasi langsung atau melalui perangkat elektronik di jam kerja 

dengan Fungsionaris Jurusan. 

61. Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi mengawasi semua PBM 

mata kuliah teori secara luring yang dilakukan di ruang kelas sesuai RPS 

selama 1 semester (16 Minggu) dan dilaporkan kepada Ketua Jurusan. Semua 

Rekapan PBM yang dilakukan Administrasi Jurusan/Program Studi menjadi 

acuan monitoring di masing-masing Jurusan/Program Studi. 

62. Dosen Pengampu Mata Kuliah memberikan semua penilaian atas 

tugas/latihan/ujian mata kuliah metode CBL secara luring/daring pada 

minggu ke 8 (delapan) yang ada di SIPADI dan memasukkan nilai akhir 

kedalam PORTAL. Portal dapat diakses https://portal.polmed.ac.id/. 

63. Dosen Pengampu Mata Kuliah memasukkan nilai akhir UTS dari 

tugas/latihan/ujian mata kuliah metode CBL secara luring/daring ke 

PORTAL. 

64. Kepala Program Studi memeriksa semua nilai mata kuliah metode CBL 

secara luring/daring yang masuk ke PORTAL. 

65. Administrasi Jurusan/Program Studi menyiapkan semua dokumen nilai akhir 

UTS dan menyerahkan kepada Sekretaris Program Studi. 

66. Sekretaris Program Studi memeriksa ulang dan menyerahkan kembali kepada 

Kepala Program Studi. 

67. Kepala Program Studi menyerahkan kepada Sekretaris jurusan dan Sekretaris 

Jurusan memparaf nilai akhir UTS dan diserahkan kepada Ketua Jurusan. 

68. Sekretaris Jurusan membuat undangan kepada seluruh dosen dan diumumkan 

secara langsung di papan pengumuman atau melalui laman/group media 

social masing-masing Jurusan/Program Studi. 

69. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) UTS kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi UTS. LEA UTS 

diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 

https://portal.polmed.ac.id/
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Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA UTS dikembalikan pada Dosen Wali 

Kelas dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 

70. Seluruh Fungsionaris Jurusan, Dosen Wali Kelas dan Dosen Pengampu Mata 

Kuliah melakukan Rapat Evaluasi UTS secara luring/daring di Tingkat 

Jurusan dan seluruh yang hadir menandatangani daftar hadir secara 

luring/daring. 

71. Hasil Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dilaporkan ke Tingkat Direktorat pada 

rapat evaluasi Fungsionaris dan Direktorat secara luring/daring. 

72. LEA UTS dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 

73. Setelah selesai UTS maka PBM dilanjutkan kembali mulai dari minggu ke 9 

(sembilan) sampai minggu ke 16 (enam belas). 

74. Urutan Juknis Nomor 24 sampai Nomor 65 dilakukan dengan tahapan yang 

sama untuk setelah UTS (minggu ke 9 sampai sebelum UAS yaitu minggu ke 

15 dan minggu pengganti pemenuhan PBM 14 minggu). 

75. Dosen Pengampu Mata Kuliah memberikan semua penilaian atas 

tugas/latihan/ujian/UAS mata kuliah metode CBL secara luring/daring dan 

memasukkan ke dalam PORTAL. 

76. Dosen Pengampu Mata Kuliah memasukkan nilai akhir UAS pada mata 

kuliah metode CBL secara luring/daring ke PORTAL. 

77. Kepala Program Studi memeriksa semua nilai mata kuliah metode CBL 

secara luring/daring yang masuk ke PORTAL. 

78. Administrasi Jurusan/Program Studi menyiapkan semua dokumen nilai akhir 

UAS mata kuliah metode CBL secara luring/daring dan menyerahkan kepada 

Sekretaris Program Studi. 

79. Sekretaris Program Studi memeriksa ulang dan menyerahkan nilai akhir UAS 

UAS mata kuliah metode CBL secara luring/daring kepada Kepala Program 

Studi. 
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80. Kepala Program Studi menyerahkan nilai akhir UAS UAS mata kuliah 

metode CBL secara luring/daring kepada Sekretaris jurusan dan Sekretaris 

Jurusan memparaf nilai akhir UAS dan diserahkan kepada Ketua Jurusan. 

81. Sekretaris Jurusan membuat undangan kepada seluruh dosen dan diumumkan 

secara langsung pada pengumuman atau melalui laman/group media social 

masing-masing Jurusan/Program Studi. 

82. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) UAS kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi UAS. LEA UAS 

diperbanyak 2 (dua) rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh wali 

kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA UAS dikembalikan dan menjadi bahan 

pertinggal di administrasi Jurusan/Program Studi. 

83. Seluruh Fungsionaris Jurusan, Wali Kelas dan Dosen melakukan Rapat 

Evaluasi UAS secara luring/daring di Tingkat Jurusan dan seluruh yang hadir 

menandatangani daftar hadir secara luring/daring. Pada saat Rapat Evaluasi 

UAS maka Format mahasiswa yang tidak lulus (nilai D (berhak) mendapat 

ujian ulangan dan nilai E (wajib) melakukan ujian ulang dengan IPK minimal 

1,70 Peraturan Akademik Pasal 32 tentang Ujian Susulan dan Ulangan  

kemudian didistribusikan oleh administrasi Jurusan/Program Studi kepada 

Wali Kelas. Tujuan distribusi ini untuk mendata mahasiswa yang berhak 

mengulang dan wajib mengulang. 

84. Hasil Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dilaporkan ke Tingkat Direktorat pada 

rapat evaluasi Fungsionaris dan Direktorat secara luring/daring. Setelah 

Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dan Tingkat Direktorat maka disimpulkan 

keputusan mahasiswa-mahasiswa yang berhak dan wajib mengulang mata 

kuliah yang mendapat nilai D dan E. Laporan monitoring yang diterima Ketua 

Jurusan dari Kepala/Sekretaris Program Studi sesuai Nomor 61 akan 

dilaporkan kepada Wakil Direktur 1 Bidang Akademik dan Wakil Direktur 1 

Bidang Akademik melaporkan kepada Direktur. 

85. Hasil Keputusan Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dan Tingkat Direktorat di 

tindak lanjutin oleh Jurusan untuk melakukan ujian ulangan di setiap 

Jurusan/Program Studi. 
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86. Semua data-data mahasiswa/i yang memiliki mata kuliah nilai D dan E 

dikumpulkan oleh administrasi Jurusan/Program studi akan diberikan kepada 

Sekretaris Jurusan. 

87. Sekretaris Jurusan akan mengetik pengumuman dan jadwal ujian ulangan 

perihal ujian ulangan beserta nama-nama mahasiswa/i yang berhak dan wajib 

mengulang pada mata kuliah teori secara luring yang gagal serta nama Dosen 

Pengampu Mata Kuliah dan ditempel di papan pengumuman, diunggah di 

laman Jurusan/Program Studi atau group media social Jurusan/Program 

Studi. 

88. Mahasiswa/i mendapat nilai D (berhak) dan E (wajib) mengulang UAS mata 

kuliah metode CBL secara luring/daring dan Dosen Pengampu Mata Kuliah 

tersebut memberikan tugas/latihan/ulangan kepada mahasiswa/i tersebut 

melalui luring dan/atau SIPADI sesuai jadwal yang sudah ditentukan dari 

Jurusan/Program Studi/Dosen Pengampu Mata Kuliah tersebut.  

89. Semua ujian ulang/tugas/latihan dan administrasi uas mata kuliah metode 

CBL secara luring/daring tidak dipungut biaya apapun dan apabila ada oknum 

yang melakukan kesalahan sehingga melanggar peraturan polmed dan 

disertai bukti maka dikenakan sanksi sesuai PP No. 94 tahun 2021, kode etik 

dosen, perjanjian kerja pegawai dan kode etik mahasiswa. 

90. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai akhir yang 

mendapat nilai D (berhak) dan E (wajib) dengan mengikuti ujian ulang dan 

mengerjakan semua tugas/latihan/ulangan UAS mata kuliah metode CBL 

secara luring/daring yang diberikan Dosen Pengampu Mata Kuliah setelah 

UTS yang tidak dikerjakan sehingga semua nilai tersebut menjadi acuan 

untuk merubah nilai akhir semester sesuai Peraturan Akademik Pasal 32 

tentang Ujian Susulan dan Ulangan. 

91. Hasil ujian ulang/tugas/latihan/ulangan UAS mata kuliah metode CBL secara 

luring/daring yang dikerjakan mahasiswa kemudian diperiksa oleh Dosen 

Pengampu Mata Kuliah dan semua ujian ulang/tugas/latihan/ulangan nilai 

akhir semester diberikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi. 

92. Kepala/Sekretaris Program Studi menuliskan surat yang ditujukan kepada 

Wakil Direktur 1 Bidang Akademik untuk meminta izin membuka PORTAL 
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supaya dapat memasukkan nilai akhir semester ke PORTAL. Surat tersebut 

diparaf Sekretaris Jurusan dan ditandatangani oleh Ketua Jurusan dan setelah 

dijawab dan diizinkan maka Kepala Program Studi memasukkan nilai akhir 

semester ke PORTAL. 

93. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) UAS kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi UAS. LEA UAS 

diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 

Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA UAS dikembalikan pada Dosen Wali 

Kelas dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 

94. LEA UAS dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 

95. Semua mahasiwa/i mengurus administrasi PBM secara manual melalui loket 

masing-masing jurusan/program studi dan melalui email jurusan/ program 

studi atau nomor kontak pegawai administrasi jurusan/ program studi secara 

daring di jam kerja. 

96. Administrasi Jurusan/Program Studi membuat pengumuman kepada seluruh 

mahasiswa/i untuk mengambil marksheet sebagai salah satu persyaratan 

daftar ulang pada semester berjalan berikutnya. 

97. Marksheet yang sudah diambil ditandatangani oleh pihak terkait dan dipindai 

menggunakan perangkat elektronik oleh masing-masing mahasiswa/i sebagai 

pertinggal. Jika tidak mengambil marksheet maka tidak dapat mendaftar. 

98. Marksheet yang hilang dan rusak dapat diganti dengan melakukan 

pembayaran melalui Satu Pintu Layanan POLMED dan membawa bukti 

pembayaran ke administrasi Jurusan/Program Studi untuk melakukan 

pencetakan kembali dan ditandatangani oleh pihak terkait. 

99. Daftar ulang dilakukan mahasiswa/i dengan mengikuti peraturan yang 

berlaku di polmed dan menyelesaikan semua kewajiban sebagai mahasiswa 

aktif polmed. 

 

5.4.2 Project Based Learning 
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Model belajar Project Based Learning (PBL), mahasiswa mengerjakan tugas 

(berupa proyek) yang telah dirancang secara sistematis, kemudian menunjukkan 

kinerja dan mempertanggung jawabkan hasil kerja di forum. Bentuk kegiatan 

belajarnya adalah merancang suatu tugas (proyek) yang sistematik agar mahasiswa 

belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian/ penggalian 

(inquiry) yang terstruktur dan kompleks kemudian merumuskan dan melakukan 

proses pembimbingan dan asesmen. 

Juknis pelaksanaan mata kuliah metode PBL di program studi sebagai 

berikut: 

1. Kalender Akademik T.A. dan pengumuman PBM dikeluarkan oleh Wakil 

Direktur 1 Bidang Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur untuk 

didistribusikan kepada seluruh sivitas akademika. 

2. Ketua Jurusan menindaklanjuti atas Kalender Akademik T.A. dan 

pengumuman PBM yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur 1 Bidang 

Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur dengan membuat 

memorandum mengenai T.A dan PBM akan dimulai untuk masing-masing 

Jurusan maupun Program Studi yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan. 

(PBM mata kuliah metode pbl secara luring/daring menggunakan sistem 

pembelajaran digital (sipadi) semua rekam jejak PBM mata kuliah metode 

PBL secara luring/daring dilakukan di sipadi dan dapat diakses 

https://sipadi.polmed.ac.id/). 

3. Sekretaris Jurusan mengetik pengumuman untuk usulan beban mengajar dan 

pengumuman ini disetujui Ketua Jurusan kemudian pengumuman tersebut 

dikoordinasikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi ditempel pada 

papan pengumuman, diunggah pada laman masing-masing Jurusan/Program 

Studi atau group media social masing-masing Jurusan/ Program Studi. 

4. Kepala/Sekretaris Program Studi melanjutkan pengumuman tersebut dengan 

membagikan usulan beban mengajar kepada seluruh dosen melalui surat 

elektronik (surel) program studi @polmed.id dan seluruh dosen akan 

membalas surel tersebut menggunakan surel masing-masing dosen tersebut 

@polmed.ac.id. 

https://sipadi.polmed.ac.id/
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5. Proses usulan beban mengajar yang dilakukan fungsionaris 2 (dua) minggu 

sebelum PBM dimulai setiap semester sehingga jadwal mata kuliah sudah 

dipublikasi 1 (satu) minggu sebelum PBM dimulai. 

6. Perubahan jadwal mata kuliah dapat dilakukan dengan alasan yang jelas dan 

berhubungan dengan POLMED. Dosen bersangkutan melakukan komunikasi 

kepada Kepala/Sekretaris Program Studi dengan melalui mengajukan 

kembali usulan beban mengajar dengan menggunakan surel masing-masing 

dosen tersebut. Waktu yang diberikan maksimal 2 (dua) hari setelah jadwal 

mata kuliah ditempel pada papan pengumuman, diunggah laman masing-

masing Jurusan/Program Studi atau group media social masing-masing 

Jurusan/ Program Studi. 

7. Jurusan mendistribusikan Surat Keputusan Dosen Wali Kelas kepada masing-

masing Dosen Wali Kelas melalui langsung atau menggunakan surel 

@polmed.ac.id. yang sudah ditandatangani oleh Direktur. 

8. Administrasi Jurusan/Program Studi sudah menyiapkan slot mata kuliah 

metode PBL secara luring/daring di SIPADI pada minggu ke 1 (satu). 

9. Mahasiswa/I mengikuti peraturan akademik dan kode etik mahasiswa dan 

dosen mengikuti UU dosen dan guru no 14 tahun 2005, PP no.94 tahun 2021, 

pedoman pak 2019 suplemen, beban kerja dosen (bkd) dan kode etik dosen. 

10. Dosen Wali kelas menunjuk dua orang mahasiswa/i sebagai Ketua dan Wakil 

Ketua Kelas pada kelas masing-masing. 

11. Mahasiswa/i hadir tepat waktu di kelas untuk melaksanakan matakuliah 

metode PBL selama 1 semester (16 minggu). 

12. Dosen Pengampu Mata Kuliah metode CBL dan Mahasiswa/i wajib 

menggunakan dan mengoperasikan perangkat elektronik utama 

(laptop/personal computer) dan wajib membawa dan menghidupkan 

perangkat elektronik tambahan (handphone) sudah terkoneksi pada internet 

dimana daftar hadir dilakukan di SIPADI. 

13. Program studi memiliki kurikulum yang sudah di sahkan oleh Direktur 

dimana kurikulum tersebut memuat metode PBL. 

14. Kepala/Sekretaris Program Studi mensosialisasikan kurikulum yang mata 

kuliah yang memuat metode PBL 
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15. Kepala Program Studi memberikan arahan kepada Administrasi 

Jurusan/Program Studi untuk membuat slot mata kuliah metode PBL di 

SIPADI. (semua rekam jejak dengan mengisi RPS, kontrak kuliah, materi 

PBM mata kuliah metode PBL secara luring/daring dilakukan di sipadi dan 

dapat diakses melalui https://sipadi.polmed.ac.id/). 

16. Sekretaris Jurusan mengetik pengumuman untuk usulan beban mengajar dan 

pengumuman ini disetujui jurusan kemudian pengumuman tersebut 

dikoordinasikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi yang ditempel pada 

papan pengumuman, akan diunggah laman masing-masing Jurusan/Program 

Studi atau group media social masing-masing Jurusan/ Program Studi. 

17. Kepala/Sekretaris Program Studi melanjutkan pengumuman tersebut dengan 

membagikan usulan beban mengajar kepada seluruh dosen melalui suret 

elektronik (surel) program studi @polmed.id dan seluruh dosen akan 

membalas surel tersebut menggunakan surel masing-masing dosen tersebut 

@polmed.ac.id. 

18. Proses usulan beban mengajar yang dilakukan fungsionaris 2 (dua) minggu 

sebelum PBM dimulai setiap semester sehingga jadwal mata kuliah sudah 

dipublikasi 1 (satu) minggu sebelum PBM dimulai. 

19. Perubahan jadwal mata kuliah dapat dilakukan dengan alasan yang jelas dan 

berhubungan dengan POLMED. Dosen bersangkutan melakukan komunikasi 

kepada Kepala/Sekretaris Program Studi dengan melalui mengajukan 

kembali usulan beban mengajar dengan menggunakan surel masing-masing 

dosen tersebut. Waktu yang diberikan maksimal 2 (dua) hari setelah jadwal 

mata kuliah ditempel pada papan pengumuman, diunggah laman masing-

masing Jurusan/Program Studi atau group media social masing-masing 

Jurusan/ Program Studi. 

20. Jurusan mendistribusikan Surat Keputusan Dosen Wali Kelas kepada masing-

masing Dosen Wali Kelas melalui langsung atau menggunakan surel 

@polmed.ac.id. yang sudah ditandatangani oleh Direktur. 

21. Administrasi Jurusan/Program Studi sudah menyiapkan slot mata kuliah 

metode PBL di SIPADI pada minggu ke 1 (satu). 

https://sipadi.polmed.ac.id/
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22. Mahasiswa/I mengikuti peraturan akademik dan kode etik mahasiswa dan 

dosen mengikuti UU dosen dan guru No 14 tahun 2005, PP no.94 tahun 2021, 

pedoman pak 2019 suplemen, beban kerja dosen (BKD) dan kode etik dosen. 

23. Dosen Wali kelas menunjuk dua orang mahasiswa/i sebagai Ketua dan Wakil 

Ketua Kelas pada kelas masing-masing. 

24. Mahasiswa/i hadir tepat waktu di kelas untuk melaksanakan matakuliah 

metode PBL secara luring/daring selama 1 semester (16 minggu). 

25. Mahasiswa/i dapat membawa dan mengoperasikan perangkat elektronik 

utama (laptop/personal computer) dan wajib membawa dan menghidupkan 

perangkat elektronik tambahan (handphone) sudah terkoneksi pada internet 

dimana daftar hadir dilakukan di SIPADI. 

26. Mahasiswa/i melakukan presensi di SIPADI pada saat berada di ruangan 

kelas(luring)/daring sesuai jadwal matakuliah metode PBL secara 

luring/daring tersebut. 

27. Mahasiswa/i yang tidak hadir dengan adanya alasan ketidakhadiran dapat 

menekan tombol S(Sakit) atau I (Izin) pada SIPADI dan memberikan surat 

sakit/izin yang sesuai aturan secara langsung ke administrasi jurusan/Program 

Studi atau melalui surel mahasiswa/i menggunakan @student.polmed.ac.id 

yang ditujukan kepada Administrasi Jurusan/Program Studi atau 

Kepala/Sekretaris Program Studi. 

28. Surat sakit dan izin mahasiswa/i diberikan kepada Administrasi 

Jurusan/Program Studi atau Kepala Program Studi/Sekretaris Program Studi 

paling lama diakui maksimal 3 × 24 jam sedangkan absen (tidak hadir tanpa 

alasan) akan mendapatkan sanksi sesuai Peraturan Akademik Pasal 36 

tentang Ketidakhadiran yang Tidak Diizinkan. 

29. Jumlah kehadiran, keterlambatan dan ketidakhadiran mahasiswa/i disebabkan 

sakit, izin dan absen mengikuti Peraturan Akademik Pasal 35, 36 dan 37. 

30. Dosen Pengampu Mata Kuliah yang tidak hadir karena berhalangan sakit dan 

izin (tugas lainnya) melapor kepada Kepala Program Studi. Dosen pengampu 

tersebut melapor dengan memberikan surat sakit/izin ditujukan kepada Ketua 

Jurusan dan surat tersebut dapat diberikan langsung ke Ketua 
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Jurusan/Sekretaris Jurusan atau melalui surel dosen menggunakan 

@polmed.ac.id. 

31. Sekretaris Jurusan akan memberikan surat tersebut ke Kepala Program 

Studi/Sekretaris Program Studi untuk ditindak lanjuti memberikan usulan 

perkuliahan tambahan/pengganti dan diberitahukan kepada Kepala Program 

Studi/Sekretaris Program Studi kepada Dosen pengampu. Data Dosen 

Pengampu Mata Kuliah yang menggantikan PBM tersebut akan diberikan 

kepada Administrasi Jurusan/Program Studi untuk direkap pemenuhan PBM 

setiap bulannya kepada Keuangan dimana diperiksa oleh bagian Direktorat 

Akademik dan disetujui Wakil Direktur II Bidang Kepegawaian dan 

Administrasi Umum Keuangan. 

32. Dosen Pengampu Mata Kuliah melakukan verifikasi presensi di SIPADI 

secara manual pada saat mahasiswa berada di ruang kelas sesuai jadwal 

matakuliah metode PBL secara luring/daring tersebut. Pengaturan jam 

kehadiran dan keterlambatan dapat diatur pada bagian kehadiran/presensi di 

SIPADI. 

33. Dosen Pengampu Mata Kuliah hadir dan berada di ruang kelas/daring sesuai 

jadwal matakuliah metode PBL secara luring/daring. 

34. RPS dibuat oleh dosen pengampu ditandatangani oleh Koordinator Mata 

Kuliah dan Kepala Program Studi berdasarkan standar P4M dan tersedia di 

P4M serta program studi masing-masing, Kontrak PBM ditulis oleh Dosen 

Pengampu Mata Kuliah dan ditandatangani oleh Dosen Pengampu Mata 

Kuliah dan Ketua Kelas serta materi pembelajaran dibuat oleh Dosen 

Pengampu Mata Kuliah. 

35. Semua RPS, Kontrak PBM dan materi sesuai Kurikulum POLMED yang 

disiapkan oleh Dosen pengampu kemudian diunggah di SIPADI untuk setiap 

matakuliah metode PBL secara luring/daring selama 1 semester (16 minggu). 

36. PBM selama 1 semester (16 minggu) termasuk ujian tengah semester (UTS) 

dan ujian akhir semester (UAS) serta tambahan minggu pengganti 

pemenuhan 14 minggu sesuai dengan Peraturan Direktur Tentang Akademik 

37. Dosen Pengampu Mata Kuliah melakukan PBM untuk mata kuliah metode 

PBL secara luring/daring sesuai RPS selama 1 semester (16 Minggu). 
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38. Dosen Pengampu Mata Kuliah Menyusun RPS sesuai metode PBL yang 

terdapat dalam Kurikulum. 

39. Pembelajaran merupakan proses aktif yang melibatkan peserta didik dalam 

melakukan asimilasi informasi dan menghubungkannya dengan pengetahuan 

baru melalui kerangka acuan pengetahuan sebelumnya. 

40. Belajar aktif merupakan satu kumpulan strategi pembelajaran yang 

komprehensif serta mendorong peserta didik untuk ikut aktif sejak dari awal 

di dalamnya melalui aktivitas kelompok, memimpin diskusi kelas/kelompok, 

merangsang diskusi dan debat, mempraktikkan keterampilan yang 

dimilikinya serta saling belajar satu dengan yang lain. 

41. PBL memiliki filosofi, para mahasiswa/i melakukan Kerjasama untuk 

memenangkan persaingan dan mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan 

bersama. Semangat bekerjasama dan berkompetisi ini merupakan perpaduan 

yang unik dan khas untuk meningkatkan daya juang mahasiswa dalam 

menghadapi kompetisi yang sebenarnya. 

42. Dosen Pengampu Mata Kuliah menyampaikan topik/kasus yang akan 

didiskusikan; topik atau kasus ini bisa dikerjakan dan diselesaikan dalam 

kelas, atau bisa dikerjakan di luar kelas dan selanjutnya didiskusikan dalam 

kelas. 

43. Dosen Pengampu Mata Kuliah membagi kelas dalam kelompok kecil yang 

terdiri dari 5-7 peserta didik. 

44. Dosen Pengampu Mata Kuliah membagikan topik/kasus yang akan 

didiskusikan disertai dengan tatacara penilaian aspek kompetisinya, sehingga 

di akhir diskusi dapat ditentukan “pemenang” dalam topik/kasus ini. 

45. Dosen Pengampu Mata Kuliah meminta semua peserta didik untuk membaca, 

memahami dan mengerjakan tugas yang disampaikan tersebut melalui proses 

diskusi dalam kelompok kecilnya masing-masing. 

46. Dosen Pengampu Mata Kuliah meminta setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang penyelesaian kasus/topik 

di depan kelas serta kelompok lain memberikan tanggapannya. 

47. Setiap kelompok memberikan penilaian terhadap hasil kerja kelompok 

lainnya berdasarkan aspek kompetensi yang telah disepakati bersama  
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48. Bentuk kegiatan/strategi sebagai berikut 

● Diskusi, timbal balik, pemecahan masalah, organisasi informasi dan 

penulisan 

● Teknik diskusi: think-pair-share, round robin, buzz group, talking 

chips, dan critical debate. 

● Teknik timbal balik (reciprocal teaching): note-talking pairs, learning 

cell, fishbowl, role play, jigsaw, dan test-taking teams. 

● Teknik pemecahan masalah: think-aloud pair problem solving 

(TAPPS), send-aproblem, case study, structured problem solving, 

analytic teams dan group investigation. 

● Teknik dalam kategori organisasi informasi (graphic information 

organizers): affinity grouping, group grid, team matrix, sequence 

chains dan word webs. 

● Teknik Penulisan: dialogue journals, round table, dyadic essays, peer 

editing, collaborative writing, team anthologies dan paper seminar 

49. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian berdasarkan pada skor awal sebelum 

mendapatkan pembelajaran, nilai yang diperoleh peserta didik tidak hanya 

merefleksikan skor yang diperoleh dari hasil ujian tulis, akan tetapi juga 

merefleksikan peningkatan kemampuan peserta didik. Bentuk evaluasi yang 

sesuai adalah authentic assessment dengan bentuk performance assessment 

dan portfolio assessment, dengan tujuan agar kompetensi peserta didik dapat 

dilihat secara realistis menggunakan kriteria yang objektif. 

50. Mahasiswa/i mendengarkan, memahami dan tanya jawab pada mata kuliah 

metode PBL secara luring/daring di ruang kelas sesuai jadwal kuliah dan 

sesuai RPS selama 1 semester (16 Minggu). 

51. Mahasiswa/i mengerjakan semua kegiatan PBM yaitu mempelajari materi, 

mengerjakan tugas/latihan/ulangan/ujian yang diberikan dosen sebagai 

indikator penilaian mata kuliah metode PBL secara luring/daring sesuai RPS 

selama 1 semester (16 Minggu). 

52. Semua tugas/latihan/ulangan/ujian yang diberikan Dosen Pengampu Mata 

Kuliah kepada mahasiswa/i mengikuti Peraturan Akademik Pasal 30 tentang 

Evaluasi. 
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53. Mahasiswa bertanggung jawab atas semua keperluan baik bahan/peralatan 

pendukung yang digunakan untuk melaksanakan mata kuliah teori secara 

luring di ruang kelas sesuai jadwal kuliah. 

54. Dosen Wali Kelas berkomunikasi dengan mahasiswa/i yang didampinginya, 

khususnya Ketua Kelas dan Dosen Wali Kelas berkomunikasi langsung atau 

menggunakan perangkat elektronik tentang perkembangan mahasiswa/i 

tersebut dalam melaksanakan PBM sesuai RPS selama 1 semester (16 

Minggu). 

55. Dosen Wali Kelas berkomunikasi dengan Kepala/Sekretaris Program Studi 

apabila ada ditemukan hal-hal yang menunjang atau menghambat 

pelaksanaan PBM khususnya perkembangan mahasiswa/i dalam 

mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban mahasiswa/i tersebut. 

Seluruh hal-hal yang menjadi motivasi atau penghambat PBM di kelas 

masing-masing dapat dibicarakan di rapat evaluasi UTS maupun UAS serta 

berkomunikasi langsung atau melalui perangkat elektronik di jam kerja 

dengan Fungsionaris Jurusan. 

56. Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi mengawasi semua PBM 

mata kuliah teori secara luring yang dilakukan di ruang kelas sesuai RPS 

selama 1 semester (16 Minggu) dan dilaporkan kepada Ketua Jurusan. Semua 

Rekapan PBM yang dilakukan Administrasi Jurusan/Program Studi menjadi 

acuan monitoring di masing-masing Jurusan/Program Studi. 

57. Dosen Pengampu Mata Kuliah memberikan semua penilaian atas 

tugas/latihan/ujian mata kuliah metode CBL secara luring/daring pada 

minggu ke 8 (delapan) yang ada di SIPADI dan memasukkan nilai akhir 

kedalam PORTAL. Portal dapat diakses https://portal.polmed.ac.id/. 

58. Dosen Pengampu Mata Kuliah memasukkan nilai akhir UTS dari 

tugas/latihan/ujian mata kuliah metode PBL secara luring/daring ke 

PORTAL. 

59. Kepala Program Studi memeriksa semua nilai mata kuliah metode PBL secara 

luring/daring yang masuk ke PORTAL. 

60. Administrasi Jurusan/Program Studi menyiapkan semua dokumen nilai akhir 

UTS dan menyerahkan kepada Sekretaris Program Studi. 

https://portal.polmed.ac.id/
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61. Sekretaris Program Studi memeriksa ulang dan menyerahkan kembali kepada 

Kepala Program Studi. 

62. Kepala Program Studi menyerahkan kepada Sekretaris jurusan dan Sekretaris 

Jurusan memparaf nilai akhir UTS dan diserahkan kepada Ketua Jurusan. 

63. Sekretaris Jurusan membuat undangan kepada seluruh dosen dan diumumkan 

secara langsung di papan pengumuman atau melalui laman/group media 

social masing-masing Jurusan/Program Studi. 

64. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) UTS kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi UTS. LEA UTS 

diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 

Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA UTS dikembalikan pada Dosen Wali 

Kelas dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 

65. Seluruh Fungsionaris Jurusan, Dosen Wali Kelas dan Dosen Pengampu Mata 

Kuliah melakukan Rapat Evaluasi UTS secara luring/daring di Tingkat 

Jurusan dan seluruh yang hadir menandatangani daftar hadir secara 

luring/daring. 

66. Hasil Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dilaporkan ke Tingkat Direktorat pada 

rapat evaluasi Fungsionaris dan Direktorat secara luring/daring. 

67. LEA UTS dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 

68. Setelah selesai UTS maka PBM dilanjutkan kembali mulai dari minggu ke 9 

(sembilan) sampai minggu ke 16 (enam belas) 

69. Urutan Juknis Nomor 24 sampai Nomor 58 dilakukan dengan tahapan yang 

sama untuk setelah UTS (minggu ke 9 sampai sebelum UAS yaitu minggu ke 

15 dan minggu pengganti pemenuhan PBM 14 minggu). 

70. Dosen Pengampu Mata Kuliah memberikan semua penilaian atas 

tugas/latihan/ujian/UAS mata kuliah metode CBL secara luring/daring dan 

memasukkan ke dalam PORTAL. 

71. Dosen Pengampu Mata Kuliah memasukkan nilai akhir UAS pada mata 

kuliah metode PBL secara luring/daring ke PORTAL. 
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72. Kepala Program Studi memeriksa semua nilai mata kuliah metode PBL secara 

luring/daring yang masuk ke PORTAL. 

73. Administrasi Jurusan/Program Studi menyiapkan semua dokumen nilai akhir 

UAS mata kuliah metode PBL secara luring/daring dan menyerahkan kepada 

Sekretaris Program Studi. 

74. Sekretaris Program Studi memeriksa ulang dan menyerahkan nilai akhir UAS 

UAS mata kuliah metode PBL secara luring/daring kepada Kepala Program 

Studi. 

75. Kepala Program Studi menyerahkan nilai akhir UAS UAS mata kuliah 

metode PBL secara luring/daring kepada Sekretaris jurusan dan Sekretaris 

Jurusan memparaf nilai akhir UAS dan diserahkan kepada Ketua Jurusan. 

76. Sekretaris Jurusan membuat undangan kepada seluruh dosen dan diumumkan 

secara langsung pada pengumuman atau melalui laman/group media social 

masing-masing Jurusan/Program Studi. 

77. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) UAS kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi UAS. LEA UAS 

diperbanyak 2 (dua) rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh wali 

kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA UAS dikembalikan dan menjadi bahan 

pertinggal di administrasi Jurusan/Program Studi. 

78. Seluruh Fungsionaris Jurusan, Wali Kelas dan Dosen melakukan Rapat 

Evaluasi UAS secara luring/daring di Tingkat Jurusan dan seluruh yang hadir 

menandatangani daftar hadir secara luring/daring. Pada saat Rapat Evaluasi 

UAS maka Format mahasiswa yang tidak lulus (nilai D (berhak) mendapat 

ujian ulangan dan nilai E (wajib) melakukan ujian ulang dengan IPK minimal 

1,70 Peraturan Akademik Pasal 32 tentang Ujian Susulan dan Ulangan 

kemudian didistribusikan oleh administrasi Jurusan/Program Studi kepada 

Wali Kelas. Tujuan distribusi ini untuk mendata mahasiswa yang berhak 

mengulang dan wajib mengulang. 

79. Hasil Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dilaporkan ke Tingkat Direktorat pada 

rapat evaluasi Fungsionaris dan Direktorat secara luring/daring. Setelah 

Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dan Tingkat Direktorat maka disimpulkan 

keputusan mahasiswa-mahasiswa yang berhak dan wajib mengulang mata 
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kuliah yang mendapat nilai D dan E. Laporan monitoring yang diterima Ketua 

Jurusan dari Kepala/Sekretaris Program Studi sesuai Nomor 61 akan 

dilaporkan kepada Wakil Direktur 1 Bidang Akademik dan Wakil Direktur 1 

Bidang Akademik melaporkan kepada Direktur. 

80. Hasil Keputusan Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dan Tingkat Direktorat di 

tindak lanjutin oleh Jurusan untuk melakukan ujian ulangan di setiap 

Jurusan/Program Studi. 

81. Semua data-data mahasiswa/i yang memiliki mata kuliah nilai D dan E 

dikumpulkan oleh administrasi Jurusan/Program studi akan diberikan kepada 

Sekretaris Jurusan. 

82. Sekretaris Jurusan akan mengetik pengumuman dan jadwal ujian ulangan 

perihal ujian ulangan beserta nama-nama mahasiswa/i yang berhak dan wajib 

mengulang pada mata kuliah teori secara luring yang gagal serta nama Dosen 

Pengampu Mata Kuliah dan ditempel di papan pengumuman, diunggah di 

laman Jurusan/Program Studi atau group media social Jurusan/Program 

Studi. 

83. Mahasiswa/i mendapat nilai D (berhak) dan E (wajib) mengulang UAS mata 

kuliah metode PBL secara luring/daring dan Dosen Pengampu Mata Kuliah 

tersebut memberikan tugas/latihan/ulangan kepada mahasiswa/i tersebut 

melalui luring dan/atau SIPADI sesuai jadwal yang sudah ditentukan dari 

Jurusan/Program Studi/Dosen Pengampu Mata Kuliah tersebut.  

84. Semua ujian ulang/tugas/latihan dan administrasi uas mata kuliah metode 

PBL secara luring/daring tidak dipungut biaya apapun dan apabila ada oknum 

yang melakukan kesalahan sehingga melanggar peraturan polmed dan disertai 

bukti maka dikenakan sanksi sesuai PP No. 94 tahun 2021, kode etik dosen, 

perjanjian kerja pegawai dan kode etik mahasiswa. 

85. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai akhir yang 

mendapat nilai D (berhak) dan E (wajib) dengan mengikuti ujian ulang dan 

mengerjakan semua tugas/latihan/ulangan UAS mata kuliah metode PBL 

secara luring/daring yang diberikan Dosen Pengampu Mata Kuliah setelah 

UTS yang tidak dikerjakan sehingga semua nilai tersebut menjadi acuan 
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untuk merubah nilai akhir semester sesuai Peraturan Akademik Pasal 32 

tentang Ujian Susulan dan Ulangan. 

86. Hasil ujian ulang/tugas/latihan/ulangan UAS mata kuliah metode PBL secara 

luring/daring yang dikerjakan mahasiswa kemudian diperiksa oleh Dosen 

Pengampu Mata Kuliah dan semua ujian ulang/tugas/latihan/ulangan nilai 

akhir semester diberikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi. 

87. Kepala/Sekretaris Program Studi menuliskan surat yang ditujukan kepada 

Wakil Direktur 1 Bidang Akademik untuk meminta izin membuka PORTAL 

supaya dapat memasukkan nilai akhir semester ke PORTAL. Surat tersebut 

diparaf Sekretaris Jurusan dan ditandatangani oleh Ketua Jurusan dan setelah 

dijawab dan diizinkan maka Kepala Program Studi memasukkan nilai akhir 

semester ke PORTAL. 

88. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) UAS kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi UAS. LEA UAS 

diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 

Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA UAS dikembalikan pada Dosen Wali 

Kelas dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 

89. LEA UAS dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 

90. Semua mahasiwa/i mengurus administrasi PBM secara manual melalui loket 

masing-masing jurusan/program studi dan melalui email jurusan/ program 

studi atau nomor kontak pegawai administrasi jurusan/ program studi secara 

daring di jam kerja. 

91. Administrasi Jurusan/Program Studi membuat pengumuman kepada seluruh 

mahasiswa/i untuk mengambil marksheet sebagai salah satu persyaratan 

daftar ulang pada semester berjalan berikutnya. 

92. Marksheet yang sudah diambil ditandatangani oleh pihak terkait dan dipindai 

menggunakan perangkat elektronik oleh masing-masing mahasiswa/i sebagai 

pertinggal. Jika tidak mengambil marksheet maka tidak dapat mendaftar 

ulang. 
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93. Marksheet yang hilang dan rusak dapat diganti dengan melakukan 

pembayaran melalui Satu Pintu Layanan POLMED dan membawa bukti 

pembayaran ke administrasi Jurusan/Program Studi untuk melakukan 

pencetakan kembali dan ditandatangani oleh pihak terkait. 

94. Daftar ulang dilakukan mahasiswa/i dengan mengikuti peraturan yang 

berlaku di polmed dan menyelesaikan semua kewajiban sebagai mahasiswa 

aktif polmed. 

 

5.4.3 Research Based Learning 

Research-based learning (RBL) adalah merupakan salah satu metode SCL 

yang mengintegrasikan penelitian di dalam proses pembelajaran. RBL bersifat 

multifaset yang mengacu kepada berbagai macam metode pembelajaran. Aktivitas 

RBL didasarkan pada pertanyaan masalah yang selanjutnya menuntun peserta didik 

terlibat dalam merancang, menyelesaikan masalah, membuat keputusan atau 

melakukan penelitian. RBL memberi peluang/kesempatan kepada peserta didik 

untuk mencari informasi, menyusun hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis 

data, dan membuat kesimpulan atas data yang sudah tersusun; dalam aktivitas ini 

berlaku pembelajaran dengan pendekatan “learning by doing”. Oleh karena itu RBL 

membuka peluang bagi pengembangan metode pembelajaran, antara lain : 

● pembaharuan pembelajaran atau pengayaan materi ajar dengan 

mengintegrasikan metode dan hasil penelitian, 

● pembelajaran dengan menggunakan instrumen penelitian, 

● partisipasi aktif peserta didik di dalam perancangan hingga pelaksanaan 

penelitian, dan pengembangan konteks penelitian secara inklusif 

(peserta didik mempelajari prosedur dan hasil penelitian untuk 

memahami seluk-beluk sintesis). 

Dengan demikian RBL adalah metode pembelajaran yang dimaksudkan untuk 

menggunakan pertanyaan otentik (drives-on) sebagai dasar motivasi, 

mengembangkan keterampilan berpikir (minds-on) dan melakukan 

implementasi/penerapan (hands-on). Tujuan RBL untuk menciptakan proses 

pembelajaran yang mengarah pada aktivitas analisis, sintesis, dan evaluasi serta 
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meningkatkan kemampuan peserta didik dan dosen dalam hal asimilasi dan aplikasi 

pengetahuan. Tujuan tersebut secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : 

● Meningkatkan kebermaknaan mata kuliah agar lebih bersifat 

kontekstual melalui pemaparan hasil-hasil penelitian 

● Memperkuat kemampuan berpikir peserta didik sebagai peneliti 

● Melengkapi pembelajaran melalui internalisasi nilai penelitian, praktik, 

dan etika penelitian dengan cara melibatkan penelitian 

● Meningkatkan mutu penelitian dan melibatkan peserta didik dalam 

kegiatan penelitian 

● Meningkatkan pemahaman peserta didik tentang perkembangan suatu 

ilmu melalui penelitian yang berkelanjutan 

● Meningkatkan pemahaman tentang peran penelitian dalam inovasi 

sehingga mendorong peserta didik untuk selalu berpikir kreatif di masa 

datang 

● Meningkatkan kualitas pembelajaran secara umum 

Manfaat RBL dikenal sejak beberapa dasawarsa yang lalu, beberapa literatur 

menyetarakan dengan project-based learning karena hampir tidak ada proyek yang 

tidak melibatkan penelitian (yaitu evaluasi). Namun demikian research in 

classroom belum banyak diadopsi sebagai metode pembelajaran. Dengan RBL 

maka peserta didik dapat memperoleh berbagai manfaat dalam konteks 

pengembangan metakognisi dan pencapaian kompetensi yang dapat dipetik selama 

menjalani proses pembelajaran. Manfaat yang dimaksud meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

● Mahasiswa/i mengalami pengembangan dan peningkatan kapabilitas 

dan kompetensi yang lebih tinggi, termasuk:  

● Kompetensi umum, misalnya berpikir secara kritis dan analitik, 

mengevaluasi informasi, dan pemecahan masalah, Kompetensi dalam 

hal melaksanakan dan mengevaluasi penelitian yang sangat bermanfaat 

dan membantu dalam pengembangan profesional yang mengedepankan 

inovasi dan keunggulan 
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● Mahasiswa/i memiliki motivasi belajar yang tinggi dan memiliki 

peluang untuk aktif di dalam proses pembelajaran yang berkaitan 

dengan dunia praktik kelak di kemudian hari. 

● Mahasiswa/i terlatih dengan nilai-nilai disiplin, mendapatkan 

pengalaman praktik dan etika 

● Mahasiswa/i lebih memahami tentang betapa pentingnya nilai-nilai 

disiplin bagi masyarakat 

● RBL merupakan metode pembelajaran yang menggunakan authentic 

learning (harus ada contoh nyata), problem-solving (menjawab kasus 

dan kontekstual), cooperative learning (bersama), contextual (hands on 

& minds on) dan inquiry discovery aPProach (menemukan sesuatu) 

yang didasarkan pada filosofi konstruktivisme (yaitu pengembangan 

diri siswa yang berkesinambungan dan berkelanjutan) 

Sifat yang melekat pada RBL adalah sebagai berikut: 

● Mendorong dosen untuk melakukan penelitian atau memperbaharui 

keilmuannya dengan membaca dan memanfaatkan hasil penelitian 

orang lain sebagai bahan pembelajaran. 

● Mendorong peran peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran, 

bahkan menjadi mitra aktif dosen. 

● Peserta didik menjadi lebih kompeten dalam keilmuan dan penelitian 

serta terampil mengidentifikasi persoalan serta memecahkannya 

dengan baik 

● Peserta didik memiliki kemandirian, kritis dan kreatif sehingga 

memberikan peluang munculnya ide dan inovasi baru. 

● Peserta didik dilatih memiliki etika, khususnya etika profesi misalnya 

menjauhkan diri dari perilaku buruk misalnya plagiarisme. 

Juknis pelaksanaan mata kuliah metode RBL di program studi sebagai 

berikut: 

1. Kalender Akademik T.A. dan pengumuman PBM dikeluarkan oleh Wakil 

Direktur 1 Bidang Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur untuk 

didistribusikan kepada seluruh sivitas akademika. 
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2. Ketua Jurusan menindaklanjuti atas Kalender Akademik T.A. dan 

pengumuman PBM yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur 1 Bidang 

Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur dengan membuat 

memorandum mengenai T.A dan PBM akan dimulai untuk masing-masing 

Jurusan maupun Program Studi yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan. 

(PBM mata kuliah metode PBL secara luring/daring menggunakan sistem 

pembelajaran digital (sipadi) semua rekam jejak PBM mata kuliah metode 

RBL secara luring/daring dilakukan di sipadi dan dapat diakses 

https://sipadi.polmed.ac.id/). 

3. Sekretaris Jurusan mengetik pengumuman untuk usulan beban mengajar dan 

pengumuman ini disetujui Ketua Jurusan kemudian pengumuman tersebut 

dikoordinasikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi ditempel pada 

papan pengumuman, diunggah pada laman masing-masing Jurusan/Program 

Studi atau group media social masing-masing Jurusan/ Program Studi. 

4. Kepala/Sekretaris Program Studi melanjutkan pengumuman tersebut dengan 

membagikan usulan beban mengajar kepada seluruh dosen melalui surat 

elektronik (surel) program studi @polmed.id dan seluruh dosen akan 

membalas surel tersebut menggunakan surel masing-masing dosen tersebut 

@polmed.ac.id. 

5. Proses usulan beban mengajar yang dilakukan fungsionaris 2 (dua) minggu 

sebelum PBM dimulai setiap semester sehingga jadwal mata kuliah sudah 

dipublikasi 1 (satu) minggu sebelum PBM dimulai. 

6. Perubahan jadwal mata kuliah dapat dilakukan dengan alasan yang jelas dan 

berhubungan dengan POLMED. Dosen bersangkutan melakukan komunikasi 

kepada Kepala/Sekretaris Program Studi dengan melalui mengajukan 

kembali usulan beban mengajar dengan menggunakan surel masing-masing 

dosen tersebut. Waktu yang diberikan maksimal 2 (dua) hari setelah jadwal 

mata kuliah ditempel pada papan pengumuman, diunggah laman masing-

masing Jurusan/Program Studi atau group media social masing-masing 

Jurusan/ Program Studi. 

https://sipadi.polmed.ac.id/
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7. Jurusan mendistribusikan Surat Keputusan Dosen Wali Kelas kepada masing-

masing Dosen Wali Kelas melalui langsung atau menggunakan surel 

@polmed.ac.id. yang sudah ditandatangani oleh Direktur. 

8. Administrasi Jurusan/Program Studi sudah menyiapkan slot mata kuliah 

metode RBL secara luring/daring di SIPADI pada minggu ke 1 (satu). 

9. Mahasiswa/i mengikuti peraturan akademik dan kode etik mahasiswa dan 

dosen mengikuti UU dosen dan guru No 14 tahun 2005, PP No.94 tahun 2021, 

pedoman pak 2019 suplemen, beban kerja dosen (BKD) dan kode etik dosen. 

10. Dosen Wali kelas menunjuk dua orang mahasiswa/i sebagai Ketua dan Wakil 

Ketua Kelas pada kelas masing-masing. 

11. Mahasiswa/i hadir tepat waktu di kelas untuk melaksanakan matakuliah 

metode PBL selama 1 semester (16 minggu). 

12. Dosen Pengampu Mata Kuliah metode RBL dan Mahasiswa/i wajib 

menggunakan dan mengoperasikan perangkat elektronik utama 

(laptop/personal computer) dan wajib membawa dan menghidupkan 

perangkat elektronik tambahan (handphone) sudah terkoneksi pada internet 

dimana daftar hadir dilakukan di SIPADI. 

13. Program studi memiliki kurikulum yang sudah di sahkan oleh Direktur 

dimana kurikulum tersebut memuat metode RBL. 

14. Kepala/Sekretaris Program Studi mensosialisasikan kurikulum yang mata 

kuliah yang memuat metode RBL 

15. Kepala Program Studi memberikan arahan kepada Administrasi 

Jurusan/Program Studi untuk membuat slot mata kuliah metode RBL di 

SIPADI. (Semua rekam jejak dengan mengisi RPS, kontrak kuliah, materi 

PBM mata kuliah metode RBL secara luring/daring dilakukan di sipadi dan 

dapat diakses melalui https://sipadi.polmed.ac.id/). 

16. Sekretaris Jurusan mengetik pengumuman untuk usulan beban mengajar dan 

pengumuman ini disetujui jurusan kemudian pengumuman tersebut 

dikoordinasikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi yang ditempel pada 

papan pengumuman, akan diunggah laman masing-masing Jurusan/Program 

Studi atau group media social masing-masing Jurusan/ Program Studi. 

https://sipadi.polmed.ac.id/
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17. Kepala/Sekretaris Program Studi melanjutkan pengumuman tersebut dengan 

membagikan usulan beban mengajar kepada seluruh dosen melalui surat 

elektronik (surel) program studi @polmed.id dan seluruh dosen akan 

membalas surel tersebut menggunakan surel masing-masing dosen tersebut 

@polmed.ac.id. 

18. Proses usulan beban mengajar yang dilakukan fungsionaris 2 (dua) minggu 

sebelum PBM dimulai setiap semester sehingga jadwal mata kuliah sudah 

dipublikasi 1 (satu) minggu sebelum PBM dimulai. 

19. Perubahan jadwal mata kuliah dapat dilakukan dengan alasan yang jelas dan 

berhubungan dengan POLMED. Dosen bersangkutan melakukan komunikasi 

kepada Kepala/Sekretaris Program Studi dengan melalui mengajukan 

kembali usulan beban mengajar dengan menggunakan surel masing-masing 

dosen tersebut. Waktu yang diberikan maksimal 2 (dua) hari setelah jadwal 

mata kuliah ditempel pada papan pengumuman, diunggah laman masing-

masing Jurusan/Program Studi atau group media social masing-masing 

Jurusan/ Program Studi. 

20. Jurusan mendistribusikan Surat Keputusan Dosen Wali Kelas kepada masing-

masing Dosen Wali Kelas melalui langsung atau menggunakan surel 

@polmed.ac.id. yang sudah ditandatangani oleh Direktur. 

21. Administrasi Jurusan/Program Studi sudah menyiapkan slot mata kuliah 

metode PBL di SIPADI pada minggu ke 1 (satu). 

22. Mahasiswa/i mengikuti peraturan akademik dan kode etik mahasiswa dan 

dosen mengikuti UU dosen dan guru No 14 tahun 2005, PP No.94 tahun 2021, 

pedoman pak 2019 suplemen, beban kerja dosen (BKD) dan kode etik dosen. 

23. Dosen Wali kelas menunjuk dua orang mahasiswa/i sebagai Ketua dan Wakil 

Ketua Kelas pada kelas masing-masing. 

24. Mahasiswa/i hadir tepat waktu di kelas untuk melaksanakan matakuliah 

metode PBL secara luring/daring selama 1 semester (16 minggu). 

25. Mahasiswa/i dapat membawa dan mengoperasikan perangkat elektronik 

utama (laptop/personal computer) dan wajib membawa dan menghidupkan 

perangkat elektronik tambahan (handphone) sudah terkoneksi pada internet 

dimana daftar hadir dilakukan di SIPADI. 



 

197  

26. Mahasiswa/i melakukan presensi di SIPADI pada saat berada di ruangan 

kelas(luring)/daring sesuai jadwal matakuliah metode PBL secara 

luring/daring tersebut. 

27. Mahasiswa/i yang tidak hadir dengan adanya alasan ketidakhadiran dapat 

menekan tombol S(Sakit) atau I (Izin) pada SIPADI dan memberikan surat 

sakit/izin yang sesuai aturan secara langsung ke administrasi jurusan/Program 

Studi atau melalui surel mahasiswa/i menggunakan @student.polmed.ac.id 

yang ditujukan kepada Administrasi Jurusan/Program Studi atau 

Kepala/Sekretaris Program Studi. 

28. Surat sakit dan izin mahasiswa/i diberikan kepada Administrasi 

Jurusan/Program Studi atau Kepala Program Studi/Sekretaris Program Studi 

paling lama diakui maksimal 3 × 24 jam sedangkan absen (tidak hadir tanpa 

alasan) akan mendapatkan sanksi sesuai Peraturan Akademik Pasal 36 

tentang Ketidakhadiran yang Tidak Diizinkan. 

29. Jumlah kehadiran, keterlambatan dan ketidakhadiran mahasiswa/i disebabkan 

sakit, izin dan absen mengikuti Peraturan Akademik Pasal 35, 36 dan 37. 

30. Dosen Pengampu Mata Kuliah yang tidak hadir karena berhalangan sakit dan 

izin (tugas lainnya) melapor kepada Kepala Program Studi. Dosen pengampu 

tersebut melapor dengan memberikan surat sakit/izin ditujukan kepada Ketua 

Jurusan dan surat tersebut dapat diberikan langsung ke Ketua 

Jurusan/Sekretaris Jurusan atau melalui surel dosen menggunakan 

@polmed.ac.id. 

31. Sekretaris Jurusan akan memberikan surat tersebut ke Kepala Program 

Studi/Sekretaris Program Studi untuk ditindak lanjuti memberikan usulan 

perkuliahan tambahan/pengganti dan diberitahukan kepada Kepala Program 

Studi/Sekretaris Program Studi kepada Dosen pengampu. Data Dosen 

Pengampu Mata Kuliah yang menggantikan PBM tersebut akan diberikan 

kepada Administrasi Jurusan/Program Studi untuk direkap pemenuhan PBM 

setiap bulannya kepada Keuangan dimana diperiksa oleh bagian Direktorat 

Akademik dan disetujui Wakil Direktur II Bidang Kepegawaian dan 

Administrasi Umum Keuangan. 
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32. Dosen Pengampu Mata Kuliah melakukan verifikasi presensi di SIPADI 

secara manual pada saat mahasiswa berada di ruang kelas sesuai jadwal 

matakuliah metode RBL secara luring/daring tersebut. Pengaturan jam 

kehadiran dan keterlambatan dapat diatur pada bagian kehadiran/presensi di 

SIPADI. 

33. Dosen Pengampu Mata Kuliah hadir dan berada di ruang kelas/daring sesuai 

jadwal matakuliah metode PBL secara luring/daring. 

34. RPS dibuat oleh dosen pengampu ditandatangani oleh Koordinator Mata 

Kuliah dan Kepala Program Studi berdasarkan standar P4M dan tersedia di 

P4M serta program studi masing-masing, Kontrak PBM ditulis oleh Dosen 

Pengampu Mata Kuliah dan ditandatangani oleh Dosen Pengampu Mata 

Kuliah dan Ketua Kelas serta materi pembelajaran dibuat oleh Dosen 

Pengampu Mata Kuliah. 

35. Semua RPS, Kontrak PBM dan materi sesuai Kurikulum POLMED yang 

disiapkan oleh Dosen pengampu kemudian diunggah di SIPADI untuk setiap 

matakuliah metode PBL secara luring/daring selama 1 semester (16 minggu). 

36. PBM selama 1 semester (16 minggu) termasuk ujian tengah semester (UTS) 

dan ujian akhir semester (UAS) serta tambahan minggu pengganti 

pemenuhan 14 minggu sesuai dengan Peraturan Direktur Tentang Akademik 

37. Dosen Pengampu Mata Kuliah melakukan PBM untuk mata kuliah metode 

PBL secara luring/daring sesuai RPS selama 1 semester (16 Minggu). 

38. Dosen Pengampu Mata Kuliah Menyusun RPS sesuai metode PBL yang 

terdapat dalam Kurikulum. 

39. Adanya kebijakan akademik dan riset di POLMED, Jurusan dan Program 

Studi 

40. Ketersediaan learning resources (kurikulum, sarana dan prasarana) 

41. Pengembangan Dosen, Tendik/PLP untuk pelaksanaan RBL 

42. Dosen Pengampu Mata Kuliah menguasai metode penelitian dan kajian bukti. 

43. Dosen Pengampu Mata Kuliah berpengalaman melakukan kegiatan penelitian 

44. Dosen Pengampu Mata Kuliah berpengalaman melakukan praktek 

nyata/kerja di lapangan 

45. Materi mata kuliah metode RBL berbasis evidence atau bukti ilmiah 
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46. Mahasiswa/i memiliki motivasi untuk mengembangkan pola pikir ilmiah 

(meskipun hal ini juga merupakan efek langsung penerapan RBL) 

47. Menghubungkan antara penelitian dan proses belajar 

48. Pembelajaran bersifat aktif, yaitu aktivitas pembelajaran yang melibatkan 

mahasiswa dalam mengerjakan berbagai hal dan berpikir tentang apa yang 

sedang mereka kerjakan. Pembelajaran aktif dapat berlangsung Ketika 

mahasiswa/i diberi kesempatan untuk lebih berinteraksi dengan teman 

sesama mahasiswa/i maupun dengan dosen perihal pokok yang sedang 

dihadapinya,mengembangkan pengetahuan dan bukan sekedar menerima 

informasi dari Dosen Pengampu Mata Kuliah. Dosen Pengampu Mata Kuliah 

berperan sebagai fasilitator  

49. Masing-masing model RBL dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik 

kajian ilmu serta kondisi fasilitas yang tersedia di satuan pendidikan yang 

bersangkutan. 

50. Strategi penerapan RBL sebaiknya benar-benar dipertimbangkan agar 

pelaksanaan RBL efektif dan tujuan RBL tercapai. Berikut beberapa strategi 

dalam memadukan pembelajaran dan penelitian yang secara empirik 

dikembangkan di POLMED 

51. Memperkaya bahan ajar dengan hasil penelitian Dosen Pengampu Mata 

Kuliah 

52. Pada proses pembelajaran ini hasil penelitian Dosen Pengampu Mata Kuliah 

digunakan untuk memperkaya bahan ajar. Dosen Pengampu Mata Kuliah 

dapat memaparkan hasil penelitiannya sebagai contoh-contoh nyata dalam 

perkuliahan, yang diharapkan dapat berfungsi membantu mahasiswa/i dalam 

memahami ide, konsep, dan teori penelitian. Dalam kegiatan ini nilai-nilai, 

etika, dan praktik penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu yang diajarkan 

dapat disampaikan untuk memberikan inspirasi kepada mahasiswa/i.  

53. Mahasiswa/i magister terapan dapat diterapkan diskusi yang komprehensif 

tentang penelitian yang sedang dikerjakan oleh Dosen Pengampu Mata 

Kuliah. 

54. Menggunakan temuan-temuan penelitian mutakhir dan melacak sejarah 

ditemukannya perkembangan mutakhir tersebut Pada proses pembelajaran 
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ini, temuan-temuan penelitian mutakhir yang diperoleh dari pustaka 

didiskusikan untuk mendukung materi pokok bahasan yang sesuai.  

55. Dinamika perkembangan ilmu pengetahuan disampaikan di dalam 

perkuliahan sebagai rangkaian sejarah perkembangan pengetahuan tersebut. 

Dengan demikian mahasiswa/i dapat memiliki pemahaman bahwa kebijakan 

dan praktik yang ada pada saat ini, dapat dilakukan dan dikembangkan saat 

ini, karena adanya kebijakan dan praktik yang telah dikembangkan 

sebelumnya. Hal ini semua merupakan suatu kesatuan dinamika 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

56. Memperkaya kegiatan pembelajaran dengan isu-isu penelitian kontemporer. 

Pada proses pembelajaran ini dapat dimulai dengan meminta mahasiswa/i 

menyampaikan isu-isu penelitian yang ada pada saat ini, yang sesuai dengan 

pokok bahasan. Selanjutnya mahasiswa/i diminta mendiskusikan penerapan 

isu penelitian tersebut untuk penyelesaian problem nyata dalam kehidupan. 

57. Dengan membandingkan laporan hasil penelitian dan laporan pemberitaan 

yang terjadi di masyarakat. 

58. Melakukan analisis tentang metodologi penelitian serta argumentasi yang 

berkaitan dengan temuan penelitian tersebut yang dikemukakan dalam jurnal 

penelitian. 

59. Melakukan studi literatur tentang perkembangan pengetahuan terkini yang 

sesuai dengan pokok bahasan. 

60. Meningkatkan pemahaman mahasiswa/i tentang metodologi penelitian. 

61. Merancang materi ajar dengan menyertakan metodologi penelitian pada 

pokok bahasan tersebut, sehingga mahasiswa/i dapat menerapkannya untuk 

menyelesaikan problem penelitian yang nyata. 

62. Merancang materi ajar dengan berbagai metodologi penelitian yang berkaitan 

dengan beberapa isu penelitian mutakhir, sehingga mahasiswa/i dapat belajar 

melakukan evaluasi terhadap isu penelitian tersebut. 

63. Memperkaya proses pembelajaran dengan kegiatan penelitian dalam skala 

kecil. Pada proses pembelajaran ini, kelompok mahasiswa/i diberi tugas 

melakukan penelitian bersama. Dengan demikian mahasiswa/i dapat 

meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan dari kegiatan tersebut. Dengan 
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kegiatan ini budaya penelitian dapat lebih terbangun dibandingkan dengan 

bila penelitian tersebut diselenggarakan secara individual.  

64. Mahasiswa/i diminta untuk melakukan analisis data dari kegiatan penelitian 

yang telah dilakukan. 

65. Dosen Pengampu Mata Kuliah memberikan beberapa pertanyaan sehingga 

mahasiswa/i perlu melakukan studi literatur, menentukan metodologi 

penelitian, mengumpulkan data, menuliskan hasil analisa, dan 

mengemukakan kesimpulan dari dari suatu kegiatan penelitian. Agar kegiatan 

ini dapat berlangsung dengan baik, maka sebelum kegiatan tersebut dosen 

perlu melakukan paparan singkat tentang pemanfaatan keterampilan 

penelitian dan pengetahuan yang telah dipelajari pada semester pokok 

bahasan sebelumnya. 

66. Memperkaya proses pembelajaran dengan melibatkan mahasiswa/i dalam 

kegiatan penelitian institusi.  

67. Mahasiswa/i diberi tugas penelitian yang merupakan bagian dari penelitian 

besar yang dilakukan oleh institusi. 

68. Mengorganisasikan mahasiswa/i sebagai asisten penelitian bagi mahasiswa/i 

pada jenjang yang lebih tinggi atau Dosen Pengampu Mata Kuliah. 

69. Melakukan kunjungan ke pusat-pusat penelitian. 

70. emperkaya proses pembelajaran dengan mendorong mahasiswa/i agar merasa 

menjadi bagian dari budaya penelitian di fakultas/jurusan. Pada strategi ini 

diusahakan agar mahasiswa/i merasa sebagai bagian dari budaya penelitian di 

P3M, Jurusan atau Program Studi yang bersangkutan.  

71. Memberikan informasi kepada mahasiswa/i tentang kegiatan penelitian dan 

keunggulan penelitian dosen di Jurusan atau Program Studi yang 

bersangkutan. 

72. Mengadakan kuliah umum oleh pakar atau staf dari institusi lain, untuk 

menyampaikan capaian penelitiannya sebagai referensi langsung bagi 

mahasiswa/i. 

73. Mendorong mahasiswa/i untuk berpartisipasi pada kegiatan seminar 

penelitian baik sebagai peserta, penyaji makalah, ataupun sebagai 

penyelenggara seminar tersebut. 
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74. Memperkaya proses pembelajaran dengan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh 

peneliti. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh peneliti seharusnya perlu 

dipahami oleh mahasiswa/i. Nilai-nilai tersebut antara lain: objektivitas, 

penghargaan akan temuan penelitian, respek pada pandangan lain, toleransi 

terhadap ketidakpastian, dan kemampuan analisis. Penyampaian nilai-nilai 

tersebut dapat dilakukan dengan : 

75. Mencerminkan nilai-nilai seorang peneliti dalam interaksi kelas. 

76. Menyampaikan proses perjalanan seorang peneliti sebelum pekerjaannya 

dipublikasi termasuk beberapa kali revisi yang dilakukan. 

77. Memberikan pemaparan terstruktur yang menginspirasi mahasiswa/i tentang 

beberapa nilai misalnya: menyampaikan artikel penelitian yang mengandung 

argumentasi yang berbeda pada topik yang sama kemudian menanyakan 

mahasiswa/i tentang validitasnya serta menyampaikan kesimpulan. 

78. Model-model strategi implementasi RBL tersebut dapat dikembangkan lebih 

lanjut sesuai dengan disiplin ilmu dan perkembangan budaya penelitian yang 

telah berkembang di institusi yang bersangkutan. Satu hal yang sebaiknya 

diingat ialah bahwa RBL tidak hanya bertujuan mengembangkan kemampuan 

mahasiswa/i sebagai peneliti handal namun sebagai peneliti handal yang 

memiliki karakter serta nilai-nilai yang sifatnya universal. 

79. Metode evaluasi untuk mengukur ketercapaian kompetensi mahasiswa/i 

melalui metode pembelajaran RBL sangat tergantung pada model RBL yang 

digunakan. Namun demikian pada prinsipnya perlu adanya standar penilaian 

formatif dan sumatif yang sahih dan reliable. Nilai untuk hasil pembelajaran 

mahasiswa/i ditentukan setelah mengevaluasi beberapa kegiatan, antara lain 

melalui beberapa kegiatan: Tes, Kuis, Ujian tulis, Kerja kelompok, Portfolio 

pembelajaran, Kontrak belajar, catatan harian yang dibuat oleh mahasiswa/i 

80. Nilai akhir ditentukan oleh persentase ketercapaian kontrak belajar, 

kesesuaian hasil pembelajaran dengan portfolio, dan hasil kegiatan 

pembelajaran seperti tercantum dalam logbook. Nilai bisa ditentukan 

terhadap ketercapaian kompetensi yang direncanakan pada awal proses 

pembelajaran. 
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81. Mahasiswa/i mendengarkan, memahami dan tanya jawab pada mata kuliah 

metode PBL secara luring/daring di ruang kelas sesuai jadwal kuliah dan 

sesuai RPS selama 1 semester (16 Minggu). 

82. Mahasiswa/i mengerjakan semua kegiatan PBM yaitu mempelajari materi, 

mengerjakan tugas/latihan/ulangan/ujian yang diberikan dosen sebagai 

indikator penilaian mata kuliah metode PBL secara luring/daring sesuai RPS 

selama 1 semester (16 Minggu). 

83. Semua tugas/latihan/ulangan/ujian yang diberikan Dosen Pengampu Mata 

Kuliah kepada mahasiswa/i mengikuti Peraturan Akademik Pasal 30 tentang 

Evaluasi. 

84. Mahasiswa bertanggung jawab atas semua keperluan baik bahan/peralatan 

pendukung yang digunakan untuk melaksanakan mata kuliah teori secara 

luring di ruang kelas sesuai jadwal kuliah. 

85. Dosen Wali Kelas berkomunikasi dengan mahasiswa/i yang didampinginya, 

khususnya Ketua Kelas dan Dosen Wali Kelas berkomunikasi langsung atau 

menggunakan perangkat elektronik tentang perkembangan mahasiswa/i 

tersebut dalam melaksanakan PBM sesuai RPS selama 1 semester (16 

Minggu). 

86. Dosen Wali Kelas berkomunikasi dengan Kepala/Sekretaris Program Studi 

apabila ada ditemukan hal-hal yang menunjang atau menghambat 

pelaksanaan PBM khususnya perkembangan mahasiswa/i dalam 

mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban mahasiswa/i tersebut. 

Seluruh hal-hal yang menjadi motivasi atau penghambat PBM di kelas 

masing-masing dapat dibicarakan di rapat evaluasi UTS mapun UAS serta 

berkomunikasi langsung atau melalui perangkat elektronik di jam kerja 

dengan Fungsionaris Jurusan. 

87. Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi mengawasi semua PBM 

mata kuliah teori secara luring yang dilakukan di ruang kelas sesuai RPS 

selama 1 semester (16 Minggu) dan dilaporkan kepada Ketua Jurusan. Semua 

Rekapan PBM yang dilakukan Administrasi Jurusan/Program Studi menjadi 

acuan monitoring di masing-masing Jurusan/Program Studi. 
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88. Dosen Pengampu Mata Kuliah memberikan semua penilaian atas 

tugas/latihan/ujian mata kuliah metode CBL secara luring/daring pada 

minggu ke 8 (delapan) yang ada di SIPADI dan memasukkan nilai akhir 

kedalam PORTAL. PORTAL dapat diakses https://portal.polmed.ac.id/. 

89. Dosen Pengampu Mata Kuliah memasukkan nilai akhir UTS dari 

tugas/latihan/ujian mata kuliah metode RBL secara luring/daring ke 

PORTAL. 

90. Kepala Program Studi memeriksa semua nilai mata kuliah metode RBL 

secara luring/daring yang masuk ke PORTAL. 

91. Administrasi Jurusan/Program Studi menyiapkan semua dokumen nilai akhir 

UTS dan menyerahkan kepada Sekretaris Program Studi. 

92. Sekretaris Program Studi memeriksa ulang dan menyerahkan kembali kepada 

Kepala Program Studi. 

93. Kepala Program Studi menyerahkan kepada Sekretaris jurusan dan Sekretaris 

Jurusan memparaf nilai akhir UTS dan diserahkan kepada Ketua Jurusan. 

94. Sekretaris Jurusan membuat undangan kepada seluruh dosen dan diumumkan 

secara langsung di papan pengumuman atau melalui laman/group media 

social masing-masing Jurusan/Program Studi. 

95. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) UTS kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi UTS. LEA UTS 

diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 

Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA UTS dikembalikan pada Dosen Wali 

Kelas dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 

96. Seluruh Fungsionaris Jurusan, Dosen Wali Kelas dan Dosen Pengampu Mata 

Kuliah melakukan Rapat Evaluasi UTS secara luring/daring di Tingkat 

Jurusan dan seluruh yang hadir menandatangani daftar hadir secara 

luring/daring. 

97. Hasil Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dilaporkan ke Tingkat Direktorat pada 

rapat evaluasi Fungsionaris dan Direktorat secara luring/daring. 

https://portal.polmed.ac.id/
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98. LEA UTS dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 

99. Setelah selesai UTS maka PBM dilanjutkan kembali mulai dari minggu ke 9 

(sembilan) sampai minggu ke 16 (enam belas) 

100. Urutan Juknis Nomor 24 sampai Nomor 88 dilakukan dengan tahapan yang 

sama untuk setelah UTS (minggu ke 9 sampai sebelum UAS yaitu minggu ke 

15 dan minggu pengganti pemenuhan PBM 14 minggu). 

101. Dosen Pengampu Mata Kuliah memberikan semua penilaian atas 

tugas/latihan/ujian/UAS mata kuliah metode RBL secara luring/daring dan 

memasukkan ke dalam PORTAL. 

102. Dosen Pengampu Mata Kuliah memasukkan nilai akhir UAS pada mata 

kuliah metode RBL secara luring/daring ke PORTAL. 

103. Kepala Program Studi memeriksa semua nilai mata kuliah metode RBL 

secara luring/daring yang masuk ke PORTAL. 

104. Administrasi Jurusan/Program Studi menyiapkan semua dokumen nilai akhir 

UAS mata kuliah metode RBL secara luring/daring dan menyerahkan kepada 

Sekretaris Program Studi. 

105. Sekretaris Program Studi memeriksa ulang dan menyerahkan nilai akhir UAS 

UAS mata kuliah metode RBL secara luring/daring kepada Kepala Program 

Studi. 

106. Kepala Program Studi menyerahkan nilai akhir UAS UAS mata kuliah 

metode RBL secara luring/daring kepada Sekretaris jurusan dan Sekretaris 

Jurusan memparaf nilai akhir UAS dan diserahkan kepada Ketua Jurusan. 

107. Sekretaris Jurusan membuat undangan kepada seluruh dosen dan diumumkan 

secara langsung pada pengumuman atau melalui laman/group media social 

masing-masing Jurusan/Program Studi. 

108. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) UAS kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi UAS. LEA UAS 

diperbanyak 2 (dua) rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh wali 

kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA UAS dikembalikan dan menjadi bahan 

pertinggal di administrasi Jurusan/Program Studi. 
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109. Seluruh Fungsionaris Jurusan, Wali Kelas dan Dosen melakukan Rapat 

Evaluasi UAS secara luring/daring di Tingkat Jurusan dan seluruh yang hadir 

menandatangani daftar hadir secara luring/daring. Pada saat Rapat Evaluasi 

UAS maka Format mahasiswa yang tidak lulus (nilai D (berhak) mendapat 

ujian ulangan dan nilai E (wajib) melakukan ujian ulang dengan IPK minimal 

1,70 Peraturan Akademik Pasal 32 tentang Ujian Susulan dan Ulangan 

kemudian didistribusikan oleh administrasi Jurusan/Program Studi kepada 

Wali Kelas. Tujuan distribusi ini untuk mendata mahasiswa yang berhak 

mengulang dan wajib mengulang. 

110. Hasil Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dilaporkan ke Tingkat Direktorat pada 

rapat evaluasi Fungsionaris dan Direktorat secara luring/daring. Setelah 

Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dan Tingkat Direktorat maka disimpulkan 

keputusan mahasiswa-mahasiswa yang berhak dan wajib mengulang mata 

kuliah yang mendapat nilai D dan E. Laporan monitoring yang diterima Ketua 

Jurusan dari Kepala/Sekretaris Program Studi sesuai Nomor 61 akan 

dilaporkan kepada Wakil Direktur 1 Bidang Akademik dan Wakil Direktur 1 

Bidang Akademik melaporkan kepada Direktur. 

111. Hasil Keputusan Rapat Evaluasi Tingkat Jurusan dan Tingkat Direktorat di 

tindak lanjutin oleh Jurusan untuk melakukan ujian ulangan di setiap 

Jurusan/Program Studi. 

112. Semua data-data mahasiswa/i yang memiliki mata kuliah nilai D dan E 

dikumpulkan oleh administrasi Jurusan/Program studi akan diberikan kepada 

Sekretaris Jurusan. 

113. Sekretaris Jurusan akan mengetik pengumuman dan jadwal ujian ulangan 

perihal ujian ulangan beserta nama-nama mahasiswa/i yang berhak dan wajib 

mengulang pada mata kuliah teori secara luring yang gagal serta nama Dosen 

Pengampu Mata Kuliah dan ditempel di papan pengumuman, diunggah di 

laman Jurusan/Program Studi atau group media social Jurusan/Program 

Studi. 

114. Mahasiswa/i mendapat nilai D (berhak) dan E (wajib) mengulang UAS mata 

kuliah metode CBL secara luring/daring dan Dosen Pengampu Mata Kuliah 

tersebut memberikan tugas/latihan/ulangan kepada mahasiswa/i tersebut 
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melalui luring dan/atau SIPADI sesuai jadwal yang sudah ditentukan dari 

Jurusan/Program Studi/Dosen Pengampu Mata Kuliah tersebut.  

115. Semua ujian ulang/tugas/latihan dan administrasi uas mata kuliah metode 

RBL secara luring/daring tidak dipungut biaya apapun dan apabila ada oknum 

yang melakukan kesalahan sehingga melanggar peraturan polmed dan 

disertai bukti maka dikenakan sanksi sesuai PP No. 94 tahun 2021, kode etik 

dosen, perjanjian kerja pegawai dan kode etik mahasiswa. 

116. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai akhir yang 

mendapat nilai D (berhak) dan E (wajib) dengan mengikuti ujian ulang dan 

mengerjakan semua tugas/latihan/ulangan UAS mata kuliah metode RBL 

secara luring/daring yang diberikan Dosen Pengampu Mata Kuliah setelah 

UTS yang tidak dikerjakan sehingga semua nilai tersebut menjadi acuan 

untuk merubah nilai akhir semester sesuai Peraturan Akademik Pasal 32 

tentang Ujian Susulan dan Ulangan. 

117. Hasil ujian ulang/tugas/latihan/ulangan UAS mata kuliah metode RBL secara 

luring/daring yang dikerjakan mahasiswa kemudian diperiksa oleh Dosen 

Pengampu Mata Kuliah dan semua ujian ulang/tugas/latihan/ulangan nilai 

akhir semester diberikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi. 

118. Kepala/Sekretaris Program Studi menuliskan surat yang ditujukan kepada 

Wakil Direktur 1 Bidang Akademik untuk meminta izin membuka PORTAL 

supaya dapat memasukkan nilai akhir semester ke PORTAL. Surat tersebut 

diparaf Sekretaris Jurusan dan ditandatangani oleh Ketua Jurusan dan setelah 

dijawab dan diizinkan maka Kepala Program Studi memasukkan nilai akhir 

semester ke PORTAL. 

119. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) UAS kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi UAS. LEA UAS 

diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 

Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA UAS dikembalikan pada Dosen Wali 

Kelas dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 



 

208  

120. LEA UAS dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 

121. Semua mahasiwa/i mengurus administrasi PBM secara manual melalui loket 

masing-masing jurusan/program studi dan melalui email jurusan/ program 

studi atau nomor kontak pegawai administrasi jurusan/ program studi secara 

daring di jam kerja. 

122. Administrasi Jurusan/Program Studi membuat pengumuman kepada seluruh 

mahasiswa/i untuk mengambil marksheet sebagai salah satu persyaratan 

daftar ulang pada semester berjalan berikutnya. 

123. Marksheet yang sudah diambil ditandatangani oleh pihak terkait dan dipindai 

menggunakan perangkat elektronik oleh masing-masing mahasiswa/i sebagai 

pertinggal. Jika tidak mengambil marksheet maka tidak dapat mendaftar 

ulang. 

124. Marksheet yang hilang dan rusak dapat diganti dengan melakukan 

pembayaran melalui Satu Pintu Layanan POLMED dan membawa bukti 

pembayaran ke administrasi Jurusan/Program Studi untuk melakukan 

pencetakan kembali dan ditandatangani oleh pihak terkait. 

125. Daftar ulang dilakukan mahasiswa/i dengan mengikuti peraturan yang 

berlaku di polmed dan menyelesaikan semua kewajiban sebagai mahasiswa 

aktif polmed. 
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BAB 6 TUGAS AKHIR 

 

Tugas Akhir pada Peraturan Akademik POLMED Pasal 13 merupakan satu 

diantara mata kuliah dan juga merupakan karya ilmiah yang merupakan persyaratan 

untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md.) untuk program Diploma 3, gelar 

Sarjana Terapan (S.Tr.) untuk Diploma 4, serta gelar Magister Terapan (M.Tr.) 

untuk Magister Terapan (S2). Tugas Akhir untuk program Diploma 3 disebut 

Laporan Akhir, untuk program Diploma 4 disebut Skripsi, dan untuk program 

Magister Terapan (S2) disebut Tesis. 

 

6.1 Laporan Akhir Mata Kuliah Tugas Akhir 

Laporan Akhir adalah karya ilmiah yang merupakan persyaratan 

mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md.). Isi dalam buku Laporan Akhir terdiri dari 

tiga bagian, yaitu: 

1. Bagian awal mencakup lembar sampul depan, lembar judul, lembar 

pernyataan orisinalitas, lembar pengesahan, halaman persembahan (pilihan), 

abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, arti lambang 

dan singkatan, dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi yang terdiri dari lima bab dan daftar pustaka. Adapun bagian bab 

yang dimaksud adalah, sebagai berikut: 

● Bab 1 Pendahuluan 

● Bab 2 Tinjauan Pustaka 

● Bab 3 Metode Penelitian 

● Bab 4 Hasil dan Pembahasan 
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● Bab 5 Simpulan dan Saran 

3. Bagian Akhir berisi lampiran dan biodata mahasiswa 

Laporan Akhir terdiri dari 4 tahapan utama yaitu:  

1. Tahapan persiapan laporan akhir 

2. Tahapan penyusunan laporan akhir 

3. Tahapan pelaksanaan sidang laporan akhir 

4. Tahapan penyelesaian laporan akhir 

 

Juknis pelaksanaan Laporan akhir dengan nama mata kuliah tugas akhir dan 

dalam bentuk laporan akhir untuk D3 sebagai berikut: 

1. Kalender Akademik T.A. dan pengumuman PBM dikeluarkan oleh Wakil 

Direktur 1 Bidang Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur untuk 

didistribusikan kepada seluruh sivitas akademika. 

2. Ketua Jurusan menindaklanjuti atas pengumuman Kalender Akademik T.A. 

dan PBM yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur 1 Bidang Akademik yang 

sudah ditandatangani oleh Direktur dengan membuat memorandum mengenai 

T.A dan PBM akan dimulai untuk masing-masing Jurusan maupun Program 

Studi yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan. (PBM laporan akhir dengan 

nama mata kuliah tugas akhir yang dilakukan secara luring/daring tetap 

menggunakan sistem pembelajaran digital (sipadi) semua rekam jejak PBM 

dilakukan di sipadi dan dapat diakses https://sipadi.polmed.ac.id/). 

3. Sekretaris Jurusan mengetik pengumuman untuk persiapan, proses 

pelaksanaan tugas akhir, sidang tugas akhir dan penyelesaian laporan akhir 

dan pengumuman ini disetujui Ketua Jurusan kemudian pengumuman 

tersebut dikoordinasikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi yang 

ditempel pada papan pengumuman, akan diunggah laman masing-masing 

Jurusan/Program Studi atau group media social masing-masing Jurusan/ 

Program Studi. 

4. Kepala/Sekretaris Program Studi melanjutkan pengumuman tersebut dengan 

memberikan pengumuman kepada seluruh mahasiswa/i D3 aktif semester 6 

(enam) untuk melakukan persiapan tugas akhir 

https://sipadi.polmed.ac.id/
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5. Metode mahasiswa/i mengusulkan judul tugas akhir kepada 

Kepala/Sekretaris Program Studi: 

● Mahasiswa menyiapkan 3 (tiga) judul untuk dijadikan bahan 

pertimbangan tugas akhir. Judul tersebut dapat berupa judul tugas akhir 

dari program magang bersertifikat/regular, hasil karya ilmiah dari 

program kreativitas/aktivitas mahasiswa yang menang kompetisi baik 

lokal/nasional/internasional dan rancang bangun/simulasi sejenis 

lainnya yang relevan dengan bidang keahlian program studi masing-

masing. Jumlah mahasiswa/i rancang bangun maksimal 3 (tiga) 

orang/kelompok/alat. 

● Judul yang sudah disetujui maka Kepala/Sekretaris Program Studi 

mendistribusikan judul dan mahasiswa/i bimbingan tersebut kepada 

Dosen Pembimbing Tugas Akhir atau Mahasiswa/i dapat mengajukan 

permintaan memilih nama Dosen Pembimbing sesuai bidang keahlian 

menjadi Dosen Pembimbing Tugas Akhir kepada Kepala/Sekretaris 

Program Studi. 

● Kepala/Sekretaris Program Studi mengumumkan nama-nama 

pembimbing, mahasiswa/i dan judul tugas akhir untuk dibimbing pada 

semester genap tahun ajaran berjalan secara langsung (papan 

pengumuman di Jurusan/Program Studi), melalui laman 

Jurusan/Program Studi, surel kepada masing-masing dosen 

pembimbing dengan @polmed.ac.id atau media social 

Jurusan/Program Studi lainnya.  

6. Setelah semua informasi bimbingan tugas akhir diumumkan kemudian surat 

persetujuan/kesediaan yang diberikan mahasiswa/i kepada dosen 

pembimbing mealui surel kepada masing-masing dosen pembimbing dengan 

@polmed.ac.id atau media social Jurusan/Program Studi lainnya untuk 

ditandatangani dan diberikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi untuk 

didata sampai penyelesaian sidang tugas akhir. 

7. Pertukaran judul tugas akhir dapat dilakukan maksimal 2 (dua) minggu 

setelah diumumkan oleh Jurusan/Program Studi dan diberikan waktu dalam 
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1 (satu) minggu untuk memproses persetujuan judul tugas akhir oleh 

mahasiswa kepada Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan Program Studi. 

8. Proses pembimbingan tugas akhir yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing 

Tugas Akhir dalam kurun waktu  6 bulan dan seluruh jejak rekam PBM 

Tugas Akhir dilakukan sesuai Nomor 2. 

9. Jurusan mendistribusikan Surat Keputusan Dosen Wali Kelas kepada masing-

masing Dosen Wali Kelas melalui langsung atau menggunakan surel 

@polmed.ac.id. yang sudah ditanda tangani oleh Direktur. 

10. Administrasi Jurusan/Program Studi sudah menyiapkan slot mata kuliah 

Tugas Akhir di SIPADI pada minggu ke 1 (satu). 

11. Mahasiswa/I mengikuti peraturan akademik dan kode etik mahasiswa dan 

dosen mengikuti UU dosen dan guru No 14 tahun 2005, PP No.94 tahun 2021, 

pedoman pak 2019 suplemen, beban kerja dosen (BKD) dan kode etik dosen. 

12. Dosen Wali kelas menunjuk dua orang mahasiswa/i sebagai Ketua dan Wakil 

Ketua Kelas pada kelas masing-masing. 

13. Mahasiswa/i hadir tepat waktu di kelas untuk melaksanakan matakuliah tugas 

akhir secara luring/daring selama 1 semester (16 minggu). 

14. Mahasiswa/i dapat membawa dan mengoperasikan perangkat elektronik 

utama (laptop/personal computer) dan wajib membawa dan menghidupkan 

perangkat elektronik tambahan (handphone) sudah terkoneksi pada internet 

dimana daftar hadir dilakukan di SIPADI. 

15. Mahasiswa/i melakukan presensi di SIPADI pada saat berada luring/daring 

sesuai jadwal matakuliah tugas akhir secara luring/daring tersebut. 

16. Mahasiswa/i yang tidak hadir dengan adanya alasan ketidakhadiran dapat 

menekan tombol S(Sakit) atau I (Izin) pada SIPADI dan memberikan surat 

sakit/izin yang sesuai aturan secara langsung ke administrasi jurusan/Program 

Studi atau melalui surel mahasiswa/i menggunakan @student.polmed.ac.id 

yang ditujukan kepada Administrasi Jurusan/Program Studi atau 

Kepala/Sekretaris Program Studi. 

17. Surat sakit dan izin mahasiswa/i diberikan kepada Administrasi 

Jurusan/Program Studi atau Kepala Program Studi/Sekretaris Program Studi 

paling lama diakui maksimal 3 × 24 jam sedangkan absen (tidak hadir tanpa 
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alasan) akan mendapatkan sanksi sesuai Peraturan Akademik Pasal 36 

tentang Ketidakhadiran yang Tidak Diizinkan. 

18. Jumlah kehadiran, keterlambatan dan ketidakhadiran mahasiswa/i disebabkan 

sakit, izin dan absen mengikuti Peraturan Akademik Pasal 35, 36 dan 37. 

19. Dosen Pembimbing yang tidak dapat meneruskan bimbingan mahasiswa/i 

diberikan waktu maksimal 2 bulan untuk mengundurkan diri karena 

berhalangan sakit dan izin (tugas lainnya) melapor kepada Kepala Program 

Studi. Dosen Pembimbing Mata Kuliah Tugas Akhir tersebut melapor dengan 

memberikan surat sakit/izin ditujukan kepada Ketua Jurusan dan surat 

tersebut dapat diberikan langsung ke Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan atau 

melalui surel dosen menggunakan @polmed.ac.id. Jika melebihi batas 

maksimal maka bimbingan dialihkan kepada fungsionaris Jurusan/Program 

Studi dengan batas kewajaran. 

20. Sekretaris Jurusan akan memberikan surat tersebut ke Kepala Program 

Studi/Sekretaris Program Studi untuk ditindak lanjuti memberikan nama 

Dosen Pembimbing Pengganti Tugas Akhir yang relevan dengan bidang 

keahliannya. Surat tugas diketik oleh Kepala/Sekretaris Program Studi, 

diparaf oleh Sekretaris Jurusan dan ditandatangani oleh Ketua Jurusan 

diberikan kepada Dosen Pembimbing Pengganti Tugas Akhir untuk 

membimbing mahasiswa/i tersebut. Data Dosen Pembimbing Pengganti 

Tugas Akhir yang menggantikan Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang 

terganti tersebut akan diberikan kepada Administrasi Jurusan/Program Studi 

untuk direkap pemenuhan PBM bimbingan tugas akhir di akhir semester 

genap kepada Keuangan dimana diperiksa oleh bagian Direktorat Akademik 

dan disetujui Wakil Direktur II Bidang Kepegawaian dan Administrasi 

Umum Keuangan. 

21. Dosen Pembimbing Mata Kuliah Tugas Akhir melakukan verifikasi presensi 

di SIPADI pada saat mahasiswa/i melakukan asistensi bimbingan tugas akhir 

secara luring/daring sesuai jadwal mata kuliah tugas akhir secara 

luring/daring tersebut. Pengaturan jam kehadiran dan keterlambatan dapat 

diatur pada bagian kehadiran/presensi di SIPADI. 
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22. Dosen Pembimbing Mata Kuliah Tugas Akhir hadir dan berada secara 

luring/daring sesuai jadwal mata kuliah Tugas Akhir. 

23. Mahasiswa/i mendengarkan, memahami dan tanya jawab pada mata kuliah 

tugas akhir secara luring/daring sesuai jadwal kuliah. 

24. Mahasiswa/i mengerjakan semua kegiatan tugas akhir dimana interaksi 

mahasiswa/i dan Dosen Pembimbing Mata Kuliah Tugas Akhir dalam bentuk 

catatan harian sebagai indikator penilaian mata kuliah tugas akhir secara 

luring/daring pada saat sidang tugas akhir. 

25. Sidang tugas akhir sudah dapat dimulai minimal setelah 10 (sepuluh) minggu 

semester genap berjalan dan maksimal 18 (delapan belas) minggu semester 

genap berjalan 

26. Kepala/Sekretaris Program Studi mengeluarkan jadwal sidang tugas akhir 

pada saat pengumuman judul tugas akhir, nama mahasiswa/i dan nama dosen 

pembimbing diawal semester secara langsung (papan pengumuman di 

Jurusan/Program Studi), melalui laman Jurusan/Program Studi, surel kepada 

masing-masing dosen pembimbing mata kuliah tugas akhir dengan 

@polmed.ac.id atau media social Jurusan/Program Studi lainnya  

27. Semua ketentuan, hak dan kewajiban mahasiswa/i dan Dosen Pembimbing 

Mata Kuliah Tugas Akhir mengikuti Peraturan Akademik, Kode Etik 

Mahasiswa, Kode Etik Dosen dan Peraturan Lainnya yang berlaku. 

28. Dosen Wali Kelas berkomunikasi dengan mahasiswa/i di kelas yang 

didampinginya, khususnya Ketua Kelas dan Dosen Wali Kelas 

berkomunikasi langsung atau menggunakan perangkat elektronik tentang 

perkembangan mahasiswa/i di kelas tersebut dalam melaksanakan PBM mata 

kuliah tugas akhir selama 1 semester. 

29. Dosen Wali Kelas berkomunikasi dengan Kepala/Sekretaris Program Studi 

apabila ada ditemukan hal-hal yang menunjang atau menghambat 

pelaksanaan PBM mata kuliah tugas akhir khususnya perkembangan 

mahasiswa/i dalam mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban 

mahasiswa/i tersebut. Seluruh hal-hal yang menjadi motivasi atau 

penghambat PBM di kelas masing-masing dapat dibicarakan di rapat evaluasi 
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UTS maupun UAS serta berkomunikasi langsung atau melalui perangkat 

elektronik di jam kerja dengan Fungsionaris Jurusan. 

30. Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi mengawasi semua PBM 

mata kuliah tugas akhir secara luring/daring dan dilaporkan kepada Ketua 

Jurusan. Semua Rekapan PBM mata kuliah tugas akhir dari SIPADI yang 

dilakukan Administrasi Jurusan/Program Studi menjadi acuan monitoring di 

masing-masing Jurusan/Program Studi. 

31. Kepala/Sekretaris Program Studi memeriksa semua aktivitas mata kuliah 

tugas akhir secara luring/daring yang ada di SIPADI. 

32. Mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan tugas akhir dalam proses 

pelaksanaan mata kuliah tugas akhir diakibatkan musibah dan/atau sejenisnya 

maka mahasiswa/i melakukan PKA sesuai Peraturan Akademik Pasal 19 

tentang Penundaan Kegiatan Akademik (PKA)/Cuti Kuliah. 

33. Sesuai Nomor 25 maka Sekretaris Jurusan membuat pengumuman untuk 

mengingatkan bahwa mahasiswa/i melaksanakan mata kuliah tugas akhir 

dapat melakukan/memulai sidang tugas akhir. 

34. Kepala/Sekretaris Program Studi mendistribusikan dosen sebagai Ketua 

Penguji dan Penguji untuk mahasiswa/i yang akan melakukan sidang tugas 

akhir kepada dosen yang akan menjadi Ketua Penguji dan Penguji pada 

sidang tugas akhir tersebut. Nama-nama dosen Ketua Penguji dan Penguji 

dilarang untuk diberitahukan kepada mahasiswa/i.  

35. Ketentuan Ketua Penguji, Penguji terdapat pada Peraturan Akademik Pasal 

17 tentang Dosen Pembimbing, Ketua Penguji, dan Penguji. 

36. Ketua jurusan wajib mengumumkan semua tata cara sidang mata kuliah tugas 

akhir sesuai peraturan akademik dan juknis PBM. Salah satunya 

pengumuman mengenai tata cara sidang tugas akhir yaitu keterlambatan 

dibatasi 15 menit sebagai ketua penguji, penguji 1 dan penguji 2. apabila tidak 

hadir setelah 15 menit maka digantikan yang ditunjuk fungsionaris 

jurusan/program studi dengan memperhatikan jumlah total dosen yang 

bersangkutan ketua penguji, penguji 1 dan penguji 2 serta bidang keahlian 

khususnya dosen penguji 1 dan penguji 2. dalam hal ini semua dosen berhak 

mempertanyakan haknya (jumlah sebagai ketua penguji/penguji 1 maupun 
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penguji 2). fungsionaris jurusan/program studi. dosen pengganti sebagai 

ketua penguji/penguji 1 dan penguji dilarang mendominasi jumlah total 

(jumlah sebagai ketua penguji/penguji 1 maupun penguji 2) dimana 

fungsionaris jurusan/program studi yang sudah memiliki tugas tambahan 

kecuali dalam hal-hal yang tidak bisa dikendalikan secara normal dan sesuai 

sop yang berlaku. 

37. Kepala/sekretaris program studi mendistribusikan jadwal sidang kepada 

dosen pembimbing mata kuliah tugas akhir, dosen sebagai ketua penguji, 

dosen sebagai penguji tidak pada satu waktu yang sama dan tempat yang 

berbeda. kepala/sekretaris program studi wajib memberikan pembatasan 

waktu minimal 2 jam setelah bertindak sebagai ketua penguji dan dosen 

sebagai penguji sebagai pergantian sebagai ketua penguji dan dosen sebagai 

penguji di sidang berikutnya. 

38. Sidang tugas akhir dimulai dari awal sampai akhir wajib dihadiri dosen 

sebagai 1 ketua penguji dan 2 dosen sebagai penguji 1 dan penguji 2. apabila 

ketua penguji, penguji 1, penguji 2 terlambat 15 menit dari waktu yang sudah 

ditetapkan maka fungsionaris menunjuk pengganti dari ketiga unsur tersebut 

dengan ketentuan yang berlaku pada nomor 39.  

39. Tugas Pokok dan Fungsi Peserta Mata Kuliah Tugas Akhir dan Sidang Tugas 

Akhir sebagai berikut: 

● Ketua Jurusan: Memiliki tugas pokok sebagai penanggung jawab dan 

pengarah tingkat Jurusan dalam kegiatan Tugas Akhir (Laporan Akhir) 

di Jurusan. 

● Sekretaris Jurusan: Memiliki tugas pokok sebagai wakil penanggung 

jawab dan wakil pengarah tingkat jurusan dalam kegiatan Tugas Akhir 

(Laporan Akhir) di jurusannya dan memiliki peran dalam membantu 

tugas-tugas dari Ketua Jurusan  

● Kepala Program Studi: Memiliki tugas pokok dalam mengatur 

pelaksanaan teknis kegiatan Tugas Akhir (Laporan Akhir) seperti 

mengatur dosen pembimbing, dosen ketua penguji, dosen penguji, dan 

jadwal kuliah dan arahan dari Ketua Jurusan. 
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● Sekretaris Program Studi: Memiliki tugas pokok membantu kepala 

program studi dalam hal mengatur pelaksanaan teknis kegiatan Tugas 

Akhir (Laporan Akhir) seperti mengatur dosen pembimbing, dosen 

ketua penguji, dosen penguji, dan jadwal sebagaimana mengikuti 

jadwal kuliah dan arahan dari Kepala Program Studi. 

● Dosen Pembimbing Mata Kuliah Tugas Akhir: Memiliki tugas pokok 

dalam memberikan bimbingan kepada mahasiswa bimbingan yang 

telah ditugaskan dalam surat tugas agar lebih rasional, elegan, akurat 

dan teruji, ditinjau dari segi keilmuan dan operasionalisasinya dalam 

penulisan tugas akhir. Dosen Pembimbing berkewajiban melaksanakan 

tugas bimbingan di SIPADI dan laporan akhir tugas akhir untuk 

disidangkan. 

● Dosen Ketua Penguji: Memiliki tugas pokok sebagai moderator 

(mengatur lalu lintas diskusi sesuai relevan dan batasan permasalahan 

tugas akhir) dan memfasilitasi munculnya tayangan, komunikasi 

interaktif memiliki etika dan adab, mengontrol waktu ujian dan 

distribusinya, sampai dengan memandu input nilai dari Dosen Penguji. 

● Dosen Penguji 1 dan Dosen Penguji 2: Memiliki tugas pokok dalam 

memberikan saran, ujian/evaluasi hingga memberikan penilaian yang 

baik dari segi tulisan laporan akhir, presentasi sidang, batasan 

permasalahan dan penguasaan materi mahasiswa bimbingan sesuai 

formulir yang telah ditetapkan. 

● Administrasi Jurusan dan Prodi: Memiliki tugas pokok dalam 

membantu fungsionaris jurusan/prodi menyiapkan berkas-berkas surat 

menyurat ataupun formulir yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan 

Tugas Akhir dan mengarsipkannya. 

● Mahasiswa/i Bimbingan: Memiliki tugas pokok sebagai subjek utama 

dalam penulisan Laporan Akhir dan memiliki kewajiban dalam 

mengikuti seluruh proses Laporan Akhir secara runut mulai dari 

penulisan hingga sidang secara hormat dan beretika. 

40. Sidang mata kuliah tugas akhir berlangsung dari awal sampai akhir dan tidak 

dapat dihentikan ditengah jalan kecuali mahasiswa/i mengalami 
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sakit/sejenisnya. saat sidang dimulai maka ketua penguji menanyakan 

kesiapan mahasiswa/i untuk meneruskan sidang tugas akhir. jika sidang 

sudah berjalan minimal 45 menit dan mahasiswa/i mengalami 

sakit/sejenisnya maka ketua penguji menyatakan sidang selesai dan 

dilaporkan kepada fungsionaris jurusan/kepala program studi untuk tindak 

lanjut berikutnya. 

41. apabila terjadi kejadian pada waktu sidang mata kuliah tugas akhir 

berlangsung seperti no. 38 maka terdapat dua solusi yaitu solusi pertama, nilai 

dosen pembimbing tugas akhir, nilai dosen pembimbing industri, nilai 

penguji 1 dan nilai penguji 2 diberikan kepada ketua penguji untuk dilakukan 

penjumlahan nilai tugas akhir mahasiswa/i tersebut. solusi kedua, ketua 

penguji melaporkan dan meminta kepada fungsionaris jurusan/program studi 

untuk memberikan kesempatan pengulangan sidang tugas akhir pada jadwal 

berikutnya dengan panitia sidang yang sama dan sifatnya melanjutkan sisa 

waktu sidang tugas akhir. dan jika mahasiswa tersebut sakit dalam waktu 

yang lama sehingga sidang tugas akhir tidak dapat dilanjutkan maka 

dilakukan PKA sesuai Pperaturan Akademik Pasal 19 tentang Penundaan 

Kegiatan Akademik (PKA)/Cuti Kuliah. 

42. Tata cara penampilan mahasiswa/i yang melakukan sidang sebagai berikut: 

● Seragam mahasiswa laki-laki: baju warna putih lengan panjang (tidak 

kaos oblong) menggunakan dasi panjang warna hitam, celana panjang 

warna hitam dan kaos kaki warna putih dan sepatu pantofel laki-laki 

hitam, rambut disisir serta tampak rapi 

● Seragam mahasiswa perempuan: baju warna putih lengan 

panjang/pendek (tidak kaos oblong), rok warna hitam panjang/pendek 

dibawah lutut/ dan sepatu resmi warna hitam, dapat menggunakan 

penutup kepala (hijab) bagi yang menjalankannya/rambut disisir dan 

dapat bermake-up minimalis serta tampak rapi. 

43. Tata cara penampilan dosen sebagai ketua penguji dan penguji dalam 

melaksanakan sidang sebagai berikut: 
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● seragam dosen laki-laki: menggunakan baju lengan pendek/panjang 

(tidak kaos oblong) dan celana panjang, menggunakan dasi panjang, 

sepatu (bukan sendal sepatu), rambut disisir yang rapi 

● seragam dosen perempuan: menggunakan baju lengan panjang/pendek 

dan rok panjang/pendek dibawah lutut, sepatu dapat menggunakan 

penutup kepala (hijab) bagi yang menjalankannya/ sisir rambut yang 

rapi. 

44. Pada saat sidang tugas akhir berlangsung semua konsumsi disediakan oleh 

panitia perwakilan mahasiswa/i dari HMPS program studi masing-masing. 

Konsumsi diberikan kepada Ketua Penguji, Penguji 1, Penguji 2, 

Fungsionaris Jurusan/Program Studi dan Administrasi Jurusan/Program 

Studi. 

45. Pada saat sidang tugas akhir berlangsung maka seluruh Fungsionaris 

Jurusan/Program Studi memantau berjalannya sidang tugas akhir, mendata 

dan memasukkan semua nilai sidang tugas akhir yang telah selesai ke LEA 

dan formulir-formulir tugas akhir diberikan kepada Administrasi 

Jurusan/Program Studi untuk diarsipkan di Jurusan/Program Studi. 

46. Sekretaris Program Studi memeriksa ulang dan menyerahkan kembali LEA 

kepada Kepala Program Studi. 

47. Kepala Program Studi menyerahkan kepada Sekretaris jurusan dan Sekretaris 

Jurusan memparaf nilai akhir LEA dan diserahkan kepada Ketua Jurusan. 

48. Setelah semua sidang tugas akhir berakhir maka proses revisi laporan akhir 

yang dilakukan sesuai pada formulir penilaian sidang tugas akhir maksimal 2 

minggu. 

49. Mahasiswa/I melakukan revisi laporan akhir kepada masing-masing penguji 

1 dan penguji 2. sesuai PP 94 tahun 2021 maka dosen sebagai pns wajib hadir 

di masing-masing satuan unit bekerja (wajib hadir di polmed dalam jam kerja) 

untuk melayani mahasiswa/i dalam melakukan penyelesaian revisi laporan 

akhir. komunikasi memiliki etika dan adab antara dosen penguji 1, penguji 2, 

ketua penguji apabila memiliki tugas/dinas luar kota/lainnya dapat melalui 

sipadi, surel @polmed, media social lainnya yang digunakan polmed dan 

dilaporkan kepada kepala/sekretaris program studi. Mahasiswa wajib 
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melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan revisi laporan akhir dan dosen 

ketua penguji, penguji 1 dan penguji 2 wajib hadir di polmed untuk 

menyelesaikan revisi dan menandatangani bebas revisi laporan akhir 

mahasiswa/i. Urutan penandatangan bebas revisi laporan akhir adalah 

dilakukan oleh penguji 1, penguji 2 dan ketua penguji kemudian dosen 

pembimbing dan terakhir fungsionaris jurusan. seluruh fungsionaris wajib 

hadir di masing-masing jurusan/program studi untuk menyelesaikan semua 

tugas yang relevan dengan laporan akhir dan yang lainnya. jika ada 

tugas/dinas keluar kota/lainnya maka dilakukan sesuai sop yang berlaku. 

50. Semua penyelesaian mata kuliah tugas akhir menjadi bentuk laporan akhir 

tidak dipungut biaya apapun dan bentuk apapun dan apabila ada oknum yang 

melakukan kesalahan sehingga melanggar peraturan polmed dan disertai 

bukti maka dikenakan sanksi sesuai PP No. 94 tahun 2021, kode etik dosen, 

perjanjian kerja pegawai dan kode etik mahasiswa. 

51. Semua peralatan rancang bangun sejenisnya menjadi milik polmed 

diserahkan oleh mahasiswa/i kepada jurusan atas persetujuan dosen 

pembimbing dan peralatan tersebut menjadi inventarisasi jurusan diletakkan 

di laboratorium/bengkel/tempat yang sesuai dan dapat digunakan oleh dosen 

pembimbing untuk menjadi bahan melakukan tridharma setelah diizinkan 

oleh jurusan. 

52. Semua formulir bebas revisi laporan akhir dan bebas masalah langsung 

dilakukan oleh mahasiswa/i dengan dosen/bagian yang bersangkutan dengan 

penyelesaian laporan akhir. 

53. Mahasiswa yang sudah selesai sidang dan bebas revisi laporan akhir dapat di 

yudisium 1 sesuai Peraturan Akademik Pasal 47 tentang Yudisium. 

54. Mahasiswa yang sudah bebas masalah sesuai Peraturan Akademik Pasal 48 

tentang Ijazah dan Transkrip berhak mendapatkan SKTL, ijazah dan 

transkrip nilai. 

55. Mahasiswa yang belum menyelesaikan revisi laporan akhir maka didaftarkan 

pada yudisium 2 pada tahun berikutnya dan tidak mendapatkan 

sktl/ijazah/transkrip nilai sampai nomor 52 diselesaikan sesuai Peraturan 

Akademik Pasal 48. 
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56. Mahasiswa/i wajib melaksanakan uji kompetensi dapat dilakukan 

didalam/diluar polmed yang diakui BNSP atau sejenisnya dan dinyatakan 

lulus mendapatkan sertifikat kompetensi dan salinan sertifikat kompetensi 

diberikan ke jurusan/program studi masing-masing menjadi rekam jejak 

untuk akreditasi program studi tersebut sesuai Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 

tentang Ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar dan tata cara 

penulisan gelar di perguruan tinggi. Uji kompetensi dapat dilakukan sebelum 

dan sesudah sidang sebelum mendapatkan ijazah dan transkrip nilai. 

57. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) UAS kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi UAS. LEA UAS 

diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 

Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA UAS dikembalikan pada Dosen Wali 

Kelas dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 

58. LEA UAS dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 

59. Semua mahasiwa/i mengurus administrasi PBM secara manual melalui loket 

masing-masing jurusan/program studi dan melalui email jurusan/ program 

studi atau nomor kontak pegawai administrasi jurusan/ program studi secara 

daring di jam kerja. 

60. Administrasi Jurusan/Program Studi membuat pengumuman kepada seluruh 

mahasiswa/i untuk mengambil marksheet sebagai salah satu persyaratan 

daftar ulang pada semester berjalan berikutnya. 

61. Marksheet yang sudah diambil ditandatangani oleh pihak terkait dan dipindai 

menggunakan perangkat elektronik oleh masing-masing mahasiswa/i sebagai 

pertinggal. Jika tidak mengambil marksheet maka tidak dapat mendaftar 

ulang. 

62. Marksheet yang hilang dan rusak dapat diganti dengan melakukan 

pembayaran melalui Satu Pintu Layanan POLMED dan membawa bukti 
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pembayaran ke administrasi Jurusan/Program Studi untuk melakukan 

pencetakan kembali dan ditandatangani oleh pihak terkait. 

63. Mahasiswa/I yang sudah yudisium dan wisuda mendapatkan izasah dan 

transkrip nilai. 

64. POS-AP pelaksanaan Tugas Akhir di Program Studi sesuai dengan Prosedur 

Operasional Standar Politeknik Negeri Medan tahun 2021 pada 

https://bit.ly/POS_AP_POLMED 

 

6.2 Laporan akhir mata kuliah Skripsi 

Juknis pelaksanaan Laporan akhir dengan nama mata kuliah skripsi dan 

dalam bentuk laporan akhir untuk D4 sebagai berikut: 

1. Kalender Akademik T.A. dan pengumuman PBM dikeluarkan oleh Wakil 

Direktur 1 Bidang Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur untuk 

didistribusikan kepada seluruh sivitas akademika. 

2. Ketua Jurusan menindaklanjuti atas pengumuman Kalender Akademik T.A. 

dan PBM yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur 1 Bidang Akademik yang 

sudah ditandatangani oleh Direktur dengan membuat memorandum mengenai 

T.A dan PBM akan dimulai untuk masing-masing Jurusan maupun Program 

Studi yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan. (PBM laporan akhir dengan 

nama mata kuliah skripsi yang dilakukan secara luring/daring tetap 

menggunakan sistem pembelajaran digital (sipadi) semua rekam jejak PBM 

dilakukan di sipadi dan dapat diakses https://sipadi.polmed.ac.id/). 

3. Sekretaris Jurusan mengetik pengumuman untuk persiapan, proses 

pelaksanaan tugas akhir, sidang tugas akhir dan penyelesaian laporan akhir 

dan pengumuman ini disetujui Ketua Jurusan kemudian pengumuman 

tersebut dikoordinasikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi yang 

ditempel pada papan pengumuman, akan diunggah laman masing-masing 

Jurusan/Program Studi atau group media social masing-masing Jurusan/ 

Program Studi. 

4. Kepala/Sekretaris Program Studi melanjutkan pengumuman tersebut dengan 

memberikan pengumuman kepada seluruh mahasiswa/i D4 aktif semester 8 

(delapan) untuk melakukan persiapan skripsi 

https://bit.ly/POS_AP_POLMED
https://sipadi.polmed.ac.id/
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5. Metode mahasiswa/i penetapan judul skripsi kepada Kepala/Sekretaris 

Program Studi: 

● Mahasiswa menyiapkan 3 (tiga) proposal untuk dijadikan bahan 

pertimbangan skripsi. Materi tersebut tersebut dapat diambil menjadi 

proposal skripsi dari program magang bersertifikat/regular, hasil karya 

ilmiah dari program kreativitas/aktivitas mahasiswa yang menang 

kompetisi baik lokal/nasional/internasional dan rancang 

bangun/simulasi sejenis lainnya yang relevan dengan bidang keahlian 

program studi masing-masing. Jumlah mahasiswa/i rancang bangun 

maksimal 3 (tiga) orang/kelompok/alat. 

● Kepala/Sekretaris Program Studi menetapkan Dosen Pembimbing Mata 

Kuliah Skripsi atau Mahasiswa/i dapat mengajukan permintaan 

memilih nama Dosen Pembimbing sesuai bidang keahlian menjadi 

Dosen Pembimbing Tugas Akhir kepada Kepala/Sekretaris Program 

Studi. Kepala/Sekretaris Program Studi mendistribusikan kepada 

semua mahasiswa/i dan diumumkan langsung melalui papan 

pengumuman, menggunakan surel @polmed.ac.id dan media social 

lainnya masing-masing Jurusan/Program Studi. 

6. Kepala/Sekretaris Program Studi menunjuk dan menetapkan Dosen sebagai 

Ketua Penguji, Penguji 1 dan Penguji 2 untuk melakukan kegiatan seminar 

proposal yang diselenggarakan oleh Jurusan/Program Studi. Seminar 

proposal mata kuliah skripsi dilakukan maksimal minggu ke 6 (enam). 

7. Setelah semua informasi bimbingan tugas akhir diumumkan kemudian surat 

persetujuan/kesediaan yang diberikan mahasiswa/i kepada dosen 

pembimbing melalui surel kepada masing-masing dosen pembimbing dengan 

@polmed.ac.id atau media social Jurusan/Program Studi lainnya untuk 

ditandatangani dan diberikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi untuk 

didata sampai penyelesaian sidang skripsi. 

8. Proses pembimbingan mata kuliah skripsi yang dilakukan oleh Dosen 

Pembimbing Mata Kuliah Skripsi dalam kurun waktu  6 bulan dan seluruh 

jejak rekam PBM skripsi dilakukan sesuai Nomor 2. 
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9. Jurusan mendistribusikan Surat Keputusan Dosen Wali Kelas kepada masing-

masing Dosen Wali Kelas melalui langsung atau menggunakan surel 

@polmed.ac.id. yang sudah ditandatangani oleh Direktur. 

10. Administrasi Jurusan/Program Studi sudah menyiapkan slot mata kuliah 

skripsi di SIPADI pada minggu ke 1 (satu). 

11. Mahasiswa/i mengikuti peraturan akademik dan kode etik mahasiswa dan 

dosen mengikuti UU dosen dan guru no 14 tahun 2005, PP No.94 tahun 2021, 

pedoman pak 2019 suplemen, beban kerja dosen (BKD) dan kode etik dosen. 

12. Dosen Wali kelas menunjuk dua orang mahasiswa/i sebagai Ketua dan Wakil 

Ketua Kelas pada kelas masing-masing. 

13. Mahasiswa/i hadir tepat waktu di kelas untuk melaksanakan mata kuliah tugas 

akhir secara luring/daring selama 1 semester (16 minggu). 

14. Mahasiswa/i dapat membawa dan mengoperasikan perangkat elektronik 

utama (laptop/personal computer) dan wajib membawa dan menghidupkan 

perangkat elektronik tambahan (handphone) sudah terkoneksi pada internet 

dimana daftar hadir dilakukan di SIPADI. 

15. Mahasiswa/i melakukan presensi di SIPADI pada saat berada luring/daring 

sesuai jadwal matakuliah skripsi secara luring/daring tersebut. 

16. Mahasiswa/i yang tidak hadir dengan adanya alasan ketidakhadiran dapat 

menekan tombol S(Sakit) atau I(Izin) pada SIPADI dan memberikan surat 

sakit/izin yang sesuai aturan secara langsung ke administrasi jurusan/Program 

Studi atau melalui surel mahasiswa/i menggunakan @student.polmed.ac.id 

yang ditujukan kepada Administrasi Jurusan/Program Studi atau 

Kepala/Sekretaris Program Studi. 

17. Surat sakit dan izin mahasiswa/i diberikan kepada Administrasi 

Jurusan/Program Studi atau Kepala Program Studi/Sekretaris Program Studi 

paling lama diakui maksimal 3 × 24 jam sedangkan absen (tidak hadir tanpa 

alasan) akan mendapatkan sanksi sesuai Peraturan Akademik Pasal 36 

tentang Ketidakhadiran yang Tidak Diizinkan. 

18. Jumlah kehadiran, keterlambatan dan ketidakhadiran mahasiswa/i disebabkan 

sakit, izin dan absen mengikuti Peraturan Akademik Pasal 35, 36 dan 37. 
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19. Dosen Pembimbing Mata Kuliah Skripsi yang tidak dapat meneruskan 

bimbingan mahasiswa/i diberikan waktu maksimal 2 bulan untuk 

mengundurkan diri karena berhalangan sakit dan izin (tugas lainnya) melapor 

kepada Kepala Program Studi. Dosen Pembimbing Mata Kuliah Tugas Akhir 

tersebut melapor dengan memberikan surat sakit/izin ditujukan kepada Ketua 

Jurusan dan surat tersebut dapat diberikan langsung ke Ketua 

Jurusan/Sekretaris Jurusan atau melalui surel dosen menggunakan 

@polmed.ac.id. Jika melebihi batas maksimal maka bimbingan dialihkan 

kepada fungsionaris Jurusan/Program Studi dengan batas kewajaran. 

20. Ketua jurusan wajib mengumumkan semua tata cara seminar proposal mata 

kuliah skripsi sesuai peraturan akademik dan juknis PBM. Salah satunya 

pengumuman mengenai tata cara seminar proposal yaitu keterlambatan 

dibatasi 15 menit sebagai ketua penguji, penguji 1 dan penguji 2. apabila tidak 

hadir setelah 15 menit maka digantikan yang ditunjuk fungsionaris 

jurusan/program studi dengan memperhatikan jumlah total dosen yang 

bersangkutan sebagai ketua penguji, penguji 1 dan penguji 2 serta bidang 

keahlian khususnya dosen penguji 1 dan penguji 2. dalam hal ini semua dosen 

berhak mempertanyakan haknya (jumlah sebagai ketua penguji/penguji 1 

maupun penguji 2). fungsionaris jurusan/program studi. Dosen pengganti 

sebagai ketua penguji/penguji 1 dan penguji dilarang mendominasi jumlah 

total (jumlah sebagai ketua penguji/penguji 1 maupun penguji 2) dimana 

fungsionaris jurusan/program studi yang sudah memiliki tugas tambahan 

kecuali dalam hal-hal yang tidak bisa dikendalikan secara normal dan sesuai 

SOP yang berlaku. 

21. Seminar proposal dilaksanakan wajib dihadiri dosen pembimbing mata kuliah 

skripsi bimbingan mahasiswa/i, ketua penguji, penguji 1 dan penguji 2. Jika 

ada keterlambatan maka No. 20 menjadi acuan pelaksanaan seminar proposal. 

hasil dari kegiatan seminar proposal adalah perbaikan dari dosen sebagai 

penguji 1 dan penguji 2 untuk penetapan judul dan kelanjutan bimbingan 

mata kuliah skripsi. 

22. Sekretaris Jurusan akan memberikan surat tersebut ke Kepala Program 

Studi/Sekretaris Program Studi untuk ditindak lanjuti memberikan nama 
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Dosen Pembimbing Pengganti Skripsi yang relevan dengan bidang 

keahliannya. Surat tugas diketik oleh Kepala/Sekretaris Program Studi, 

diparaf oleh Sekretaris Jurusan dan ditandatangani oleh Ketua Jurusan 

diberikan kepada Dosen Pembimbing Pengganti Skripsi untuk membimbing 

mahasiswa/i tersebut. Data Dosen Pembimbing Pengganti Skripsi yang 

menggantikan Dosen Pembimbing Skripsi yang terganti tersebut akan 

diberikan kepada Administrasi Jurusan/Program Studi untuk direkap 

pemenuhan PBM bimbingan Skripsi di akhir semester genap kepada 

Keuangan dimana diperiksa oleh bagian Direktorat Akademik dan disetujui 

Wakil Direktur II Bidang Kepegawaian dan Administrasi Umum Keuangan. 

23. Dosen Pembimbing Mata Kuliah Skripsi melakukan verifikasi presensi di 

SIPADI pada saat mahasiswa/i melakukan asistensi bimbingan skripsi secara 

luring/daring sesuai jadwal mata kuliah tugas akhir secara luring/daring 

tersebut. Pengaturan jam kehadiran dan keterlambatan dapat diatur pada 

bagian kehadiran/presensi di SIPADI. 

24. Dosen Pembimbing Mata Kuliah Skripsi hadir dan berada secara 

luring/daring sesuai jadwal matakuliah Skripsi. 

25. Mahasiswa/i mendengarkan, memahami dan tanya jawab pada mata kuliah 

skripsi secara luring/daring sesuai jadwal kuliah. 

26. Mahasiswa/i mengerjakan semua kegiatan tugas akhir dimana interaksi 

mahasiswa/i dan Dosen Pembimbing Mata Kuliah Skripsi dalam bentuk 

catatan harian sebagai indikator penilaian mata kuliah skripsi secara 

luring/daring pada saat sidang skripsi. 

27. Ketua jurusan wajib mengumumkan semua tata cara seminar hasil mata 

kuliah skripsi sesuai peraturan akademik dan juknis PBM. salah satunya 

pengumuman mengenai tata cara seminar hasil yaitu keterlambatan dibatasi 

15 menit sebagai ketua penguji, penguji 1 dan penguji 2. apabila tidak hadir 

setelah 15 menit maka digantikan yang ditunjuk fungsionaris 

jurusan/program studi dengan memperhatikan jumlah total dosen yang 

bersangkutan sebagai ketua penguji, penguji 1 dan penguji 2 serta bidang 

keahlian khususnya dosen penguji 1 dan penguji 2. dalam hal ini semua dosen 

berhak mempertanyakan haknya (jumlah sebagai ketua penguji/penguji 1 
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maupun penguji 2). fungsionaris jurusan/program studi. dosen pengganti 

sebagai ketua penguji/penguji 1 dan penguji dilarang mendominasi jumlah 

total (jumlah sebagai ketua penguji/penguji 1 maupun penguji 2) dimana 

fungsionaris jurusan/program studi yang sudah memiliki tugas tambahan 

kecuali dalam hal-hal yang tidak bisa dikendalikan secara normal dan sesuai 

sop yang berlaku. 

28. Seminar hasil dilaksanakan wajib dihadiri dosen pembimbing mata kuliah 

skripsi bimbingan mahasiswa/i, ketua penguji, penguji 1 dan penguji 2. jika 

ada keterlambatan maka no. 27 menjadi acuan pelaksanaan seminar hasil. 

seminar hasil mata kuliah skripsi dilakukan maksimal minggu ke 14 (empat 

belas). hasil dari kegiatan seminar hasil adalah perbaikan dari dosen sebagai 

penguji 1 dan penguji 2. 

29. Sidang Mata Kuliah Skripsi sudah dapat dimulai minimal setelah 10 (sepuluh) 

minggu semester genap berjalan dan maksimal 20 (dua puluh) minggu 

semester genap berjalan 

30. Semua ketentuan, hak dan kewajiban mahasiswa/i dan Dosen Pembimbing 

Tugas Akhir mengikuti Peraturan Akademik, Kode Etik Mahasiswa, Kode 

Etik Dosen dan Peraturan Lainnya yang berlaku. 

31. Dosen Wali Kelas berkomunikasi memiliki etika dan adab dengan 

mahasiswa/i di kelas yang didampinginya, khususnya Ketua Kelas dan Dosen 

Wali Kelas berkomunikasi langsung atau menggunakan perangkat elektronik 

tentang perkembangan mahasiswa/i di kelas tersebut dalam melaksanakan 

PBM mata kuliah skripsi. 

32. Dosen Wali Kelas berkomunikasi memiliki etika dan adab dengan 

Kepala/Sekretaris Program Studi apabila ada ditemukan hal-hal yang 

menunjang atau menghambat pelaksanaan PBM mata kuliah tugas akhir 

khususnya perkembangan mahasiswa/i dalam mendapatkan hak dan 

melaksanakan kewajiban mahasiswa/i tersebut. Seluruh hal-hal yang menjadi 

motivasi atau penghambat PBM di kelas masing-masing dapat dibicarakan di 

rapat evaluasi UTS maupun UAS serta berkomunikasi langsung atau melalui 

perangkat elektronik di jam kerja dengan Fungsionaris Jurusan. 
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33. Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi mengawasi semua PBM 

mata kuliah skripsi secara luring/daring dan dilaporkan kepada Ketua 

Jurusan. Semua Rekapan PBM mata kuliah skripsi dari SIPADI yang 

dilakukan Administrasi Jurusan/Program Studi menjadi acuan monitoring di 

masing-masing Jurusan/Program Studi. 

34. Kepala/Sekretaris Program Studi memeriksa semua aktivitas mata kuliah 

skripsi secara luring/daring yang ada di SIPADI. 

35. Mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan skripsi dalam proses pelaksanaan 

tugas akhir diakibatkan musibah dan/atau sejenisnya maka mahasiswa/i 

melakukan PKA sesuai Peraturan Akademik Pasal 19 tentang Penundaan 

Kegiatan Akademik (PKA)/Cuti Kuliah. 

36. Sesuai Nomor 25 maka Sekretaris Jurusan membuat pengumuman untuk 

mengingatkan bahwa mahasiswa/i skripsi dapat melakukan/memulai seminar 

hasil dan sidang mata kuliah skripsi. 

37. Ketentuan ketua penguji, penguji terdapat pada Peraturan Akademik Pasal 17 

tentang Dosen Pembimbing, Ketua Penguji, dan Penguji. 

38. Ketua Jurusan wajib mengumumkan semua tata cara sidang mata kuliah 

skripsi sesuai peraturan akademik dan juknis PBM. salah satunya 

pengumuman mengenai tata cara sidang tugas akhir yaitu keterlambatan 

dibatasi 15 menit sebagai ketua penguji, penguji 1 dan penguji 2. apabila tidak 

hadir setelah 15 menit maka digantikan yang ditunjuk fungsionaris 

jurusan/program studi dengan memperhatikan jumlah total dosen yang 

bersangkutan ketua penguji, penguji 1 dan penguji 2 serta bidang keahlian 

khususnya dosen penguji 1 dan penguji 2. dalam hal ini semua dosen berhak 

mempertanyakan haknya (jumlah sebagai ketua penguji/penguji 1 maupun 

penguji 2). fungsionaris jurusan/program studi. dosen pengganti sebagai 

ketua penguji/penguji 1 dan penguji dilarang mendominasi jumlah total 

(jumlah sebagai ketua penguji/penguji 1 maupun penguji 2) dimana 

fungsionaris jurusan/program studi yang sudah memiliki tugas tambahan 

kecuali dalam hal-hal yang tidak bisa dikendalikan secara normal dan sesuai 

sop yang berlaku. 
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39. Kepala/Sekretaris Program Studi mendistribusikan jadwal sidang kepada 

Dosen Pembimbing Mata Kuliah Skripsi, Dosen sebagai Ketua Penguji, 

Dosen sebagai Penguji tidak pada satu waktu yang sama dan tempat yang 

berbeda. Kepala/Sekretaris Program Studi wajib memberikan pembatasan 

waktu minimal 2 jam setelah bertindak sebagai Ketua Penguji dan Dosen 

sebagai Penguji sebagai pergantian sebagai Ketua Penguji dan Dosen sebagai 

Penguji di sidang berikutnya. 

40. Sidang skripsi dimulai dari awal sampai akhir wajib dihadiri dosen sebagai 1 

ketua penguji dan 2 dosen sebagai penguji 1 dan penguji 2. apabila ketua 

penguji, penguji 1, penguji 2 terlambat 15 menit dari waktu yang sudah 

ditetapkan maka fungsionaris menunjuk pengganti dari ketiga unsur tersebut 

dengan ketentuan yang berlaku pada nomor 38 dan nomor 39. hasil dari 

kegiatan sidang skripsi adalah nilai dari pembimbing industri, pembimbing 

mata kuliah skripsi mahasiswa/i yang dibimbing, penguji 1 dan penguji 2. 

nilai pembimbing akademik dan penguji 1 dan penguji 2 mengacu pada 

format p4m. sidang skripsi dilakukan maksimal minggu ke 17 (tujuh belas). 

hasil dari kegiatan seminar hasil adalah nilai akhir dari pembimbing industri, 

pembimbing akademik, penguji 1 dan penguji 2. perbaikan maksimal 2 

minggu. 

41. Tugas Pokok dan Fungsi Peserta Mata Kuliah Skripsi dan Sidang Skripsi 

sebagai berikut: 

● Ketua Jurusan: Memiliki tugas pokok sebagai penanggung jawab dan 

pengarah tingkat Jurusan dalam kegiatan Skripsi (Laporan Akhir) di 

Jurusan. 

● Sekretaris Jurusan: Memiliki tugas pokok sebagai wakil penanggung 

jawab dan wakil pengarah tingkat jurusan dalam kegiatan Skripsi 

(Laporan Akhir) di jurusannya dan memiliki peran dalam membantu 

tugas-tugas dari Ketua Jurusan  

● Kepala Program Studi: Memiliki tugas pokok dalam mengatur 

pelaksanaan teknis kegiatan Skripsi (Laporan Akhir) seperti mengatur 

dosen pembimbing, dosen ketua penguji, dosen penguji, dan jadwal 

kuliah dan arahan dari Ketua Jurusan. 
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● Sekretaris Program Studi: Memiliki tugas pokok membantu kepala 

program studi dalam hal mengatur pelaksanaan teknis kegiatan Skripsi 

(Laporan Akhir) seperti mengatur dosen pembimbing, dosen ketua 

penguji, dosen penguji, dan jadwal sebagaimana mengikuti jadwal 

kuliah dan arahan dari Kepala Program Studi. 

● Dosen Pembimbing Mata Kuliah Skripsi: Memiliki tugas pokok dalam 

memberikan bimbingan kepada mahasiswa/i bimbingan yang telah 

ditugaskan dalam surat tugas agar lebih rasional, elegan, akurat dan 

teruji, ditinjau dari segi keilmuan dan operasionalisasinya dalam 

penulisan tugas akhir. Dosen Pembimbing berkewajiban melaksanakan 

tugas bimbingan di SIPADI dan laporan akhir Skripsi untuk 

disidangkan. 

● Dosen Ketua Penguji: Memiliki tugas pokok sebagai moderator 

(mengatur lalu lintas diskusi sesuai relevan dan batasan permasalahan 

tugas akhir) dan memfasilitasi munculnya tayangan, komunikasi 

interaktif memiliki etika dan adab, mengontrol waktu ujian dan 

distribusinya, sampai dengan memandu input nilai dari Dosen Penguji. 

● Dosen Penguji 1 dan Dosen Penguji 2: Memiliki tugas pokok dalam 

memberikan saran, ujian/evaluasi hingga memberikan penilaian yang 

baik dari segi tulisan laporan akhir, presentasi sidang, batasan 

permasalahan dan penguasaan materi mahasiswa/i bimbingan sesuai 

formulir yang telah ditetapkan. 

● Administrasi Jurusan dan Prodi: Memiliki tugas pokok dalam 

membantu fungsionaris jurusan/prodi menyiapkan berkas-berkas surat 

menyurat ataupun formulir yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan 

Tugas Akhir dan mengarsipkannya. 

● Mahasiswa/i Bimbingan: Memiliki tugas pokok sebagai subjek utama 

dalam penulisan Laporan Akhir dan memiliki kewajiban dalam 

mengikuti seluruh proses Laporan Akhir secara runut mulai dari 

penulisan hingga sidang secara hormat dan beretika. 

42. Sidang skripsi berlangsung dari awal sampai akhir dan tidak dapat dihentikan 

ditengah jalan kecuali mahasiswa/i mengalami sakit/sejenisnya. saat sidang 
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dimulai maka ketua penguji menanyakan kesiapan mahasiswa/i untuk 

meneruskan sidang tugas akhir. Jika sidang sudah berjalan minimal 45 menit 

dan mahasiswa/i mengalami sakit/sejenisnya maka ketua penguji menyatakan 

sidang selesai dan dilaporkan kepada fungsionaris jurusan/kepala program 

studi untuk tindak lanjut berikutnya. 

43. Apabila terjadi kejadian pada waktu sidang tugas akhir berlangsung seperti 

no. 38 maka terdapat dua solusi yaitu solusi pertama, nilai dosen pembimbing 

tugas akhir, nilai dosen pembimbing industri, nilai penguji 1 dan nilai penguji 

2 diberikan kepada ketua penguji untuk dilakukan penjumlahan nilai tugas 

akhir mahasiswa/i tersebut. solusi kedua, ketua penguji melaporkan dan 

meminta kepada fungsionaris jurusan/program studi untuk memberikan 

kesempatan pengulangan sidang tugas akhir pada jadwal berikutnya dengan 

panitia sidang yang sama dan sifatnya melanjutkan sisa waktu sidang tugas 

akhir. dan jika mahasiswa tersebut sakit dalam waktu yang lama sehingga 

sidang tugas akhir tidak dapat dilanjutkan maka dilakukan PKA sesuai 

Peraturan Akademik Pasal 19 tentang Penundaan Kegiatan Akademik 

(PKA)/Cuti Kuliah. 

44. Tata cara penampilan mahasiswa/i yang melakukan sidang sebagai berikut: 

● Seragam mahasiswa laki-laki: baju warna putih lengan panjang (tidak 

kaos oblong) menggunakan dasi panjang warna hitam, celana panjang 

warna hitam dan kaos kaki warna putih dan sepatu pantofel laki-laki 

hitam, rambut disisir serta tampak rapi 

● Seragam mahasiswa perempuan: baju warna putih lengan 

panjang/pendek (tidak kaos oblong), rok warna hitam panjang/pendek 

dibawah lutut/ dan sepatu resmi warna hitam, dapat menggunakan 

penutup kepala (hijab) bagi yang menjalankannya/rambut disisir dan 

dapat bermake-up minimalis serta tampak rapi. 

45. Tata cara penampilan dosen sebagai ketua penguji dan penguji dalam 

melaksanakan sidang sebagai berikut: 

● Seragam dosen laki-laki: menggunakan baju lengan pendek/panjang 

(tidak kaus oblong) dan celana panjang, menggunakan dasi panjang, 

sepatu (bukan sendal sepatu), rambut disisir yang rapi 



 

232  

● Seragam dosen perempuan: menggunakan baju lengan panjang/pendek 

dan rok panjang/pendek, sepatu dapat menggunakan penutup kepala 

(hijab) bagi yang menjalankannya/ sisir rambut yang rapi. 

46. Pada saat sidang skripsi berlangsung semua konsumsi disediakan oleh panitia 

perwakilan mahasiswa/i dari HMPS program studi masing-masing. 

Konsumsi diberikan kepada Ketua Penguji, Penguji 1, Penguji 2, 

Fungsionaris Jurusan/Program Studi dan Administrasi Jurusan/Program 

Studi. 

47. Pada saat sidang skripsi berlangsung maka seluruh Fungsionaris 

Jurusan/Program Studi memantau berjalannya sidang tugas akhir, mendata 

dan memasukkan semua nilai sidang skripsi yang telah selesai ke LEA dan 

formulir-formulir tugas akhir diberikan kepada Administrasi 

Jurusan/Program Studi untuk diarsipkan di Jurusan/Program Studi. 

48. Sekretaris Program Studi memeriksa ulang dan menyerahkan kembali LEA 

kepada Kepala Program Studi. 

49. Kepala Program Studi menyerahkan kepada Sekretaris jurusan dan Sekretaris 

Jurusan memparaf nilai akhir LEA dan diserahkan kepada Ketua Jurusan. 

50. Setelah semua sidang skripsi berakhir maka proses revisi yang dilakukan 

sesuai pada formulir penilaian sidang skripsi maksimal 2 minggu. 

51. Mahasiswa/i menyelesaikan laporan akhir kepada masing-masing penguji 1 

dan penguji 2. sesuai PP 94 tahun 2021 maka dosen sebagai pns wajib hadir 

di masing-masing satuan unit bekerja (wajib hadir di polmed dalam jam kerja) 

untuk melayani mahasiswa/i dalam melakukan penyelesaian revisi tugas 

akhir. komunikasi memiliki etika dan adab antara dosen penguji 1, penguji 2, 

ketua penguji apabila memiliki tugas/dinas luar kota/lainnya dapat melalui 

sipadi, surel @polmed, media social lainnya yang digunakan polmed dan 

dilaporkan kepada kepala/sekretaris program studi. mahasiswa wajib 

melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan revisi tugas akhir dan dosen 

ketua penguji, penguji 1 dan penguji 2 wajib hadir di polmed untuk 

menyelesaikan revisi dan menandatangani bebas revisi laporan akhir 

mahasiswa/i. urutan penandatangan bebas revisi laporan akhir adalah 

dilakukan oleh penguji 1, penguji 2 dan ketua penguji kemudian dosen 
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pembimbing dan terakhir fungsionaris jurusan. seluruh fungsionaris wajib 

hadir di masing-masing jurusan/program studi untuk menyelesaikan semua 

tugas yang relevan dengan tugas akhir dan yang lainnya. jika ada tugas/dinas 

keluar kota/lainnya maka dilakukan sesuai sop yang berlaku. 

52. Semua penyelesaian mata kuliah skripsi menjadi bentuk laporan akhir tidak 

dipungut biaya apapun dan bentuk apapun dan apabila ada oknum yang 

melakukan kesalahan sehingga melanggar peraturan polmed dan disertai 

bukti maka dikenakan sanksi sesuai PP No. 94 tahun 2021, kode etik dosen, 

perjanjian kerja pegawai dan kode etik mahasiswa. 

53. Semua peralatan rancang bangun sejenisnya menjadi milik polmed 

diserahkan oleh mahasiswa/i kepada jurusan atas persetujuan dosen 

pembimbing dan peralatan tersebut menjadi inventarisasi jurusan diletakkan 

di laboratorium/bengkel/tempat yang sesuai dan dapat digunakan oleh dosen 

pembimbing mata kuliah skripsi mahasiswa/i bimbingan untuk menjadi 

bahan melakukan tridharma setelah diizinkan oleh jurusan. 

54. Semua formulir bebas revisi dan bebas masalah langsung dilakukan oleh 

mahasiswa/i dengan dosen/bagian yang bersangkutan dengan penyelesaian 

laporan akhir di jam kerja. 

55. Mahasiswa yang sudah selesai sidang dan bebas revisi dapat di yudisium 1 

sesuai Peraturan Akademik Pasal 47 tentang Yudisium. 

56. Mahasiswa yang sudah bebas masalah sesuai Peraturan Akademik Pasal 48 

tentang Ijazah dan Transkrip berhak mendapatkan SKTL, ijazah dan transkrip 

nilai. 

57. Mahasiswa yang belum menyelesaikan revisi laporan akhir maka didaftarkan 

pada yudisium 2 pada tahun berikutnya dan tidak mendapatkan 

sktl/izasah/transkrip nilai sampai nomor 52 diselesaikan sesuai Peraturan 

Akademik Pasal 48. 

58. Mahasiswa/i wajib melaksanakan uji kompetensi dapat dilakukan 

didalam/diluar polmed yang diakui BNSP atau sejenisnya dan dinyatakan 

lulus mendapatkan sertifikat kompetensi dan salinan sertifikat kompetensi 

diberikan ke jurusan/program studi masing-masing menjadi rekam jejak 

untuk akreditasi program studi tersebut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, 
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dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang 

Ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar dan tata cara penulisan 

gelar di perguruan tinggi. Uji kompetensi dapat dilakukan sebelum dan 

sesudah sidang sebelum mendapatkan ijazah dan transkrip nilai.  

59. Administrasi Jurusan/Program Studi mendistribusikan lembar evaluasi akhir 

(LEA) UAS kepada wali kelas sebagai bahan rapat evaluasi UAS. LEA UAS 

diperbanyak dua rangkap dan kedua-duanya ditandatangani oleh Dosen Wali 

Kelas dimana 1 (satu) rangkap LEA UAS dikembalikan pada Dosen Wali 

Kelas dan 1 (satu) rangkap menjadi bahan pertinggal di administrasi 

Jurusan/Program Studi. 

60. LEA UAS dapat didistribusikan oleh Dosen Wali Kelas kepada mahasiswa/i 

melalui surel @polmed.ac.id atau atau group media social kelas masing-

masing. 

61. Administrasi Jurusan/Program Studi membuat pengumuman kepada seluruh 

mahasiswa/i untuk mengambil marksheet sebagai salah satu persyaratan 

daftar ulang pada semester berjalan berikutnya. 

62. Marksheet yang sudah diambil ditandatangani oleh pihak terkait dan dipindai 

menggunakan perangkat elektronik oleh masing-masing mahasiswa/i sebagai 

pertinggal. Jika tidak mengambil marksheet maka tidak dapat mendaftar 

ulang. 

63. Marksheet yang hilang dan rusak dapat diganti dengan melakukan 

pembayaran melalui Satu Pintu Layanan POLMED dan membawa bukti 

pembayaran ke administrasi Jurusan/Program Studi untuk melakukan 

pencetakan kembali dan ditandatangani oleh pihak terkait. 

64. Mahasiswa/i yang sudah yudisium dan wisuda mendapatkan ijazah dan 

transkrip nilai. 

65. POS-AP pelaksanaan Tugas Akhir di Program Studi sesuai dengan Prosedur 

Operasional Standar Politeknik Negeri Medan tahun 2021 pada 

https://bit.ly/POS_AP_POLMED 

 

6.3 Tesis 

https://bit.ly/POS_AP_POLMED
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Tesis adalah karya ilmiah yang merupakan persyaratan mendapatkan gelar 

Magister Terapan (M.Tr.). Isi dalam buku Tesis terdiri dari tiga bagian, yaitu: 

1. Bagian awal mencakup lembar sampul depan, lembar judul, lembar 

pernyataan orisinalitas, lembar pengesahan, halaman persembahan (pilihan), 

abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, arti lambang 

dan singkatan, dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi yang terdiri dari lima bab dan daftar pustaka. Adapun bagian bab 

yang dimaksud adalah, sebagai berikut: 

● Bab 1 Pendahuluan 

● Bab 2 Tinjauan Pustaka 

● Bab 3 Metode Penelitian 

● Bab 4 Hasil dan Pembahasan 

● Bab 5 Simpulan dan Saran 

3. Bagian Akhir berisi lampiran dan biodata mahasiswa 

Tesis terdiri dari 6 tahapan utama yaitu:  

1. Tahapan persiapan Tesis 

2. Tahapan penyusunan Tesis 

3. Tahapan Pelaksanaan Seminar Proposal Tesis 

4. Tahapan Pelaksanaan Seminar Hasil Tesis 

5. Tahapan pelaksanaan Sidang Tesis 

6. Tahapan penyelesaian Tesis 

 

Juknis pelaksanaan nama mata kuliah tesis untuk S2 Terapan sebagai berikut: 

1. Kalender Akademik T.A. dan pengumuman PBM dikeluarkan oleh Wakil 

Direktur 1 Bidang Akademik yang sudah ditandatangani oleh Direktur untuk 

didistribusikan kepada seluruh sivitas akademika. 

2. Ketua Jurusan menindaklanjuti atas pengumuman Kalender Akademik T.A. 

dan PBM yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur 1 Bidang Akademik yang 

sudah ditandatangani oleh Direktur dengan membuat memorandum mengenai 

T.A dan PBM akan dimulai untuk masing-masing Jurusan maupun Program 

Studi yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan. (PBM Tesis dengan nama 

mata kuliah Tesis yang dilakukan secara luring/daring tetap menggunakan 
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sistem pembelajaran digital (sipadi). semua rekam jejak pbm dilakukan di 

sipadi dan dapat diakses https://sipadi.polmed.ac.id/). 

3. Kepala/Sekretaris Program Studi membuat pengumuman untuk persiapan, 

proses pelaksanaan tesis, seminar proposal tesis, seminar hasil tesis, sidang 

tesis dan penyelesaian Tesis dan pengumuman ini disetujui Ketua Jurusan 

kemudian pengumuman tersebut dikoordinasikan kepada Kepala/Sekretaris 

Program Studi yang ditempel pada papan pengumuman, akan diunggah 

laman masing-masing Jurusan/Program Studi atau group media social 

masing-masing Jurusan/ Program Studi. 

4. Kepala/Sekretaris Program Studi melanjutkan pengumuman tersebut dengan 

memberikan pengumuman kepada seluruh mahasiswa/i S2 aktif semester 3 

(tiga) untuk melakukan persiapan tesis. 

5. Metode mahasiswa/i mengusulkan judul Tesis kepada Kepala/Sekretaris 

Program Studi: 

● Mahasiswa menyiapkan 3 (tiga) judul untuk dijadikan bahan 

pertimbangan tesis. Judul tersebut dapat berupa studi kasus, 

eksperimen, dan survey sesuai dan relevan dengan program studi. 

● Judul yang sudah disetujui maka Kepala/Sekretaris Program Studi 

mendistribusikan judul dan mahasiswa/i bimbingan tersebut kepada 

Dosen Pembimbing Tesis atau Mahasiswa/i dapat mengajukan 

permintaan memilih nama Dosen Pembimbing sesuai bidang keahlian 

menjadi Dosen Pembimbing Tesis kepada Kepala/Sekretaris Program 

Studi. 

● Kepala/Sekretaris Program Studi mengumumkan nama-nama 

pembimbing, mahasiswa/i dan judul Tesis (papan pengumuman di 

Jurusan/Program Studi), melalui laman Jurusan/Program Studi, surel 

kepada masing-masing dosen pembimbing dengan @polmed.ac.id atau 

media social Jurusan/Program Studi lainnya  

6. Setelah semua informasi bimbingan Tesis diumumkan kemudian surat 

persetujuan/kesediaan yang diberikan mahasiswa/i kepada dosen 

pembimbing mealui surel kepada masing-masing dosen pembimbing dengan 

@polmed.ac.id atau media social Jurusan/Program Studi atau media lainnya 

https://sipadi.polmed.ac.id/
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untuk ditandatangani dan diberikan kepada Kepala/Sekretaris Program Studi 

untuk didata sampai penyelesaian sidang Tesis. 

7. Pertukaran judul Tesis dapat dilakukan maksimal 2 (dua) minggu setelah 

diumumkan oleh Jurusan/Program Studi dan diberikan waktu dalam 1 (satu) 

minggu untuk memproses persetujuan judul Tesis oleh mahasiswa kepada 

Dosen Pembimbing Tesis dan Program Studi. 

8. Proses pembimbingan Tesis yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing Tesis 

dalam kurun waktu  6 bulan dan seluruh jejak rekam PBM Tesis dilakukan 

sesuai Nomor 2. 

9. Jurusan mendistribusikan Surat Keputusan Dosen Wali Kelas kepada masing-

masing Dosen Wali Kelas melalui langsung atau menggunakan surel 

@polmed.ac.id. yang sudah ditanda tangani oleh Direktur, walikelas 

berfungsi sebagai tempat komunikasi mahasiswa jika ada kendala selama 

proses pengerjaan atau penyelesaian tesis kemudian walikelas melakukan 

koordinir dengan Kepala/Sekretaris Program Studi. 

10. Administrasi Jurusan/Program Studi sudah menyiapkan slot mata kuliah 

Tesis di SIPADI pada minggu ke 1 (satu). 

11. Mahasiswa/I mengikuti peraturan akademik dan kode etik mahasiswa dan 

dosen mengikuti UU dosen dan guru No 14 tahun 2005, PP No.94 tahun 2021, 

pedoman pak 2019 suplemen, beban kerja dosen (BKD) dan kode etik dosen. 

12. Mahasiswa/i hadir tepat waktu sesuai jadwal yang sudah disepakati dengan 

pembimbing untuk melaksanakan pembimbingan matakuliah Tesis baik 

secara luring/daring. 

13. Mahasiswa/i melakukan presensi di SIPADI pada saat berada luring/daring 

sesuai jadwal matakuliah Tesis secara luring/daring tersebut. 

14. Dosen Pembimbing yang tidak dapat meneruskan bimbingan mahasiswa/i 

diberikan waktu maksimal 2 bulan untuk mengundurkan diri karena 

berhalangan sakit dan izin (tugas lainnya) melapor kepada Kepala Program 

Studi. Dosen Pembimbing Mata Kuliah Tesis tersebut melapor dengan 

memberikan surat sakit/izin ditujukan kepada Ketua Jurusan dan surat 

tersebut dapat diberikan langsung ke Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan atau 

melalui surel dosen menggunakan @polmed.ac.id. Jika melebihi batas 
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maksimal maka bimbingan dialihkan kepada fungsionaris Jurusan/Program 

Studi dengan batas kewajaran. 

15. Sekretaris Jurusan akan memberikan surat tersebut ke Kepala Program 

Studi/Sekretaris Program Studi untuk ditindaklanjuti dan memberikan nama 

Dosen Pembimbing Pengganti Tesis yang relevan dengan bidang 

keahliannya. Surat tugas dibuat oleh Sekretaris Program Studi, diparaf oleh 

Kepala Program Studi dan ditandatangani oleh Ketua Jurusan diberikan 

kepada Dosen Pembimbing Pengganti Tesis untuk membimbing mahasiswa/i 

tersebut. Data Dosen Pembimbing Pengganti Tesis yang menggantikan 

Dosen Pembimbing Tesis yang terganti tersebut akan diberikan kepada 

Administrasi Jurusan/Program Studi untuk direkap pemenuhan PBM 

bimbingan Tesis di akhir semester genap kepada Keuangan dimana diperiksa 

oleh bagian Direktorat Akademik dan disetujui Wakil Direktur II Bidang 

Kepegawaian dan Administrasi Umum Keuangan. 

16. Dosen Pembimbing Mata Kuliah Tesis melakukan verifikasi presensi di 

SIPADI pada saat mahasiswa/i melakukan asistensi bimbingan Tesis secara 

luring/daring sesuai jadwal mata kuliah Tesis secara luring/daring tersebut. 

Pengaturan jam kehadiran dan keterlambatan dapat diatur pada bagian 

kehadiran/presensi di SIPADI. 

17. Dosen Pembimbing Tesis hadir dan berada secara luring/daring sesuai jadwal 

yang sudah disepakati dengan mahasiswa yang dibimbing. 

18. Mahasiswa/i mendengarkan, memahami serta tanya jawab dengan dosen 

pembimbing secara luring/daring sesuai jadwal bimbingan tesis yang sudah 

disepakati. 

19. Mahasiswa/i mengerjakan semua kegiatan Tesis dimana interaksi 

mahasiswa/i dan Dosen Pembimbing Mata Kuliah Tesis dalam bentuk catatan 

harian sebagai indikator penilaian mata kuliah Tesis secara luring/daring pada 

saat sidang Tesis. 

20. Seminar Proposal Tesis sudah dapat dimulai minimal 10 minggu semester 

genap berjalan dan maksimal 12 (delapan belas) minggu semester genap 

berjalan. 
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21. Seminar Hasil Tesis sudah dapat dimulai minimal setelah 4 (empat) minggu 

setelah seminar Proposal atau 14 minggu semester genap berjalan dan 

maksimal 16 (delapan belas) minggu semester genap berjalan. 

22. Sidang Tesis sudah dapat dimulai minimal setelah 1 (satu) minggu setelah 

seminar hasil atau 16 minggu semester genap berjalan dan maksimal 18 

(delapan belas) minggu semester genap berjalan. 

23. Kepala/Sekretaris Program Studi mengeluarkan jadwal seminar proposal, 

seminar hasil, atau sidang Tesis pada saat mahasiswa sudah siap untuk 

menjalani seminar proposal, seminar hasil, atau sidang tesis, untuk jadwal 

akan ditempel pada papan pengumuman di Jurusan/Program Studi, melalui 

laman Jurusan/Program Studi, surel kepada masing-masing dosen 

pembimbing mata kuliah Tesis dengan @polmed.ac.id atau media social 

Jurusan/Program Studi atau media lainnya  

24. Semua ketentuan, hak dan kewajiban mahasiswa/i dan Dosen Pembimbing 

Mata Kuliah Tesis mengikuti Peraturan Akademik Pasal, Kode Etik 

Mahasiswa, Kode Etik Dosen dan Peraturan Lainnya yang berlaku. 

25. Dosen Wali Kelas berkomunikasi dengan Kepala/Sekretaris Program Studi 

apabila ada ditemukan hal-hal yang menunjang atau menghambat 

pelaksanaan PBM mata kuliah Tesis khususnya perkembangan mahasiswa/i 

dalam mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban mahasiswa/i tersebut. 

Seluruh hal-hal yang menjadi motivasi atau penghambat PBM di kelas 

masing-masing dapat dibicarakan di rapat evaluasi UTS maupun UAS serta 

berkomunikasi langsung atau melalui perangkat elektronik di jam kerja 

dengan Fungsionaris Jurusan. 

26. Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi mengawasi semua PBM 

mata kuliah Tesis secara luring/daring dan dilaporkan kepada Ketua Jurusan. 

Semua Rekapan PBM mata kuliah Tesis dari SIPADI yang dilakukan 

Administrasi Jurusan/Program Studi menjadi acuan monitoring di masing-

masing Jurusan/Program Studi. 

27. Kepala/Sekretaris Program Studi memeriksa semua aktivitas mata kuliah 

Tesis secara luring/daring yang ada di SIPADI. 
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28. Mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan Tesis dalam proses pelaksanaan 

mata kuliah Tesis diakibatkan musibah dan/atau sejenisnya maka 

mahasiswa/i melakukan PKA sesuai Peraturan Akademik Pasal 19 tentang 

Penundaan Kegiatan Akademik (PKA)/Cuti Kuliah. 

29. Sesuai Nomor 25,26, dan 27 maka Sekretaris Jurusan membuat pengumuman 

untuk mengingatkan bahwa mahasiswa/i melaksanakan mata kuliah Tesis 

dapat melakukan/memulai seminar proposal, seminar hasil, dan sidang Tesis. 

30. Ketentuan Ketua Sidang, Penguji terdapat pada Peraturan Akademik Pasal 17 

tentang Dosen Pembimbing, Ketua Penguji, dan Penguji. 

31. Ketua jurusan wajib mengumumkan semua tata cara sidang mata kuliah Tesis 

sesuai peraturan akademik dan juknis pbm.  

32. Kepala/sekretaris program studi mendistribusikan jadwal sidang kepada 

dosen pembimbing mata kuliah Tesis, dosen sebagai ketua sidang, dosen 

sebagai penguji. 

33. Sidang Tesis dimulai dari awal sampai akhir wajib dihadiri dosen sebagai 

ketua sidang dan dosen sebagai penguji 1 dan penguji 2.  

34. Tugas Pokok dan Fungsi Peserta Mata Kuliah Tesis dan Sidang Tesis sebagai 

berikut: 

● Ketua Jurusan: Memiliki tugas pokok sebagai penanggung jawab dan 

pengarah tingkat Jurusan dalam kegiatan Tesis (Tesis) di Jurusan. 

● Sekretaris Jurusan: Memiliki tugas pokok sebagai wakil penanggung 

jawab dan wakil pengarah tingkat jurusan dalam kegiatan Tesis (Tesis) 

di jurusannya dan memiliki peran dalam membantu tugas-tugas dari 

Ketua Jurusan  

● Kepala Program Studi: Memiliki tugas pokok sebagai ketua pelaksana, 

mengatur pelaksanaan teknis kegiatan Tesis (Tesis) seperti mengatur 

dosen pembimbing, dosen ketua sidang, dosen penguji, dan jadwal 

kuliah dan arahan dari Ketua Jurusan. 

● Sekretaris Program Studi: Memiliki tugas pokok membantu kepala 

program studi dalam hal mengatur pelaksanaan teknis kegiatan Tesis 

(Tesis) seperti mengatur dosen pembimbing, dosen ketua sidang, dosen 
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penguji, dan jadwal sebagaimana mengikuti jadwal kuliah dan arahan 

dari Kepala Program Studi. 

● Dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Mata Kuliah 

Tesis: Memiliki tugas pokok dalam memberikan bimbingan kepada 

mahasiswa bimbingan yang telah ditugaskan dalam surat tugas agar 

lebih rasional, elegan, akurat dan teruji, ditinjau dari segi keilmuan dan 

operasionalisasinya dalam penulisan Tesis. Dosen Pembimbing 

berkewajiban melaksanakan tugas bimbingan di SIPADI dan Tesis 

Tesis untuk disidangkan. 

● Dosen Ketua sidang: Memiliki tugas pokok sebagai moderator 

(mengatur lalu lintas diskusi sesuai relevan dan batasan permasalahan 

Tesis) dan memfasilitasi munculnya tayangan, komunikasi interaktif 

memiliki etika dan adab, mengontrol waktu ujian dan distribusinya, 

sampai dengan memandu input nilai dari Dosen Penguji. 

● Dosen Penguji 1 dan Dosen Penguji 2: Memiliki tugas pokok dalam 

memberikan saran, ujian/evaluasi hingga memberikan penilaian yang 

baik dari segi tulisan Tesis, presentasi sidang, batasan permasalahan 

dan penguasaan materi mahasiswa bimbingan sesuai formulir yang 

telah ditetapkan. 

● Administrasi Jurusan dan Prodi: Memiliki tugas pokok dalam 

membantu fungsionaris jurusan/prodi menyiapkan berkas-berkas surat 

menyurat ataupun formulir yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan 

Tesis dan mengarsipkannya. 

● Mahasiswa/i Bimbingan: Memiliki tugas pokok sebagai subjek utama 

dalam penulisan Tesis dan memiliki kewajiban dalam mengikuti 

seluruh proses Tesis secara runut mulai dari penulisan hingga sidang 

secara hormat dan beretika. 

35. Seminar Proposal, Seminar Hasil, atau Sidang mata kuliah Tesis berlangsung 

dari awal sampai akhir dan tidak dapat dihentikan ditengah jalan kecuali 

mahasiswa/i mengalami sakit/sejenisnya. saat sidang dimulai maka ketua 

sidang menanyakan kesiapan mahasiswa/i untuk meneruskan seminar 

proposal, seminar hasil, atau sidang Tesis. jika sidang sudah berjalan minimal 
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45 menit dan mahasiswa/i mengalami sakit/sejenisnya maka ketua sidang 

menyatakan seminar proposal, seminar hasil, atau sidang selesai dan 

dilaporkan kepada fungsionaris jurusan/kepala program studi untuk tindak 

lanjut berikutnya. 

36. Apabila terjadi kejadian pada waktu seminar proposal, seminar hasil, atau 

sidang mata kuliah Tesis berlangsung seperti no. 38 maka terdapat dua solusi 

yaitu solusi pertama, nilai dosen pembimbing utama dan dosen pendamping 

Tesis, nilai penguji 1 dan nilai penguji 2 diberikan kepada ketua sidang untuk 

dilakukan penjumlahan nilai Tesis mahasiswa/i tersebut. solusi kedua, ketua 

sidang melaporkan dan meminta kepada fungsionaris jurusan/program studi 

untuk memberikan kesempatan pengulangan sidang Tesis pada jadwal 

berikutnya dengan panitia sidang yang sama dan sifatnya melanjutkan sisa 

waktu sidang Tesis. dan jika mahasiswa tersebut sakit dalam waktu yang lama 

sehingga sidang Tesis tidak dapat dilanjutkan maka dilakukan pka sesuai 

Peraturan Akademik Pasal 19 tentang Penundaan Kegiatan Akademik 

(PKA)/Cuti Kuliah.. 

37. Tata cara penampilan mahasiswa/i yang melakukan sidang sebagai berikut: 

● Seragam mahasiswa laki-laki: baju warna putih lengan panjang (tidak 

kaos oblong) dan jas serta celana panjang warna hitam. 

● Seragam mahasiswa perempuan: baju warna putih lengan 

panjang/pendek (tidak kaos oblong) dan blazer dan rok berwarna hitam. 

38. Tata cara penampilan dosen sebagai ketua sidang, pembimbing dan penguji 

dalam melaksanakan sidang sebagai berikut: 

● Seragam dosen laki-laki: menggunakan baju lengan pendek/panjang 

(tidak kaos oblong) dan celana panjang, menggunakan dasi panjang, 

sepatu (bukan sendal sepatu), rambut disisir yang rapi 

● Seragam dosen perempuan: menggunakan baju lengan panjang/pendek 

dan rok panjang/pendek dibawah lutut, sepatu dapat menggunakan 

penutup kepala (hijab) bagi yang menjalankannya/ sisir rambut yang 

rapi. 

39. Pada saat sidang Tesis berlangsung semua konsumsi disediakan oleh panitia 

perwakilan mahasiswa/i dari HMPS program studi masing-masing. 



 

243  

Konsumsi diberikan kepada Ketua sidang, Pembimbing Utama, Pembimbing 

Pendamping, Penguji 1, Penguji 2, Fungsionaris Jurusan/Program Studi dan 

Administrasi Jurusan/Program Studi. 

40. Pada saat sidang Tesis berlangsung maka seluruh Fungsionaris 

Jurusan/Program Studi memantau berjalannya sidang Tesis, mendata dan 

memasukkan semua nilai sidang Tesis yang telah selesai ke LEA dan 

formulir-formulir Tesis diberikan kepada Administrasi Jurusan/Program 

Studi untuk diarsipkan di Jurusan/Program Studi. 

41. Sekretaris Program Studi memeriksa ulang dan menyerahkan kembali LEA 

kepada Kepala Program Studi. 

42. Kepala Program Studi menyerahkan kepada Sekretaris jurusan dan Sekretaris 

Jurusan memparaf nilai akhir LEA dan diserahkan kepada Ketua Jurusan. 

43. Setelah semua seminar proposal, seminar hasil, atau sidang Tesis berakhir 

maka proses revisi Tesis yang dilakukan sesuai pada formulir penilaian 

seminar proposal, seminar hasil, atau sidang Tesis maksimal 2 minggu. 

44. Mahasiswa wajib melaskanakan revisi tesis, dan  form bebas revisi 

ditandatangani ketua sidang, penguji 1  dan penguji 2, dan kepala program 

studi. 

45. Semua penyelesaian mata kuliah Tesis menjadi bentuk Tesis tidak dipungut 

biaya apapun dan apabila ada oknum yang melakukan kesalahan sehingga 

melanggar peraturan polmed dan disertai bukti maka dikenakan sanksi sesuai 

PP No. 94 tahun 2021, kode etik dosen, perjanjian kerja pegawai dan kode 

etik mahasiswa. 

46. Semua formulir bebas revisi Tesis dan bebas masalah langsung dilakukan 

oleh mahasiswa/i dengan dosen/bagian yang bersangkutan dengan 

penyelesaian Tesis. 

47. Mahasiswa yang sudah selesai sidang dan bebas revisi Tesis dapat di 

yudisium 1 sesuai Peraturan Akademik Pasal 47 tentang Yudisium. 

48. Mahasiswa yang sudah bebas masalah sesuai Peraturan Akademik Pasal 48 

tentang Ijazah dan Transkrip berhak mendapatkan SKTL, ijazah dan transkrip 

nilai. 
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49. Mahasiswa yang belum menyelesaikan revisi Tesis maka didaftarkan pada 

yudisium 2 pada tahun berikutnya dan tidak mendapatkan 

sktl/ijazah/transkrip nilai sampai nomor 52 diselesaikan sesuai Peraturan 

Akademik Pasal 48. 

50. Mahasiswa/i wajib melakukan bukti publikasi di jurnal nasional terakreditasi 

minimal Accepted (LOA),  seminar nasional yang dibuktikan dengan 

prosiding dan sertifikat pemakalah, jurnal internasional minimal Accepted 

(LOA), seminar internasional yang dibuktikan dengan prosiding dan sertifikat 

pemakalah sesuai. Publikasi dapat dilakukan sesudah sidang sebelum 

mendapatkan ijazah dan transkrip nilai. 

51. Mahasiswa/I yang sudah yudisium dan wisuda serta sudah publikasi di jurnal 

nasional terakreditasi minimal Accepted (LOA),  seminar nasional yang 

dibuktikan dengan prosiding dan sertifikat pemakalah, jurnal internasional 

minimal Accepted (LOA), seminar internasional mendapatkan izasah dan 

transkrip nilai. 

52. POS-AP pelaksanaan Tugas Akhir di Program Studi sesuai dengan Prosedur 

Operasional Standar Politeknik Negeri Medan tahun 2021 pada 

https://bit.ly/POS_AP_POLMED 

 

https://bit.ly/POS_AP_POLMED


 

 

BAB 7 PENUTUP 

 

Buku panduan yang diadopsi dari buku JUKNIS PBM POLMED adalah salah 

satu upaya untuk menjelaskan prosedur PBM di POLMED sesuai dengan SPMI dan 

standar nasional Pendidikan PERMENDIKBUD No.3 Tahun 2020. Salah satu 

upaya untuk menindaklanjuti buku panduan ini akan dilakukan sosialisasi secara 

luring, daring, maupun diskusi dalam forum- forum program studi. Buku panduan 

ini berguna untuk implementasi program dan metode PBM secara luring, daring, 

campuran luring dan daring, MBKM, TF, CPL, PBL. POLMED menyesuaikan 

semua perubahan kebijakan, program kerja prioritas, serta struktur anggaran dengan 

kontrak kinerja terbaru, serta untuk mendapatkan hibah-hibah kompetisi dalam 

skema terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 

dan Teknologi. Semoga Politeknik Negeri Medan dapat lahir insan bangsa yang 

adaptif, reflektif, dan inovatif. 
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