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rahmatNya sehingga buku Panduan Akademik Program Studi S1 Farmasi Universitas 

Kristen Immanuel Tahun Ajaran 2022/2023 telah selesai disusun dengan baik. Buku 

Panduan Akademik ini berisi peraturan akademik dan petunjuk teknis sehingga sangat 

berguna sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan kampus 

Fakultas Farmasi UKRIM. Dengan membaca buku panduan ini, mahasiswa dapat 

memahami kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk menunjang keberhasilan 

dalam proses pembelajaran sebagai mahasiswa S1 Farmasi UKRIM. Selain peraturan 

akademik, dalam buku panduan ini juga dijelaskan mengenai kode etik sebagai mahasiswa 

UKRIM. 

 Demikianlah buku panduan akademik yang telah disusun, semoga bermanfaat bagi 

semua pihak yang berkepentingan terhadap informasi-informasi yang terkandung dalam 

buku ini. 
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iv 
 

DAFTAR ISI 

 
KATA PENGANTAR .......................................................................................................... iii 

DAFTAR ISI ........................................................................................................................ iv 

BAB I. PENDAHULUAN .................................................................................................... 1 

A. VISI DAN MISI ......................................................................................................... 1 

B. PROFIL LULUSAN PENDIDIKAN FARMASI ...................................................... 2 

C. PENETAPAN KOMPETENSI LULUSAN ............................................................... 3 

BAB II. KURIKULUM ......................................................................................................... 4 

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN .............................................................. 4 

B. STRUKTUR KURIKULUM ...................................................................................... 9 

BAB III. REGISTRASI ADMINISTRASI ......................................................................... 15 

BAB IV. PERKULIAHAN ................................................................................................. 18 

A. PROSEDUR PENGAMBILAN MATA KULIAH .................................................. 18 

B. PEMANTAPAN PENGAMBILAN MATA KULIAH ............................................ 20 

C. PERSYARATAN MENGIKUTI TES TENGAH SEMESTER (TTS) DAN TES 

AKHIR SEMESTER (TAS) ............................................................................................ 20 

D. EVALUASI MATA KULIAH (NILAI, IPS, IPK) .................................................. 21 

E. CUTI KULIAH ........................................................................................................ 23 

F. TUGAS AKHIR ....................................................................................................... 24 

BAB V. KELULUSAN ....................................................................................................... 26 

A. YUDISIUM .............................................................................................................. 26 

BAB VI. PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA ........................................................... 28 

A. HAK MAHASISWA ................................................................................................ 28 

B. KEWAJIBAN MAHASISWA ................................................................................. 28 

C. SANKSI .................................................................................................................... 29 

D. KETENTUAN MENGENAI PENAMPILAN DAN CARA BERPAKAIAN DI 

KAWASAN KAMPUS.................................................................................................... 30 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. VISI DAN MISI  

1. Visi dan Misi Universitas Kristen Immanuel : 

Visi : 

Menjadi universitas yang kreatif dan berintegritas dalam iman dan ilmu berdasarkan 

nilai-nilai Kristus. 

 

Misi : 

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan 

perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat 

2. Mewujudkan suasana kampus yang mencerminkan nilai-nilai dan keteladanan 

Kristus untuk membangun iman, karakter, dan hubungan antar sesama. 

3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi kemajuan ilmu 

pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

4. Membangun budaya wirausaha dan budaya pengelolaan energi serta lingkungan 

yang bertanggungjawab. 

5. Memberi peluang bagi masyarakat dengan akses pendidikan yang terbatas, 

termasuk masyarakat di daerah-daerah “Tertinggal, Terdepan, Terluar”, untuk 

menempuh pendidikan tinggi. 

 

2. Visi dan Misi Fakultas Farmasi Universitas Kristen Immanuel : 

Visi : 

Menjadi Fakultas Farmasi Yang Unggul, Kompeten, Kreatif, dan Berintegritas dalam 

Ilmu dan Iman. 

 

Misi : 

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi yang unggul dan kompeten yang relevan 

dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. 

2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang 

kefarmasian untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 

3. Menciptakan suasana kampus farmasi yang inovatif, kreatif, berjiwa wirausaha 

dan budaya pengelolaan energi yang memiliki integritas serta keseimbangan 

antara ilmu dan iman. 



 

2 
 

4. Memberikan kesempatan bagi masyarakat di daerah "Tertinggal, Terdepan, 

Terluar" untuk menjadi farmasis. 

 

3. Visi Keilmuan dan Misi Program Studi S1 Farmasi Universitas Kristen 

Immanuel : 

Visi Keilmuan : 

Menjadi Program Studi yang Unggul, Kompeten, Kreatif, dan Berintegritas dalam 

Ilmu dan Iman di Bidang Farmasi Komunitas dan Pengembangan Bahan Alam. 

 

Misi : 

1. Menyelenggarakan pendidikan sarjana farmasi yang unggul dalam bidang 

farmasi komunitas dan pengembangan bahan alam yang relevan dengan 

perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. 

2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang 

farmasi komunitas dan pengembangan bahan alam untuk meningkatkan 

kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 

3. Menciptakan suasana program studi sarjana farmasi yang inovatif, kreatif, 

berjiwa wirausaha dan budaya pengelolaan energi yang memiliki integritas serta 

keseimbangan antara ilmu dan iman. 

4. Memberikan kesempatan bagi masyarakat di daerah “Tertinggal, Terdepan, 

Terluar” untuk menjadi sarjana farmasi. 

 

B. PROFIL LULUSAN PENDIDIKAN FARMASI 

Tabel 1. Profil lulusan pendidikan farmasi  

No Profil Lulusan Deskripsi Profil 

1 Care Giver Lulusan berkompetensi dalam menyediakan layanan pengasuhan 

kefarmasian yang berkualitas tinggi, terintegrasi, dan 

berkesinambungan dengan sistem pelayanan kesehatan dan 

profesional kesehatan lainnya 

2,3 Educator 

Communicator 

Lulusan sebagai teacher/educator dan drug informer dalam 

menyampaikan informasi mengenai sediaan farmasi baik dalam 

farmasi klinik kepada pasien maupun pada farmasi industri atau 

apotek sebagai upaya tindakan preventif. 

4 Leader Lulusan berperan sebagai leader dalam bekerja yang sesuai 

dengan prosedur untuk menghasilkan sediaan farmasi yang aman, 

efektif, stabil dan bermutu, serta mampu menjadi pemimpin dalam 

memastikan terapi berjalan dengan aman, efektif dan rasional 

dalam prakteknya di klinis, masyarakat, maupun industri. 



 

3 
 

5 Decision maker Lulusan dapat mengambil keputusan terkait dengan pelayanan 

kefarmasian terhadap pasien maupun keputusan dalam manajemen 

di apotek, rumah sakit, industri farmasi, dan sarana kefarmasian 

lainnya. 

6 Manager Lulusan berperan sebagai manager dalam mengelola manajemen 

industri farmasi serta pelayanan kefarmasian pada berbagai aspek 

mulai dari memproduksi obat-obatan sampai dengan ke tangan 

pasien 

7 Life-long learner Lulusan sebagai life-long learner dalam kemajuan teknologi 

kefarmasian dalam pengembangan sediaan farmasi yang aman, 

efektif, stabil, dan bermutu serta pelayanan kefarmasian yang 

terus berkembang 

8 Personnal and 

professional 

responsibilities 

Lulusan dapat melakukan tugas dan tanggungjawabnya sebagai 

lulusan farmasi secara profesional dan bertanggungjawab. 

9 Scientific 

comprehension and 

research abilities 

Lulusan sebagai scientific comprehension and research abilities 

dalam melakukan riset bidang teknologi kefarmasian, kefarmasian 

klinik dan komunitas berdasarkan konsep teoritis terkait dengan 

obat dan pengobatan. 

 

C. PENETAPAN KOMPETENSI LULUSAN 

Berdasarkan Naskah Akademik Standar Kompetensi Lulusan dan Standar 

Kurikulum Pendidikan Farmasi yang disusun oleh Komisi Pengembangan Pendidikan 

Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) pada tahun 2013, standar 

kompetensi lulusan pendidikan sarjana farmasi dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area 

kompetensi sebagai berikut : 

1. Optimalisasi keamanan penggunaan obat. 

2. Pelayanan sediaan farmasi 

3. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi 

4. Pelayanan informasi, konsultasi dan edukasi obat dan pengobatan 

5. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal dan interprofesional) 

6. Kepemimpinan dan manajemen 

7. Praktik professional, legal, dan etik 

8. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri, dan profesionalitas 
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BAB II 

KURIKULUM 
 

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

Kurikulum ini dibuat mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Capaian pembelajaran lulusan (CPL) 

mencakup empat unsur, yaitu unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan 

keterampilan khusus. Sikap dan keterampilan umum ditetapkan berdasarkan Lampiran 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pengetahuan dan keterampilan 

khusus ditetapkan berdasarkan Naskah Akademik Standar Kompetensi Lulusan dan Standar 

Kurikulum Pendidikan Farmasi yang disusun oleh Komisi Pengembangan Pendidikan 

Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) pada tahun 2013. Di bawah ini 

merupakan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi S1 Farmasi. 

 

Tabel 1. Unsur sikap 

Kode Capaian Pembelajaran Lulusan 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika. 

S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 

S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. 

S5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat 

dan lingkungan.  

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 
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S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri. 

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

S11 Memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 

 

Tabel 2. Unsur pengetahuan 

Kode Capaian Pembelajaran Lulusan 

P1 Menguasai konsep identifikasi masalah berkaitan dengan obat dan alternatif 

solusinya untuk optimalisasi terapi secara holistik dalam ilmu kefarmasian 

P2 Menguasai konsep pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai prosedur 

P3 Menguasai konsep preparasi sediaan farmasi yang aman, efektif, stabil dan 

bermutu sehingga menjamin kualitas sediaan farmasi hingga digunakan 

P4 Menguasai konsep metode pemberian informasi tentang sediaan farmasi kepada 

pasien-pasien, tenaga kesehatan lain, dan masyarakat sehingga terjalin 

kepercayaan atas peran farmasis 

P5 Menguasai konsep metode desiminasi informasi terkait obat dan pengobatan dalam 

upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat secara aktif maupun pasif  

P6 Menguasai konsep mencari dan menelusur kembali, menganalisis, mengevaluasi, 

mensintesis, dan mendiseminasikan informasi terkait obat dan sediaan farmasi 

melalui berbagai media secara aktual dan faktual 

P7 Menguasai konsep identifikasi dan cara menyelesaikan masalah terkait obat 

menggunakan pendekatan berbasis bukti guna tercapainya optimalisasi terapi 

P8 Menguasai konsep teoritis berbagai ilmu kefarmasian dalam melakukan riset 

bidang kefarmasian komunitas dan pengembangan bahan alam 

P9 Menguasai konsep penerapan IPTEKS bidang kefarmasian dalam pengembangan 

sediaan farmasi yang aman, efektif, stabil dan bermutu 

P10 Menguasai konsep pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan diri secara 

berkelanjutan di bidang kefarmasian klinis 

P11 Menguasai konsep dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan diri secara berkelanjutan di bidang kefarmasian komunitas dan 

pengembangan bahan alam 

P12 Menguasai konsep peningkatan keahlian yang berkelanjutan di bidang teknologi 
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farmasi secara analitis untuk menganalisis fenomena fisika, fisikokimia, dan 

biologi 

P13 Menguasai konsep prinsip-prinsip komunikasi dalam bidang farmasi 

P14 Menguasai konsep ketentuan perundang-undangan dan etik kefarmasian. 

P15 Menguasai konsep manajerial dalam industri farmasi, farmasi klinik, dan farmasi 

komunitas 

 

Tabel 3. Unsur keterampilan umum 

Kode Capaian Pembelajaran Lulusan 

KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya terutama di bidang farmasi komunitas dan pengembangan bahan 

alam.  

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 

KU3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni, menyusun deskripsi 

saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan 

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

KU4 Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk 

skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan 

tinggi. 

KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteksi penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 

KU6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, 

kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.  

KU7 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. 

KU8 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 

KU9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
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kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

 

Tabel 4. Unsur keterampilan khusus 

Kode Capaian Pembelajaran Lulusan 

KK1 Mampu mengkaji masalah terkait obat terhadap interaksi, toksisitas, efek 

samping, ketidakpatuhan mengkonsumsi obat dengan pedoman terapi berbasis 

bukti serta alternatif solusinya. 

KK2 Mampu memanfaatkan IPTEKS dalam melakukan pelayanan swamedikasi, serta 

memberikan alternatif penyelesaian masalah melalui pilihan jenis terapi dan dosis 

obat serta pertimbangan kebutuhan rujukan dokter di bawah pengawasan. 

KK3 Mampu mengaplikasikan pedoman terapi pada penanganan 10 penyakit utama di 

Indonesia serta mengimplementasikannya terutama di bidang farmasi komunitas 

dan pengembangan bahan alam. 

KK4 Mampu menyiapkan dan/atau meracik sediaan obat non steril sesuai prosedur. 

KK5 Mampu melakukan pelayanan swamedikasi. Memberikan alternatif pilihan jenis 

terapi dan dosis obat serta pertimbangan kebutuhan rujukan dokter di bawah 

pengawasan sehingga mewujudkan farmasi komunitas yang unggul. 

KK6 Mampu merancang proses seleksi, pengadaan, penyimpanan, distribusi, 

pemantauan, pendokumentasian sediaan farmasi, suplemen dan alat kesehatan 

yang mengacu pada regulasi yang berlaku. 

KK7 Mampu menjelaskan konsep anatomi, fisiologi, dan patofisiologi tubuh manusia. 

KK8 Mampu membuat desain metode yang sesuai untuk penyampaian informasi 

informasi atau pemikiran dan mengkomunikasikan kepada profesi kesehatan lain, 

pasien, dan masyarakat sehingga terjalin kepercayaan atas peran farmasis. 

KK9 Mampu mengaplikasikan metode komunikasi terhadap informasi/edukasi kepada 

pasien terkait obat dan/atau alat kesehatan yang diterima pasien (tujuan terapi, 

dosis, frekwensi, cara pemakaian, efek samping, penyimpanan, kepatuhan) 

KK10 Mampu mengkaji laporan atau kertas kerja berdasarkan kaidah rancangan dan 

prosedur baku, serta kode etik, yang dapat diakses oleh masyarakat serta 

memberikan informasi mengenai kajian tersebut 

KK11 Mampu mengkaji sediaan farmasi yang rusak atau substandar secara akurat untuk 

dilaporkan ke pihak yang berwenang. 

KK12 Mampu mengkaji kebutuhan informasi terkait obat dan pengobatan yang relevan 



 

8 
 

dengan perkembangan obat dan penyakit. 

KK13 Mampu menjelaskan ketentuan dan persyaratan terkait penyiapan/peracikan obat. 

KK14 Mampu mengkaji senyawa obat (active pharmaceutical ingredients) berdasarkan 

mekanisme kerja dan/atau golongan kimianya. 

KK15 Mampu mengkaji hubungan antara struktur kimia obat dengan aktivitas biologis. 

KK16 Mampu mengaplikasikan konsep termodinamika serta keterkaitannya dengan 

afinitas senyawa aktif terhadap target. 

KK17 Mampu mengaplikasikan konsep biofarmasetika dan farmakokinetika. 

KK18 Mampu mengkaji pengaruh bentuk sediaan dan rute pemberian obat pada 

perjalanan obat dalam tubuh. 

KK19 Mampu membuat desain konsep interaksi obat dengan targetnya di dalam tubuh, 

serta efek biologik yang dihasilkan melalui penerapan IPTEKS. 

KK20 Mampu membuat desain parameter farmakokinetik bahan obat dengan aplikasi 

IPTEKS. 

KK21 Mampu memanfaatkan IPTEKS dalam analisis bioavailabilitas dan bioekivalensi 

produk obat. 

KK22 Mampu membuat desain temuan dan pengembangan obat menggunakan 

penerapan IPTEKS, meliputi pencarian bahan obat, modifikasi, uji farmakologi 

dan uji klinis bahan obat dari sintesis ataupun bahan alam. 

KK23 Mampu mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang 

bermanfaat bagi pengembangan kefarmasian dan kewirausahaan, yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

KK24 Mampu memanfaatkan perkembangan IPTEK untuk menyelesaikan masalah 

kefarmasian yang relevan dengan kebutuhan pengembangan dirinya secara 

berkelanjutan. 

KK25 Mampu memanfaatkan IPTEKS  ICT dalam mengakses kefarmasian dari 

berbagai sumber. 

KK26 Mampu memanfaatkan perkembangan IPTEK kefarmasian dalam melakukan 

pekerjaan kefarmasian terutama di bidang farmasi komunitas dan 

pengembangan bahan alam. 

KK27 Menguasai konsep dalam bertindak secara bertanggungjawab sesuai ketentuan 

perundang-undangan, norma dan etik kefarmasian 
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KK28 Mampu mengaplikasikan ilmu kefarmasian, metode dan teknologi farmasi, 

meliputi kemampuan untuk merancang, membuat dan menjamin mutu sediaan 

farmasi dengan memperhatikan aturan perundang-undangan 

KK29 Mampu mengaplikasikan konsep manajemen dalam industri farmasi dari 

preparasi bahan baku sampai dengan pemasaran produk 

KK30 Mampu mengaplikasikan konsep manajemen dalam mengelola pasien dari 

memastikan kondisi pasien sampai dengan menganalisa perkembangan sediaan 

obat untuk pasien. 

KK31 Mampu mengaplikasikan konsep manajemen dalam melakukan penyuluhan 

informasi obat-obatan untuk upaya pencegahan preventif kepada masyarakat 

KK32 Mampu membuat desain konsep manajemen farmasi pada pelayanan kesehatan, 

industri, dan masyarakat. 

KK33 Mampu mengaplikasikan IPTEKS dalam membuat rencana kerja kelompok, 

melaksanakan pekerjaan kelompok secara efektif, dan mempertanggungjawabkan 

pencapaian hasil kerja kelompok. 

KK34 Mampu mengaplikasikan IPTEKS dalam membuat sediaan obat. 

KK35 Mampu mengaplikasikan IPTEKS dalam pemberdayaan masyarakat di bidang 

farmasi terutama di bidang farmasi komunitas dan pengembangan bahan alam. 

KK36 Mampu menyelesaikan masalah pada bidang farmasi secara efektif dan 

bertanggungjawab. 

 

B. STRUKTUR KURIKULUM 

Beban studi mahasiswa Program Studi S1 Farmasi adalah 144 sks dengan masa studi 

maksimal 7 tahun dengan 1 (satu) sks yang merupakan proses pembelajaran berupa seminar 

terdiri atas kegiatan tatap muka 100 (seratus puluh) menit per minggu per semester dan 

kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester dan 1 (satu) sks yang 

merupakan proses pembelajaran berupa praktikum 170 (seratus tujuh puluh) menit per 

minggu per semester. Di bawah ini adalah struktur kurikulum Program Studi S1 Farmasi 

Universitas Kristen Immanuel : 

 

 

SEMESTER 1 

No Kode MK Mata Kuliah Prasyarat SKS Kategori 
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1 611110 Pendidikan Agama 1 - 2 WN 

2 611120 Bahasa Indonesia - 2 WN 

3 611130 Pendidikan Pancasila 1 - 2 WN 

4 611210 Anatomi Fisiologi Manusia - 2 WPS 

5 611220 Farmasi Fisika - 1 WPS 

6 611230 Kimia Farmasi Dasar - 2 WPS 

7 611240 Kimia Fisika - 2 WPS 

8 611250 Matematika dan Fisika Dasar - 2 WPS 

9 611260 Manajemen Umum - 1 WPS 

10 611270 Sistem Teknologi Informasi - 2 WPS 

11 611310 Bahasa Inggris Kesehatan - 2 WPS 

TOTAL 20  

 

SEMESTER 2 

No Kode MK Mata Kuliah Prasyarat SKS Kategori 

1 612110 Pendidikan Agama 2 Pendidikan Agama 1 2 WN 

2 612211 Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia Anatomi Fisiologi Manusia 1 WPS 

3 612220 Biologi Sel - 2 WPS 

4 612230 Patofisiologi Anatomi Fisiologi Manusia 1 WPS 

5 612241 Praktikum Kimia Farmasi Dasar Kimia Farmasi Dasar 1 WPS 

6 612250 Kimia Analisis Kimia Farmasi Dasar 2 WPS 

7 612251 Praktikum Kimia Analisis Kimia Farmasi Dasar 1 WPS 

8 612260 Kimia Organik - 2 WPS 

9 612261 Praktikum Kimia Organik - 1 WPS 

10 612270 Preskripsi 1 Farmasi Fisika 2 WPS 

11 612271 Praktikum Preskripsi 1 Farmasi Fisika 1 WPS 

12 612280 Manajemen Pemasaran Manajemen Umum 2 WPS 

13 612310 Botani Dasar Tumbuhan - 1 WPS 

14 612320 Studi Pustaka Bahasa Inggris Kesehatan 1 WPS 

TOTAL 20  
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SEMESTER 3 

No Kode MK Mata Kuliah Prasyarat SKS Kategori 

1 613110 Pendidikan Pancasila 2 Pendidikan Pancasila 1 2 WN 

2 613210 Biokimia Biologi Sel 2 WPS 

3 613211 Praktikum Biokimia Biologi Sel 1 WPS 

4 613220 Mikrobiologi dan Parasitologi Biologi Sel 2 WPS 

5 613221 Praktikum Mikrobiologi dan Parasitologi Biologi Sel 1 WPS 

6 613230 Farmakologi dan Toksikologi Anatomi Fisiologi Manusia 2 WPS 

7 613231 Praktikum Farmakologi dan Toksikologi Anatomi Fisiologi Manusia 1 WPS 

8 613240 Formulasi Teknologi Sediaan Farmasi Farmasi Fisika 2 WPS 

9 613241 Praktikum Formulasi Teknologi Sediaan 

Farmasi 

Farmasi Fisika 1 WPS 

10 613250 Kimia Medisinal Kimia Organik 1 WPS 

11 613260 Kewirausahaan Manajemen Pemasaran 2 WPS 

12 613270 Preskripsi 2 Farmasi Fisika 2 WPS 

13 613271 Praktikum Preskripsi 2 Farmasi Fisika 1 WPS 

TOTAL 20  

 

SEMESTER 4 

No Kode MK Mata Kuliah Prasyarat SKS Kategori 

1 614110 Kewarganegaraan  - 2 WN 

2 614210 Analisis Sediaan Farmasi Kimia Analisis 1 WPS 

3 614211 Praktikum Analisis Sediaan Farmasi Kimia Analisis 1 WPS 

4 614220 Manajemen Kepemimpinan Manajemen Umum 2 WPS 

5 614230 Biologi Molekuler Biologi Sel 2 WPS 

6 614231 Praktikum Biologi Molekuler Biologi Sel 1 WPS 

7 614240 Botani dan Farmakognosi Botani Dasar Tumbuhan 2 WPS 

8 614241 Praktikum Botani dan Farmakognosi Botani Dasar Tumbuhan 1 WPS 

9 614250 Farmakokinetika Klinik Farmakologi dan Toksikologi 2 WPS 

10 614260 
Farmasetika Sediaan Steril dan Non 

Steril 

Formulasi Teknologi Sediaan 

Farmasi 1 WPS 

11 614261 
Praktikum Farmasetika Sediaan Steril 

dan Non Steril 

Formulasi Teknologi Sediaan 

Farmasi 1 WPS 

12 614270 Fitokimia Botani Dasar Tumbuhan 1 WPS 

13 614271 Praktikum Fitokimia Botani Dasar Tumbuhan 1 WPS 

14 614280 Fitoterapi Botani Dasar Tumbuhan 1 WPS 

TOTAL 20  
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SEMESTER 5 

No Kode MK Mata Kuliah Prasyarat SKS Kategori 

1 615210 Farmakoterapi 1 Farmakologi dan Toksikologi 2 WPS 

2 615220 Farmasi Klinik 1 Farmakologi dan Toksikologi 2 WPS 

3 615230 Biofarmasi Farmasi Fisika 1 WPS 

4 615240 Manajemen Farmasi Manajemen Pemasaran 2 WPS 

5 615250 Metodologi Penelitian dan Statistika - 2 WPS 

6 615310 Kosmetologi - 2 WPS 

7 615311 Praktikum Kosmetologi - 1 WPS 

8 615320 Penulisan, Presentasi, Publikasi Ilmiah - 1 WPS 

9 615330 Teknologi Formulasi Bahan Alam Fitokimia 2 WPS 

10 615331 
Praktikum Teknologi Formulasi Bahan 

Alam 
Fitokimia 

1 WPS 

11  Mata kuliah pilihan  2 Pilihan 

12  Mata kuliah pilihan  2 Pilihan 

TOTAL 20  

 

SEMESTER 6 

No Kode MK Mata Kuliah Prasyarat SKS Kategori 

1 616210 Imunologi  Farmakologi dan Toksikologi 1 WPS 

2 616220 Evidence-based medicine Farmasi Klinik 1 2 WPS 

3 616230 Farmakoterapi 2 Farmakoterapi 1 2 WPS 

4 616240 Farmasi Klinik 2 Farmasi Klinik 1 2 WPS 

5 616250 Manajemen Operasional Apotek Manajemen Farmasi 2 WPS 

6 616260 Medication Error Farmasi Klinik 1 2 WPS 

7 616270 Swamedikasi Farmasi Klinik 1 1 WPS 

8 616271 Praktikum Swamedikasi Farmasi Klinik 1 1 WPS 

9 616310 Alat-Alat Kesehatan - 1 WPS 

10 616320 Komunikasi dan Konseling Farmasi Klinik 1 2 WPS 

11 616330 Patient Safety and Drug Side Effects Farmasi Klinik 1 2 WPS 

12 616340 Interaksi Obat Farmasi Klinik 1 2 WPS 

TOTAL 20  
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SEMESTER 7 

No 
Kode 

MK 
Mata Kuliah Prasyarat SKS Kategori 

1 617210 Farmakoekonomi - 2 WPS 

2 617220 Farmasi Industri, CPOB, dan CPOTB - 2 WPS 

3 617230 Farmasi Veteriner - 1 WPS 

4 617240 Farmasi Sosial - 2 WPS 

5 617250 
Ilmu Kesehatan Masyarakat dan 

Farmakoepidemiologi 
- 

2 WPS 

6 617260 Bioteknologi Biologi Molekuler 1 WPS 

7 617270 Kode Etik Profesi Farmasi - 2 WPS 

8 617280 Manajemen Praktek Kefarmasian 
Manajemen Operasional 

Apotek 2 WPS 

9 617290 Undang-Undang Kefarmasian - 2 WPS 

10 617310 Drug Abuse and Drug Misuse - 1 WPS 

11 617320 Manajemen SDM Manajemen Umum 2 WPS 

12 617330 Manajemen Keuangan dan Perpajakan Manajemen Umum 1 WPS 

TOTAL 20  

 

SEMESTER 8 

No Kode MK Mata Kuliah Prasyarat SKS Kategori 

1 618310 Tugas Akhir Metodologi Penelitian & 

Statistika 4 WPS 

TOTAL 4  

 

MATA KULIAH PILIHAN 

No Kode MK Mata Kuliah Prasyarat SKS Kategori 

1 615410 Jamu, Obat Herbal Terstandar, 

Fitofarmaka 

Fitoterapi 2 Pilihan 

2 615420 Nutrasetika Fitokimia 2 Pilihan 

3 615430 Off-Labeled Medicine Farmakoterapi 1 2 Pilihan 

4 615440 Pengembangan Produk Teknologi Formulasi 2 Pilihan 

5 615450 Manajemen Suplai Obat Manajemen Umum dan 

Manajemen Farmasi 

2 Pilihan 

6 615460 Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan 

Rumah Sakit 

Preskripsi 2 2 Pilihan 

7 615470 Product Knowledge Preskripsi 2 2 Pilihan 

8 615480 Bioteknologi Tumbuhan Obat Botani dan Farmakognosi 2 Pilihan 

9 615490 Bahan Alam Laut Biologi Sel 2 Pilihan 

10 615400 Pengobatan Alternatif Bahan Alam Fitoterapi 2 Pilihan 
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Keterangan : 

WN  : Wajib Nasional 

WPS : Wajib Program Studi 

 

C. INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KE 

DALAM PROSES PEMBELAJARAN 

 

Dalam proses kegiatan pembelajaran, hasil penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh dosen dapat dimasukkan ke dalam materi pembelajaran 

dalam bentuk presentasi maupun diskusi sehingga mahasiswa tidak hanya belajar teori 

saja namun juga dapat memahami bagaimana mempraktekkan ilmu pengetahuan ke 

dalam suatu penelitian yang dapat diimplementasikan kepada masyarakat dalam bentuk 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga ilmu pengetahuan yang dipelajari 

mahasiswa dapat berguna bagi masyarakat dengan diterapkan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi di masyarakat. 
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BAB III 

REGISTRASI ADMINISTRASI 
 

Setiap awal semester, mahasiswa wajib melakukan Daftar Ulang (DU) supaya 

mahasiswa tersebut tercatat sebagai mahasiswa aktif sehingga dapat melakukan kegiatan 

akademik dan non-akademik serta berhak menggunakan fasilitas kampus. Mahasiswa yang 

sedang melaksanakan tugas akhir (tidak mengambil mata kuliah lain) atau cuti karena 

kemauan sendiri atau dicutikan oleh pihak kampus, wajib melakukan DU. 

Mahasiswa yang tidak melakukan DU akan dicatat sebagai mahasiswa non-aktif 

sehingga menerima konsekuensi sebagai berikut : 

a. Tidak berhak menggunakan fasilitas kampus dan tidak berhak mengikuti kegiatan-

kegiatan di UKRIM, termasuk kegiatan non-akademik. 

b. Saat mahasiswa non-aktif akan kembali menjadi mahasiswa aktif di semester 

berikutnya, mahasiswa tersebut akan dikenakan sanksi dalam bentuk pembayaran 

denda akibat status non-aktif di semester sebelumnya.  Denda yang dikenakan per 

semester non-aktif menjadi semakin besar (progresif) apabila mahasiswa tidak 

melakukan DU lebih dari 1 semester secara berturut-turut.  Ketentuan mengenai 

denda dapat diperoleh di bagian Tata Usaha Fakultas Farmasi. 

c. Mahasiswa yang tidak melakukan DU selama 4 semester berturut-turut secara 

otomatis akan dihentikan statusnya sebagai mahasiswa UKRIM dan dihapus datanya 

dari Pangkalan Data DIKTI (PD-DIKTI). 

Daftar ulang (DU) dilakukan dengan membayar uang SPP yang terdiri dari SPP 

Tetap dan SPP Variabel. SPP Tetap wajib dibayar oleh mahasiswa yang sedang 

melaksanakan tugas akhir saja dan mahasiswa yang sedang berstatus cuti. SPP Tetap dan 

SPP Variabel wajib dilunasi di awal semester. Pembayaran SPP Tetap dan SPP Variabel 

dilakukan sesuai dengan kode BRIVA yang berlaku melalui transfer uang ke rekening bank 

Fakultas Farmasi UKRIM.  

Pada awal tahun ajaran, mahasiswa baru yang telah melakukan DU berhak 

mendapatkan kartu mahasiswa (KTM) di bagian Tata Usaha (TU) Fakultas Farmasi. KTM 

berlaku selama 4 tahun. Bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan studi dalam masa studi 

normal, perpanjangan KTM di luar masa studi normal dapat dilakukan dengan prosedur yang 

sama seperti yang diterangkan di atas, dan membayar biaya pembuatan KTM baru sebesar 

Rp 50.000,- untuk setiap perpanjangan KTM. Setiap KTM yang diperpanjang berlaku 
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selama 1 tahun.  KTM yang hilang wajib diganti dengan KTM baru dengan membayar biaya 

pengantian KTM sebesar Rp 50.000,-. 

Saat pergantian semester, jadwal DU telah diatur dalam kalender akademik untuk 

tahun ajaran yang berlaku. Mahasiswa yang terlambat melakukan proses Registrasi 

Administrasi yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi sebagai berikut : 

a. Denda SPP Tetap sebesar Rp 5.000,-/hari keterlambatan. 

b. Denda SPP Variabel sebesar Rp 5.000,-/hari keterlambatan. 

c. Batas keterlambatan adalah sampai 2 minggu setelah masa Batal Tambah (pengisian 

KBT).  Setelah lewat batas waktu tersebut mahasiswa akan langsung dicutikan, yang 

berarti bahwa mahasiswa tersebut tidak berhak mengikuti kegiatan akademik yang 

berlangsung selama semester tersebut. 

d. Mahasiswa yang terlambat melakukan proses Registrasi Administrasi lebih dari 2 

minggu akan dikenakan denda maksimal sebesar Rp 100.000,-. 

 

1. Mahasiswa yang Mengerjakan Tugas Akhir 

Mahasiswa di tahun terakhir yang sedang mengerjakan Tugas Akhir (Skripsi) 

diwajibkan untuk melakukan proses Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik (DU).  

Kedua proses tersebut wajib dilalui walaupun mahasiswa yang bersangkutan tidak perlu lagi 

mengambil matakuliah selain mengerjakan skripsi.  Mahasiswa yang tidak melakukan proses 

DU dianggap sebagai mahasiswa Non-Aktif dan tidak berhak menggunakan fasilitas kampus 

(termasuk layanan internet dan perpustakaan) serta tidak berhak melaksanakan proses 

akademik, termasuk pembimbingan skripsi.    

 

2. Mahasiswa yang Cuti Kuliah 

Mahasiswa yang berniat untuk tidak melaksanakan kegiatan akademik pada semester 

yang akan berjalan diwajibkan mengajukan surat permohonan cuti kepada Ketua Program 

Studi (kopi surat yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi diserahkan kepada Tata 

Usaha Fakultas), dan melakukan proses DU. Mahasiswa yang akan cuti diwajibkan 

membayar SPP Tetap (BAT) untuk semester cuti tersebut.   

 

3. Mahasiswa dengan Status Dicutikan Karena Terlambat Melunasi Biaya  

Pendidikan  

Mahasiswa yang tidak memenuhi tanggung jawab keuangan sampai dengan batas 

waktu yang telah ditentukan pada semester tertentu akan dicutikan. Mahasiswa yang sudah 
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melaksanakan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik, tetapi terpaksa tidak dapat 

mengikuti kegiatan akademik karena satu dan lain hal, tidak dapat menarik kembali biaya 

yang sudah dibayarkan untuk semester tersebut. 

 

4. Mahasiswa dengan Status Dicutikan Karena Sanksi Skorsing 

Skorsing adalah sanksi yang dikenakan terhadap mahasiswa akibat pelanggaran 

tertentu yang dilakukan oleh mahasiswa.  Mahasiswa yang dikenai sanksi skorsing tidak 

diperkenankan mengikuti kegiatan akademik di semester yang ditetapkan dalam sanksi 

tersebut.  Mahasiswa yang telah melakukan proses Registrasi Administrasi dan kemudian 

dikenai sangsi skorsing tidak dapat menarik kembali biaya yang telah dibayarkannya pada 

semester tersebut. Seandainya kurun waktu skorsing mencakup semester berikutnya, 

mahasiswa wajib melakukan proses Registrasi Administrasi (DU) pada semester tersebut 

untuk mempertahankan statusnya sebagai mahasiswa UKRIM. 

Mahasiswa yang memutuskan untuk pindah ke prodi lain di lingkungan UKRIM 

(mutasi) dapat melakukan hal tersebut dengan ketentuan dan persyaratan yang perlu 

dipenuhi sebagai berikut : 

1. Pindah program studi hanya dapat dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan 

minimal 1 semester perkuliahan di UKRIM 

2. Pindah program studi diatur sesuai dengan kalender akademik 

3. Mahasiswa yang berencana pindah prodi diharuskan mengajukan permohonan 

mutasi di prodi asal dan prodi yang dituju dan memenuhi persyaratan administrasi 

universitas (termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan transfer nilai 

dan prodi asal ke prodi tujuan dan ketentuan tentang biaya) dan persyaratan yang 

diterapkan di prodi yang dituju. 

  



 

18 
 

BAB IV 

PERKULIAHAN 

 

A. PROSEDUR PENGAMBILAN MATA KULIAH 

Tata Usaha Fakultas Farmasi mengumumkan daftar rencana mata kuliah yang akan 

disajikan pada semester berikutnya. Mahasiswa menetapkan mata kuliah yang akan 

ditempuh pada semester yang akan datang tersebut melalui proses pengisian Kartu Rencana 

Studi (KRS).  Pengisian KRS dilakukan secara online (KRS Online) atau secara manual 

(KRS Manual).        

 

1. KRS Online 

Proses pengisian KRS online adalah proses pemilihan mata kuliah yang akan 

ditempuh mahasiswa pada semester berikut dengan cara mengisi KRS secara online di setiap 

awal semester. Untuk mahasiswa baru, prosedur pengisian KRS online dijelaskan secara 

detail oleh Tata Usaha Fakultas Farmasi pada acara Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi 

Mahasiswa Baru (PK2MB). Garis besar dari prosedur tersebut diberikan di bawah ini.    

a. Mahasiswa melakukan pembayaran Registrasi Akademik (DU) dengan mentransfer 

dana ke rekening UKRIM melalui bank sesuai dengan kode BRIVA yang didapat 

b. Mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran ke bagian TU Fakultas Farmasi 

c. Mahasiswa melakukan Login Web SIA_UKRIM, yang dapat dilakukan melalui 

laptop masing-masing 

d. Mahasiswa mengisi KRS secara online dengan cara mencontreng (memberi tanda 

(v)) di kotak matakuliah yang dipilih    

e. Mahasiswa menemui dosen pembimbing akademik (DPA) di fakultas masing-

masing untuk mengadakan perwalian KRS (mendiskusikan pilihan mata kuliah yang 

ditetapkan mahasiswa). Seandainya pilihan matakuliah disetujui, DPA akan 

melakukan proses approval (persetujuan) secara online.  Seandainya DPA 

menginstruksikan perubahan matakuliah yang dipilih, maka mahasiswa harus 

melakukan revisi KRS secara online. 

f. KRS tidak akan dapat disetujui oleh dosen pembimbing akademik apabila mahasiswa 

mengambil mata kuliah yang jadwal kuliahnya berbenturan dengan mata kuliah lain, 

mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum dipenuhi, mengambil sks lebih 

daripada jumlah sks yang diperbolehkan, dan mengambil mata kuliah yang jumlah 

pendaftarnya melebihi kapasitas yang disediakan. Apabila KRS ditolak, mahasiswa 
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wajib memperbaiki KRS dan diajukan kembali untuk memperoleh persetujuan. 

Nama mahasiswa tidak akan tercatat dalam daftar peserta mata kuliah apabila KRS 

belum disetujui. Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta 

mata kuliah tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian, dan kegiatan lain dalam mata 

kuliah tersebut. 

g. Daftar mata kuliah yang telah disetujui oleh DPA akan divalidasi oleh prodi masing-

masing.  

 

2. KRS Manual 

KRS Manual dilakukan apabila mahasiswa terlambat melakukan proses KRS online.  

Mahasiswa yang melakukan proses KRS manual akan dikenai denda sebesar Rp 100.000,- 

akibat keterlambatan tersebut. Proses KRS manual hanya bisa dilaksanakan dalam batas 

waktu yang tercantum dalam Kalender Akademik untuk tahun tersebut (2 minggu setelah 

tanggal batas pelaksanaan KRS online).    

a. Untuk melakukan proses KRS manual, mahasiswa harus meminta kartu KRS manual 

dari kantor TU Fakultas Farmasi.  Permintaan kartu KRS tersebut harus disertai 

dengan menunjukkan bukti tanda pembayaran Daftar Ulang. Lembar KRS Manual 

terdiri dari 4 bagian yang sama tetapi terangkai, yaitu kopi mahasiswa, kopi ADAK, 

kopi DPA, dan kopi Fakultas. 

b. Mahasiswa mengisi mata kuliah yang akan diambil pada semester tersebut pada 

lembar KRS dan kemudian menemui DPA masing-masing untuk mengonsultasikan 

mata kuliah yang akan dipilih untuk semester tersebut.  KRS yang disetujui akan 

ditandatangani oleh DPA. Kartu KRS yang telah ditandatangani DPA tersebut 

dibawa ke kantor TU Fakultas untuk memperoleh cap Fakultas. Satu bagian kartu 

KRS diperuntukkan bagi mahasiswa sedangkan ketiga bagian kartu KRS lainnya 

diserahkan ke masing-masing pihak yang tercantum di kartu tersebut (Biro ADAK, 

Dosen Pembimbing Akademik, dan Fakultas).  Kartu KRS yang diserahkan kepada 

Biro ADAK (loket 2) harus diserahkan sebelum tanggal batas yang ditetapkan oleh 

Biro ADAK (diumumkan setiap semester).  

c. Penyerahan KRS ke Biro ADAK dilakukan bersamaan dengan pembayaran denda 

sebesar Rp 100.000,-. Jadwal pengisian KRS dan perwalian akademik dilakukan tiap 

akhir semester. Jadwal pelaksanaannya diatur dalam kalender akademik. 
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d. Apabila matakuliah yang disajikan dengan peserta (mahasiswa) yang jumlahnya 

kurang dari 10 orang maka mata kuliah tersebut dapat dibatalkan oleh Biro ADAK 

dengan persetujuan Biro ADUM dan Ketua Program Studi yang bersangkutan.  

 

B. PEMANTAPAN PENGAMBILAN MATA KULIAH 

Kegiatan ini dilakukan apabila mahasiswa yang sudah melakukan proses 

Registrasi Akademik berniat mengubah (menambah, mengganti, membatalkan) mata 

kuliah yang telah didaftarkan dalam proses Registrasi Akademik. Proses ini 

dilaksanakan pada awal semester yakni pada masa Batal Tambah yang dilaksanakan 

satu minggu sesudah perkuliahan dimulai. Prosedur Batal Tambah ialah sebagai berikut:  

a. Mahasiswa mengambil Kartu Batal Tambah (KBT) di kantor TU Fakultas 

masing-masing dengan menunjukkan kartu mahasiswa dan kuitansi pembayaran 

semester tersebut.   

b. Mahasiswa berkonsultasi dengan DPA-nya untuk penetapan mata kuliah yang 

diambilnya dengan membawa KRS dan Kartu Hasil Studi (KHS), serta 

memperhatikan daftar dan jadwal kuliah yang diumumkan oleh Fakultas pada 

papan pengumuman Fakultas yang bersangkutan. 

c. Apabila dalam proses pengisian KRS mahasiswa mencantumkan matakuliah 

yang kemudian ternyata dibatalkan penyajiannya (karena satu dan lain hal), 

mahasiswa wajib melakukan proses Batal Tambah untuk mengganti matakuliah 

tersebut.  Kelalaian mahasiswa dalam melakukan penggantian matakuliah dalam 

kasus tersebut berakibat berkurangnya jumlah SKS yang diambil oleh 

mahasiswa pada semester tersebut.    

d. Bagian Kartu Batal Tambah untuk ADAK yang telah diisi dan ditandatangani 

oleh Penasihat Akademik diserahkan kepada Biro ADAK UKRIM (loket 2) 

untuk ditindaklanjuti.  Berdasarkan data-data yang masuk dari KBT, Biro Adak 

akan mencetak presensi kelas. 

 

C. PERSYARATAN MENGIKUTI TES TENGAH SEMESTER (TTS) DAN TES 

AKHIR SEMESTER (TAS) 

Tes Tengah Semester (TTS) dan Tes Akhir Semester (TAS) hanya dapat diikuti 

oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan proses Registrasi Administrasi dan Registrasi 

Akademik.  Peserta TTS dan TAS juga harus terdaftar sebagai peserta pada matakuliah 



 

21 
 

yang diujikan tersebut (nama mahasiswa tersebut ada dalam daftar presensi untuk kelas 

tersebut).   

Pada saat mengikuti TTS/TAS, mahasiswa harus membawa serta Lembar 

Ujian Mahasiswa (LUM) untuk semester tersebut.  LUM diperoleh dari Biro ADAK 

seminggu sebelum ujian (TTS/TAS) dilaksanakan, dengan menunjukkan bukti 

pelunasan pembayaran SPP untuk semester tersebut.  Pada LUM tercantum nama 

mahasiswa dan daftar matakuliah yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester 

tersebut. 

LUM hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah melakukan proses 

Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik.  Mahasiswa yang tidak dapat 

menunjukkan LUM pada waktu TTS/TAS, dengan sendirinya tidak diperkenankan 

mengikuti ujian tersebut. Semua matakuliah yang didaftarkan oleh mahasiswa pada 

semester tersebut harus tertera dalam LUM pada semester tersebut.  Mahasiswa yang 

namanya tidak tercantum pada LUM maupun presensi ujian tidak diperkenankan 

mengikuti TTS/TAS. 

 

D. EVALUASI MATA KULIAH (NILAI, IPS, IPK) 

Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala sesuai dengan 

kurikulum. Evaluasi hasil belajar pada setiap mata kuliah dilakukan pada setiap 

semester. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan prinsip kesesuaian, akuntabilitas, 

transparansi, kejujuran, dan keadilan. Aspek yang diukur dalam evaluasi hasil belajar 

adalah: kemampuan akademik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik, yang disesuaikan dengan jenis dan tujuan belajar pada setiap mata kuliah, 

dan keterampilan berperilaku, termasuk kejujuran akademik, kedisplinan, kesantunan, 

kemampuan berinteraksi, dan bekerjasama. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara 

observasi, pemberian tugas, ujian tertulis, dan/atau ujian lisan. Ujian dapat 

diselenggarakan melalui kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian 

tugas akhir. Evaluasi hasil belajar harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Setiap kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa pada proses evaluasi belajar 

akan memperoleh sanksi yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Fakultas. 

Kartu Hasil Studi (KHS) menunjukkan mata kuliah yang ditempuh pada 

semester tersebut dan nilai yang diperoleh mahasiswa untuk setiap matakuliah.  KHS 

diterbitkan oleh Biro ADAK beberapa waktu setelah Tes Akhir Semester berlangsung.  
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KHS dapat diambil di kantor fakultas masing-masing pada jadwal yang sudah 

ditentukan.  Mahasiswa dapat juga mencetak sendiri KHS masing-masing dari SIA-

UKRIM. Selain berfungsi sebagai ‘rapor’ untuk semester tersebut, KHS juga dipakai 

sebagai pertimbangan bagi mahasiswa dan DPA dalam menentukan matakuliah dan 

jumlah SKS yang akan diambilnya pada semester berikutnya.  Pada KHS tercantum 

prestasi studi secara menyeluruh (kumulatif) mahasiswa tersebut, yaitu daftar 

matakuliah yang telah ditempuh dan nilai matakuliah sejak awal mahasiswa menempuh 

kuliah di UKRIM sampai dengan semester yang baru saja diselesaikan. 

Evaluasi hasil belajar mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan oleh 

seorang dosen atau tim dosen untuk emmantau proses dan perkembangan hasil belajar 

mahasiswa, penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf, yaitu menggunakan huruf 

A, B, C, D, dan E. Nilai lulus minimal setiap mata kuliah dan tugas akhir adalah C. 

Untuk melakukan konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf 

digunakan pedoman sebagai berikut : 

Rentang Nilai Bobot 

82,00-100 4,00 A 

75,00-81,90 3,75 A- 

70,00-74,99 3,25 B+ 

66,00-69,99 3,00 B 

60,00-65,99 2,75 B- 

55,00-59,99 2,25 C+ 

40,00-54,99 2,00 C 

20,00-39,99 1,00 D 

< 20,00 0,00 E 

 

Indeks prestasi merupakan alat ukur terhadap hasil studi seorang mahasiswa 

selama mengikuti perkuliahan. Indeks prestasi dihitung setiap akhir semester yang 

terdiri dari Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 

Besarnya Indeks Prestasi (IP) dihitung melalui penjumlahan hasil perkalian antara sks 

dengan bobot nilai huruf untuk setiap mata kuliah, dibagi dengan jumlah sks.  

Prestasi studi yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang terdapat dalam 

KHS semester yang baru diselesaikan, merupakan bahan pertimbangan untuk 

pengambilan jumlah SKS pada semester berikutnya.  Semakin tinggi IP mahasiswa di 

semester sebelumnya, semakin banyak jumlah SKS yang dapat diambil mahasiswa 

tersebut di semester berikutnya.  Penasehat Akademik bersama mahasiswa dapat 

memakai tabel di bawah ini sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan beban studi 

mahasiswa pada saat Registrasi Akademik yang telah diterangkan di atas.  Beban 
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maksimal yang diizinkan diambil pada tiap semester adalah 24 SKS setelah menempuh 

2 semester pada tahun akademik yang pertama. Jumlah SKS yang dapat diambil 

berdasarkan indeks prestasi ada di tabel di bawah ini :     

IP SEMESTER JUMLAH SKS MAKSIMUM 

>3,00 24 SKS 

2,50-2,99 21 SKS 

2,00-2,49 18 SKS 

< 2,00 16 SKS 

 

E. CUTI KULIAH 

Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu 

sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester, baik 

berurutan maupun tidak. Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang 

telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, kecuali untuk 

cuti akademik karena alasan khusus. Cuti akademik karena alasan khusus adalah cuti 

akademik yang diberikan karena mahasiswa mengalami halangan yang tidak dapat 

dihindari, antara lain karena tugas negara, tugas universitas, atau menjalani pengobatan 

yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik. Cuti dihitung sebagai 

masa studi. 

Persetujuan cuti akademik diberikan oleh Dekan dalam bentuk Surat 

Keputusan. Mahasiswa yang memperoleh izin cuti tidak diperkenankan melakukan 

kegiatan akademik. Dalam memberikan persetujuan cuti sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Dekan menyampaikan tembusan kepada Wakil Rektor yang membidangi 

urusan Akademik dan Wakil Rektor yang membidangi urusan Keuangan dan 

Administrasi Umum.  

Permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa bersangkutan kepada 

Dekan sebelum pelaksanaan registrasi administrasi, dengan mengisi formulir yang 

tersedia di bagian administrasi akademik Fakultas. Berdasarkan Surat Keputusan Cuti 

dari Dekan, operator Sistem Informasi Akademik Fakultas wajib memutakhirkan status 

mahasiswa menjadi cuti sebelum masa registrasi administrasi berakhir. 

 

Cuti kuliah adalah masa di mana seorang mahasiswa yang berdasarkan 

keinginan sendiri atau karena mendapat sanksi skorsing dari universitas, tidak 

melakukan kegiatan perkuliahan untuk sementara waktu, misalnya selama 1 semester 
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atau lebih.  Mahasiswa yang berencana akan cuti kuliah (atau memperoleh sanksi 

dicutikan oleh universitas) diwajibkan melakukan prosedur pengajuan ijin cuti kuliah 

yang berlaku, dan tidak ‘hilang’ begitu saja dari kegiatan perkuliahan.  Beberapa 

ketetapan penting tentang cuti kuliah adalah sebagai berikut:      

a. Mahasiswa dapat melakukan cuti kuliah sesudah mengikuti perkuliahan di 

UKRIM sekurang-kurangnya selama dua (2) semester 

b. Prosedur pengajuan ijin untuk cuti kuliah harus dimulai dari Program Studi 

yang bersangkutan (termasuk proses tatap muka dengan Dosen Pembimbing 

Akademik mahasiswa yang bersangkutan untuk menjelaskan alasan cuti) dan 

kemudian dilanjutkan ke tingkat universitas.  Prosedur pengajuan ijin cuti 

kuliah secara lebih terperinci dapat diperoleh dari Tata Usaha Fakultas 

Farmasi. 

c. Mahasiswa yang cuti kuliah wajib melakukan proses DU (setiap semester cuti) 

dan membayar SPP Tetap pada semester tersebut. Maksimal lama cuti kuliah 

adalah empat semester. 

 

F. PUTUS STUDI 

Pemberhentian status kemahasiswaan atau putus studi/drop out disebabkan 

karena : 

a. Tidak memenuhi syarat akademik 

b. Melampaui batas masa studi 

c. Tidak melakukan registrasi selama 4 (empat) semester secara berturut-turut 

d. Melanggar ketentuan hukum dan aturan yang berlaku 

e. Mengundurkan diri 

 

G. TUGAS AKHIR 

Tugas Akhir hanya dapat didaftarkan ke dalam KRS bila mahasiswa telah 

menempuh mata kuliah “Metodologi Penelitian dan Statistika” dan memenuhi 

persyaratan yang ditentukan oleh fakultas masing-masing. Prosedur pendaftaran Tugas 

Akhir adalah sebagai berikut: 

a. Mahasiswa mengambil formulir isian matakuliah untuk persiapan pengambilan 

Tugas Akhir di bagian Loket II dengan menunjukkan tanda bukti lunas seluruh 

tanggung jawab keuangan mahasiswa (SPP Tetap, SPP Variabel dan tunggakan 

keuangan) yang diperoleh dari Bagian Keuangan UKRIM.  Tanpa tanda bukti 
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tersebut, permohonan mahasiswa untuk mengajukan mencantumkan Tugas 

Akhir dalam KRS tidak akan dikabulkan.  

b.  Mahasiswa mengisi formulir tersebut dan mengembalikannya ke loket 2 Biro 

ADAK. 

c. Bagian Akreditasi Nilai dari Biro ADAK akan mengecek kebenaran daftar 

akademik (perolehan kredit) yang dicantumkan oleh mahasiswa di formulir 

tersebut.   Bila data tersebut benar, Biro ADAK akan memberi rekomendasi ke 

fakultas yang bersangkutan bahwa mahasiswa tersebut telah memenuhi 

persyaratan untuk mencantumkan Tugas Akhir di semester tersebut. 

d. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran Tugas Akhir yang tersedia di Kantor 

Fakultas dengan informasi mengenai judul Tugas Akhir dan nama calon Dosen 

Pembimbing Tugas Akhir. Formulir tersebut kemudian dibawa ke Penasihat 

Akademik untuk didiskusikan. Judul dan pembimbing skripsi yang telah 

disetujui Penasihat Akademik diserahkan kepada Wakil Dekan Bidang 

Akademik (WD I) fakultas yang bersangkutan. 

e. Fakultas melalui kantor Wakil Dekan I menyetujui atau menolak judul Tugas 

Akhir berdasarkan kriteria yang ditetapkan di fakultas yang bersangkutan.  

f. Usulan judul Tugas Akhir yang disetujui akan diumumkan oleh Fakultas.  

Mahasiswa kemudian mengambil surat ijin mengerjakan Tugas Akhir yang 

diperoleh di Kantor TU Fakultas.     

g. Prosedur selanjutnya mengenai pembuatan proposal Tugas Akhir, dll, ditetapkan 

di fakultas masing-masing. 
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BAB V 

KELULUSAN 
 

A. YUDISIUM 

Yudisium merupakan penetapan status kelulusan mahasiswa, yang telah 

menempuh semua mata kuliah dan dinyatakan lulus (kompetensi tercapai), dengan 

jumlah satuan kredit sesuai dengan yang ditentukan dalam kurikulum yang diacu dan 

telah memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan. 

Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus studi berdasarkan rapat penetapan 

kelulusan yang dipimpin oleh Dekan. Rapat penetapan kelulusan dapat diselenggarakan 

maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester sesuai kalender akademik. Mahasiswa 

Program Sarjana dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :  

a. Terdaftar sebagai mahasiswa UKRIM aktif pada semester tersebut baik secara 

admnisitratif maupun secara akademik. 

b. Tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan UKRIM 

c. Menyelesaikan semua kewajiban adminsitratif termasuk mengembalikan semua 

koleksi perpustakaan/laboratorium yang dipinjam 

d. Telah menyelesaikan semua kewajiban dalam masa studi dan/atau tugas yang 

dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan untuk Program Studi 

(termasuk tugas akhir yang telah diperbaiki) dalam Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). 

Kelulusan setelah menyelsaikan Program Sarjana dapat diberikan tanpa atau 

dengan predikat yang terdiri atas : 

a. Memuaskan; 

b. Sangat memuaskan; 

c. Cum Laude; 

     IPK sebagai dasar penentuan rpedikat kelulusan program sarjana adalah : 

a. 2,76-3,00 = memuaskan 

b. 3,01-3,50 = memuaskan 

c. 3,51-4,00 = dengan pujian/ cum laude 

Predikat kelulusan cumlaude dapat diberikan kepada lulusan program sarjana 

yang menyelesaikan studi selambat-lambatnya 8 (delapan) semester dengan IPK minimal 

3,51 dan belum pernah mendapat nilai D.  
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     Mahasiswa dinyatakan lulus program sarjana, apabila : 

1. Telah mencapai minimal jumlah kredit 144 sks 

2. Mencapai IPK sekurang-kurangnya 2,00 

3. Proporsi nilai D tidak melebihi 15% dari jumlah satuan kredit Program Studi 

Farmasi 

4. Telah menyerahkan naskah skripsi ke perpustakaan 

5. Telah memenuhi kewajiban jumlah poin dari Sistem Poin Kegiatan 

Kemahasiswaan dari Universitas 

 

      Tata Cara Pelaksanaan yudisium di Fakultas Farmasi adalah sebagai berikut : 

1. Yudisium diselenggarakan setiap hari Jumat pada minggu terakhir setiap 

bulannya. 

2. Pendaftaran yudisium maksimal hari Kamis minggu terakhir setiap bulan 

3. Syarat pendaftaran yudisium menyerahkan : 

Formulir pendaftaran dengan disertai draft transkrip nilai (tanpa tanda tangan 

Kaprodi dan Dekan), foto copy slip UKT terakhir, formulir persetujuan 

penjilidan, formulir penyerahan skripsi dan formulir bebas tanggungan prodi 

farmasi yang telah disahkan Kepala Laboratorium (untuk mendapatkan tanda 

tangan Kepala Laboratorium, mahasiswa harus menunjukkan surat keterangan 

bebas tanggungan dari pihak laboran), Pengelola Gudang, Sekretariat dan Wakil 

Dekan, serta sertifikat TOEFL yang asli yang dikeluarkan secara resmi oleh 

Lembaga Bahasa, atau salinan yang sudah dilegalisir oleh Lembaga Bahasa. 

4. Mahasiswa dapat memberikan catatan perihal mata kuliah pilihan yang akan 

dihapus. 

5. Hasil kelulusan dalam rapat yudisium akan disahkan dalam surat Keputusan 

yudisium pada bulan yang bersangkutan (tanggal terakhir setiap bulannya) 
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BAB VI 

PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA 
 

A. HAK MAHASISWA 

1. Menuntut ilmu sesuai dengan keberadaan UKRIM dan peraturan yang berlaku di 

UKRIM. 

2. Memperoleh pendidikan, pembinaan, bimbingan dan layanan administrasi 

akademik yang optimal sesuai dengan tujuan dan lingkup pendidikan, serta 

kapasitas dan fasilitas pelayanan yang terdapat di kampus UKRIM.  

3. Menggunakan fasilitas yang tersedia di kampus UKRIM dalam rangka 

kelangsungan proses belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan 

aturan yang berlaku untuk penggunaan setiap fasilitas tersebut. 

4. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan. 

5. Memperoleh tanda penghargaan (dalam bentuk sertifikat, ijazah, dll) atas 

prestasinya di bidang akademik maupun non-akademik selama masa kuliah di 

UKRIM. 

 

B. KEWAJIBAN MAHASISWA 

1. Menaati setiap peraturan/ketentuan akademik maupun non-akademik yang berlaku 

di UKRIM. 

2. Berperan serta dalam memelihara suasana kampus yang aman dan damai melalui 

sikap saling menghormati sesama dalam perilaku maupun perkataan.      

3. Berperan serta memelihara keutuhan dan kebersihan sarana dan prasarana di 

lingkungan kampus melalui penggunaan sarana dan prasarana kampus yang 

bertanggung jawab. 

4. Menjaga nama baik UKRIM dengan menerapkan tingkah laku pribadi yang 

bertanggung jawab di dalam maupun di luar kampus. 

5. Menghargai dan memperhatikan sopan santun/nilai/norma yang berlaku di 

masyarakat di lingkungan dimana kampus UKRIM berada dan dimana mahasiswa 

tinggal.   

6. Perilaku yang tidak dibenarkan karena bertentangan dengan perilaku yang tersirat 

dalam butir-butir Kewajiban Mahasiswa di atas antara lain:   

a. Pencurian dan pemerasan   

b. Perusakan milik orang lain termasuk fasilitas kampus   
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c. Berbagai bentuk ketidak jujuran, dalam bidang akademik maupun non-

akademik 

d. Intimidasi (mengancam dan menekan orang lain) secara verbal maupun non-

verbal 

e. Penggunaan, penyimpanan, penyebaran narkoba dan minuman keras 

f. Kekerasan fisik, termasuk pemukulan dan perkelahian 

g. Pelanggaran etika hubungan pria-wanita:      

1) Pria dan wanita bukan suami istri tinggal bersama dalam satu kamar  

2) Hubungan seksual di luar nikah 

3) Bentuk pergaulan pria dan wanita yang menganggu kesejahteraan 

Keluarga UKRIM maupun masyarakat umum 

4) Pelecehan seksual dalam berbagai bentuk 

7. Tindakan/sikap yang mengganggu kesejahteraan Keluarga UKRIM dan masyarakat 

umum, termasuk penggunaan bahasa dan kata-kata yang melanggar kesopanan dan 

menyinggung perasaan. 

8. Mempertontonkan, mengedarkan materi yang bernuansa pornografi, bersifat SARA, 

melanggar kesopanan umum dan menyinggung perasaan. 

9. Pencemaran nama baik dalam berbagai bentuk, termasuk pencemaran nama baik 

UKRIM.  Sanksi diterapkan bagi mahasiswa yang diketahui melakukan tindakan 

yang tidak dapat dibenarkan seperti yang tercantum di atas, yang dilakukan di dalam 

maupun di luar kampus.  

10. Merokok di kawasan kampus.  Seluruh kawasan kampus UKRIM dan STTII yang 

meliputi area bangunan, asrama, kantin, lapangan olahraga, halaman, kebun dan 

lahan kosong yang termasuk dalam wilayah kampus UKRIM dinyatakan sebagai 

kawasan bebas asap rokok.  Sanksi diterapkan bagi mahasiswa yang diketahui 

merokok di kawasan kampus. 

 

C. SANKSI 

1. Sanksi diterapkan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan 

sebagai bagian dari penerapan disiplin pendidikan dan pembinaan terhadap 

mahasiswa tersebut.   

2. Penerapan disiplin dan sanksi tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan dan 

dapat berupa:  

a. Peringatan lisan atau tertulis 



 

30 
 

b. Kewajiban melaksanakan tugas tertentu atau mengikuti program pembinaan 

tertentu  

c. Skorsing dari kegiatan akademik dalam kurun waktu tertentu 

d. Kewajiban membayar ganti rugi untuk pelanggaran yang menyebabkan 

kerugian materi pihak lain, termasuk pihak universitas bila terjadi perusakan 

terhadap fasilitas kampus   

e. Pelaporan yang bersangkutan kepada yang berwajib 

f. Pemutusan status sebagai mahasiswa UKRIM 

3. Keputusan mengenai jenis sanksi dilakukan di tingkat universitas, berkoordinasi 

dengan fakultas dimana mahasiswa yang bersangkutan bernaung.   

4. Surat keputusan untuk penerapan sanksi ditandatangani oleh Rektor.     

5. Orang tua atau wali mahasiswa mendapat tembusan dari Surat Keputusan sanksi. 

 

D. KETENTUAN MENGENAI PENAMPILAN DAN CARA BERPAKAIAN DI 

KAWASAN KAMPUS 

1. Ketentuan mengenai penampilan dan cara berpakaian di kawasan kampus UKRIM 

ditetapkan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga sopan santun dan kenyamanan 

bergaul antar sesama di UKRIM dan merupakan bagian dari upaya pembinaan 

terhadap mahasiswa.    

2. Peraturan yang berkaitan dengan penampilan dan cara berpakaian berlaku di 

gedung perkuliahan, gedung pertemuan, laboratorium, perpustakaan, lobi dan 

halaman di kawasan gedung.  Peraturan mengenai penampilan dan cara berpakaian 

berlaku selama hari kerja dan jam kerja di UKRIM.  

3. Ketentuan umum untuk penampilan dan cara berpakaian yang ditetapkan di 

lingkungan kampus UKRIM adalah:  

a. Berpenampilan dan berpakaian bersih, rapih dan sopan.  Ketentuan mengenai 

T-shirt: berkerah, tanpa gambar/tulisan yang provokatif.  Ketentuan mengenai 

celana: celana panjang, tidak dilubangi.  

b. Alas kaki: sepatu atau sepatu sandal  

c. Asesoris: tidak berlebihan, sopan, tidak provokatif    

d. Topi harus ditanggalkan dalam pertemuan formal, termasuk pada waktu kuliah 

dan praktikum 
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4. Di samping ketentuan umum universitas tentang penampilan dan cara berpakaian di 

atas, Fakultas/Prodi dapat menentukan peraturan mengenai penampilan dan cara 

berpakaian sesuai dengan kekhasan dan tujuan pendidikan Fakultas/Prodi tersebut.     

5. Dosen dan karyawan administrasi yang bertugas di kantor berhak memberi teguran, 

menolak kehadiran di kelas, di kantor, di laboratorium, di perpustakaan, serta berhak 

menolak memberi layanan kepada mahasiswa di kantor seandainya mahasiswa 

datang dengan penampilan atau pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan 

mengenai penampilan dan cara berpakaian yang ditetapkan di tingkat universitas 

maupun di tingkat Fakultas/Prodi. 

 


