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PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

3.1Sistem Kredit Semester (SKS)
1. Sistem kredit semester merupakan sistem yang digunakan dalam proses

pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan tujuan:
a. memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar

dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
b. memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil matakuliah-

matakuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya, baik dalam satu
fakultas maupun antar fakultas dan antar universitas yang direkomendasikan oleh
program studi.

3.2Beban dan Masa Studi
1. Beban studi mahasiswa dinyatakan dengan besaran satuan kredit

semester (sks) sebagai berikut.
a. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif

selama paling sedikit 16 minggu, termasuk ujian tengah semester dan
ujian akhir semester.

b. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat
menyelenggarakan semester antara

c. Semester antara diselenggarakan paling sedikit 8 (delapan) minggu
dengan beban belajar paling banyak 9 (sembilan) sks, dengan tatap
muka perkuliahan paing sedikit 16 kali termasuk ujian tengah dan akhir
semester

d. 1 sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorail mencakup:
1) Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 menit per minggu per

semester
2) Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 menit perminggu

per semseter dan
3) Kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester

e. 1 sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran
lain yang sejeni, mencakup:
1) Kegiatan belajar tatap muka 100 menit per minggu per semester,

dan
2) Kegiatan belajar mandiri 70 menit per minggu per semester

f. 1 sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik
bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat
dan atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 170 menit per
minggu per semester.

2. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 jam per hari atau 48 jam per
minggu setara dengan 18 SKS persemester, sampai dengan 9 jam per hari
atau 54 jam per minggu setara dengan 20 SKS per semester, dan bagi
mahasiswa program diploma dua, tiga, empat dan sarjana yang berprestasi
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akademik tinggi setelah dua semester dapat mengambil maksimum 24 sks
persemester.

3. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi untuk mahasiswa diploma atau
sarjana Indeks prestasi Semester lebih besar dari 3,00 dan pascasarjana
Indeks Prestasu Semester lebih besar dari 3,50

4. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, mahasiswa wajib
menempuh beban belajar paling sedikit :
a. 36 SKS untuk program diploma 1
b. 72 SKS untuk program diploma 2
c. 108 SKS untuk program diploma 3
d. 144 SKS untuk program diploma 4 dan program sarjana
e. 24 SKS untuk program profesi
f. 36 SKS untuk program magister, magister terapan dan spesialis satu

dan
g. 42 SKS untuk program doktor

5. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar paling lama
adalah sebagai berikut:
a. 2 tahun untuk program diploma 1
b. 3 tahun untuk program diploma 2
c. 5 untuk program diploma 3
d. 7 tahun untuk program diploma empat dan sarjana
e. 3 tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana

dan diploma empat
f. 4 tahun untuk program magister
g. 7 tahun untuk program doktor.

3.3 Rencana Perkuliahan
Mahasiswa sebelum melakukan proses perkuliahan memiliki kewajiban untuk melakukan

herregistrasi (daftar ulang), dan melakukan pengisian kartu rencana studi (KRS) secara online.

3.3.1 Heregistrasi
1. Mahasiswa wajib melakukan herregistrasi administrasi tiap awal semester.
2. Herregistrasi terdiri atas kegiatan administrasi keuangan dan administrasi

akademik.
3. Tata cara dan syarat herregistrasi administratif diatur tersendiri.
4. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi disebut mahasiswa mangkir

(nonaktif). Semester mangkir diperhitungkan sebagai masa studi.

3.3.2 Kartu Rencana Studi (KRS)
Pengisian KRS bagi mahasiswa setiap awal semester, memiliki ketentuan
sebagai berikut:
1. KRS dilakukan secara online
2. Penentuan/pemilihan matakuliah:

a. Penentuan matakuliah dalam Kartu Rencana Studi (KRS) untuk memenuhi
jumlah kredit yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh
mahasiswa dengan persetujuan dosen wali/pembimbing akademik.

b. Penentuan beban studi mahasiswa untuk setiap matakuliah harus
memperhatikan matakuliah prasyaratnya yang harus diambil dengan nilai
minimal C.

c. KRS yang telah disetujui oleh dosen wali/pembimbing akademik harus
diserahkan ke fakultas.
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d. Matakuliah dalam KRS yang telah didaftarkan dapat diganti dengan
matakuliah lain atau dibatalkan.

e. Penggantian suatu matakuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan
dosen wali/pembimbing akademik dalam waktu selambat-lambatnya dua
minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai.

f. Pembatalan suatu matakuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan
dosen wali/pembimbing akademik selambat-lambatnya pada akhir minggu
kedua setelah kegiatan perkuliahan dimulai atau sesuai dengan jadwal
pengisian KRS online.

3. Tata cara KRS online adalah sebagai berikut:
a. Buka website www.um-surabaya.ac.id kemudian klik menu cyber campus, atau

buka http://cybercampus.um-surabaya.ac.id/login/, maka akan muncul kotak
seperti ini.

b. Selanjutnya ketik username, pasword dan klik login, maka akan tampil menu
selnjutnya pilihlah menu KRS, selanjutnya pilih mata kuliah yang akan di
programkan sesuai dengan ketentuan.

3.4 Pembimbingan Akademik
1. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya diwajibkan melaksanakan

bimbingan akademik minimal 4 (empat) kali kepada mahasiswa baik diminta
maupun tidak mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa
pendidikan, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif.

2. Setiap mahasiswa memiliki dosen wali/pembimbing akademik yang telah
ditetapkan melalui SK Dekan Fakultas masing-masing.

3. Dosen pembimbing akademik memiliki tugas :
a. Memberikan persetujuan KRS secara online
b. Melaksanakan proses pembimbingan akademik hingga lulus.
c. Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan

tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa
yang perlu mendapat peringatan akademik dan yang tidak memenuhi
persyaratan masing-masing tahap evaluasi kepada ketua program studi dalam
kaitannya dengan kemungkinan pemutusan studi.

http://www.um-surabaya.ac.id
http://cybercampus.um-surabaya.ac.id/login/


22

3.5 Kegiatan Perkuliahan
1. Penyelenggaraan perkuliahan setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester

yang masing-masing terdiri atas 16 minggu yang dilaksanakan sesuai dengan
kalender akademik Universitas Muhammadiyah Surabaya.

2. Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, tutorial, praktikum, praktik
kerja lapangan, praktik kerja usaha, kuliah kerja nyata, praktik klinik, kuliah lintas
fakultas, studium general, kuliah tamu/pakar, dan e-learning.
a. Tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang mempertemukan dosen dan

mahasiswa dalam mengkaji pokok bahasan tertentu;
b. Tutorial adalah kegiatan pembimbingan kelas yang dilakukan dosen dalam

memecahkan permasalahan pokok bahasan tertentu;
c. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan

percobaan dan analisis;
d. Kuliah lintas fakultas adalah kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di

tingkat universitas;
e. Kuliah lintas program studi adalah kegiatan pembelajaran yang

diselenggarakan di tingkat fakultas;
f. Kuliah kerja nyata (KKN) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa

program strata satu (S1) yang merupakan perpaduan bentuk kegiatan
pendidikan, penelitian lapangan, dan pengabdian masyarakat;

g. Praktik kerja lapangan adalah kegiatan pembelajaran untuk menguji dan
mengaplikasikan teori di tempat pelaksanaan bidang pekerjaan tertentu;

h. Kuliah tamu/pakar adalah kegiatan pembelajaran yang disampaikan dosen
tamu untuk menambah pengetahuan dan wawasan bidang ilmu pengetahuan
tertentu;

i. E-learning adalah pembelajaran yang dilaksanakan secara interaktif melalui
media teknologi informasi.

3. Pada setiap awal semester dosen wajib menyampaikan rencana perkuliahan atau
Rencana Proses Pembelajaran Semester (RPS), yang memuat nama program
studi, nama dan kode ata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian
pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang
direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian
pembelajaran lulusan, bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan
dicapai, metode pembelajaran, waktu yang disediakan untuk mencapai keampuan
pada tiap tahap pembelajaran pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan
dalan deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu
semester, kriteria, indikator dan bobot penilaian dadaftar refrensi yang digunakan.

4. Pada setiap kegiatan perkuliahan dosen wajib melakukan presensi mahasiswa.
5. Perkuliahan diikuti oleh mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta

matakuliah.
6. Mahasiswa wajib hadir 5 menit sebelum perkuliahan berlangsung.
7. Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir kuliah.
8. Mahasiswa yang tidak hadir pada suatu perkuliahan wajib menyampaikan surat

pemberitahuan kepada ketua program studi/dosen tentang alasan ketidakhadiran.
9. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan minimal 75%.
10. Mahasiswa wajib menyelesaikan tugas perkuliahan sesuai dengan rencana

pembelajaran.
11. Mahasiswa dilarang:

a. Mengganggu jalannya perkuliahan;
b. Menggunakan peralatan komunikasi selama kuliah berlangsung;
c. Melanggar peraturan disiplin mahasiswa;
d. Pelanggaran terhadap huruf a, b, dan c, dapat dikeluarkan dari ruang kuliah.

12. Kegiatan perkuliahan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, dosen wajib
memberitahukan kepada mahasiswa dan menggantinya pada waktu lain.
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13. Perkuliahan dalam bentuk kuliah tamu wajib dilaksanakan oleh program studi
setiap satu semester sekali, dan dapat dilaksanakan oleh
universitas/fakultas/pusat studi/kajian.

14. Peserta kuliah tamu adalah dosen dan mahasiswa yang diundang.
15. Ketentuan lain tentang pelaksanaan ketentuan kuliah tamu/pakar diatur tersendiri.
16. Penyelenggaraan kuliah lintas fakultas ditetapkan oleh Rektor.
17. Penyelenggaraan kuliah lintas program studi ditetapkan oleh dekan.

3.6 Praktikum/Praktik Kerja Lapangan
1. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk praktik di laboratorium,

maupun di ruang praktik, bertujuan untuk memberi kesempatan mahasiswa
menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah
matakuliah atau bagian matakuliah tertentu.

2. Syarat dan materi penyelenggaraan praktikum ditentukan oleh ketua program studi
bersama-sama kepala laboratorium.

3. Tata tertib praktikum ditetapkan oleh ketua program studi dan kepala laboratorium.
4. Praktik kerja lapangan adalah program perkuliahan yang diselenggarakan dalam

bentuk praktik di tempat/institusi lahan praktik.
5. Tempat PKL ditentukan oleh program studi/fakultas atau atas usulan mahasiswa.
6. Praktik kerja lapangan dibimbing oleh dosen program studi dan pembimbing

lapangan yang disediakan oleh lahan praktik.
7. Tata tertib dan ketentuan lain terhadap praktik kerja lapangan diatur tersendiri oleh

fakultas/program studi.

3.7 Berhenti Studi Sementara (cuti)
1. Penghentian studi sementara dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Program Sarjana (S1)
1) Sudah mengumpulkan paling sedikit 45 SKS dan IPK ≥ 2,00
2) Mendapat izin tertulis dari Kaprodi dan disetujui Dekan.

b. Program S1 dari DIII
1) Sudah mengumpulkan paling sedikit 30 SKS dan IPK ≥ 2,00;
2) Mendapat izin tertulis dari Kaprodi dan disetujui dekan.

c. Program DIII dan DIV
1) Sudah mengumpulkan paling sedikit 30 SKS dan IPK ≥ 2,00. Khusus

untuk program DIV sudah mengikuti pendidikan semester pertama
dengan IPK ≥ 2,00.

2) Mendapat izin tertulis dari Kaprodi dan disetujui Dekan.
2. Mahasiswa yang terpaksa menghentikan studi untuk sementara karena halangan

yang tidak dapat dihindarkan, yaitu:
a. Kecelakaan dengan melampirkan surat keterangan dari rumah sakit atau surat

keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
b. Sakit lebih dari satu bulan dengan menunjukkan surat keterangan dari rumah

sakit.
c. Melahirkan.

3. Selama masa studi mahasiswa dapat menghentikan studi sementara maksimal 2
(dua) semester berturut-turut, dengan maksimal dua kali pengajuan.

4. Izin penghentian studi sementara tidak dibenarkan untuk semester yang telah lalu
(tidak berlaku surut).

5. Masa penghentian studi sementara tidak diperhitungkan dengan lama studi yang
bersangkutan.

6. Tata cara pengajuan penghentian studi sementara diatur tersendiri.

3.8 Pindah Kuliah
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Mahasiswa dapat melakukan pindah studi dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Telah mengikuti kegiatan akademik secara terus-menerus dengan masa studi

sekurang-kurangnya dua semester.
2. Bukan karena melanggar tata tertib kehidupan kampus atau sebab lain yang

sejenis.
3. Lulus placement test dan tidak buta warna bagi fakultas/program studi yang

mensyaratkannya.
4. Disetujui oleh fakultas melalui pertimbangan jurusan dan atau program studi asal.
5. Disetujui oleh fakultas melalui pertimbangan jurusan dan atau program studi yang

dituju dengan memperhatikan kemampuan daya tampung dan atau hasil
pengakuan matakuliah yang telah ditempuh dan atau sisa masa studi sesuai
ketentuan.

6. Pindah studi hanya diizinkan satu kali.
7. Masa studi mahasiswa pindahan tetap diperhitungkan dengan lama studi yang

bersangkutan.
8. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan selambat-lambatnya 4 (empat)

minggu sebelum awal kuliah semester gasal/genap dimulai sesuai dengan
kalender akademik.

9. Permohonan yang melewati batas waktu tersebut, tidak akan diperhatikan/ditolak.
10. Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah

memperoleh persetujuan dari fakultas/program studi yang dituju.
11. Tata cara pengajuan permohonan pindah studi diatur tersendiri.

3.9 Mahasiswa Pindahan/Transfer
1. Universitas Muhammadiyah Surabaya menerima mahasiswa pindahan dari

universitas/PT lain.
2. Fakultas/program studi dari universitas/PT asal harus sejenis dan sejalur dengan

fakultas/program studi yang dituju di lingkungan Universitas Muhammadiyah
Surabaya dan dengan peringkat akreditasi BAN-PT yang setingkat atau lebih tinggi.

3. Universitas Muhammadiyah Surabaya tidak menerima mahasiswa yang
dikeluarkan/putus studi dari PT lain.

4. Lama studi pada fakultas/program studi yang ditinggalkan tetap diperhitungkan
dalam masa studi pada fakultas/program studi Universitas Muhammadiyah
Surabaya yang menerima pindahan.

5. Tidak pernah melanggar tata tertib kehidupan kampus universitas atau fakultas
atau sebab lain yang sejenis.

6. Sebagai utusan daerah/universitas/institut yang dikuatkan dengan surat usulan dari
pemda atau Rektor yang bersangkutan.

7. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan selambat-lambatnya satu minggu
sebelum perkuliahan dimulai sesuai dengan kalender akademik.

8. Permohonan yang melewati batas waktu yang ditentukan tidak diterima atau ditolak.
9. Pengakuan matakuliah yang pernah ditempuh mahasiswa pindahan dan program

lintas jalur/alih program ditetapkan oleh ketua program studi.
10. Tata cara pengajuan permohonan pindah studi diatur tersendiri.
11. Karena alasan khusus, rektor dapat menetapkan kebijakan di luar ketentuan

tersebut di atas karena alasan yang sangat khusus, seperti kerusuhan, keamanan
dan lain-lain.

3.10Mahasiswa Pindahan/Transfer dari PT Luar Negeri
1. Calon mahasiswa dari perguruan tinggi luar negeri yang akan pindah ke

Universitas Muhammadiyah Surabaya sekurang-kurangnya telah menempuh
perkuliahan 2 semester di perguruan tinggi asal, dan lulus placement test yang
diselenggarakan oleh program studi yang dituju.

2. WNA yang akan pindah studi menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah
Surabaya harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
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a. Daftar riwayat hidup;
b. Fotokopi/salinan ijazah, termasuk transkrip akademik;
c. Surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di

Indonesia berupa bank account atau bank guarantee;
d. Fotokopi paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun;
e. Surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan bekerja selama belajar di

Indonesia;
f. Surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundangan-

undangan yang berlaku di Indonesia;
g. Pasfoto terbaru;
h. Surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang;
i. Surat ijin dari Dirjen Dikti.

3. Prosedur dan tatacara permohonan bagi warga negara asing (WNA) perseorangan
untuk menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya diatur dalam
keputusan tersendiri.

3.11Kuliah Kerja Nyata (KKN)
1. Kuliah kerja nyata (KKN) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa

yang merupakan perpaduan bentuk kegiatan pendidikan, penelitian lapangan, dan
pengabdian masyarakat.

2. KKN merupakan kegiatan akademis yang bersifat kurikuler, dengan
memperhatikan kekhasan program studi. Pelaksanaan KKN dapat diganti dengan
kegiatan lain yang setara atau berdasarkan kebijakan rektor.

3. KKN diselenggarakan oleh universitas dan wajib ditempuh oleh mahasiswa
program sarjana dan dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan KKN.

4. Pelaksanaan KKN baik yang regular maupun yang program pengganti
sebagimana disebut pada ayat 2 dikoordinasi langsung oleh lembaga penelitian
dan pengabdian pada masyarakat (LPPM).

5. Peserta KKN adalah mahasiswa program sarjana sekurang-kurangnya berada di
semester 6 dan atau telah menempuh 110 SKS.

6. Ketentuan lain terhadap pelaksanaan KKN diatur tersendiri dalam pedoman
pelaksanaan KKN.

3.12Yudisium
1. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratakan lulus pada program studi dapat

diusulkan untuk menjadi peserta yudisium ke Universitas.
2. Universitas akan menetapkan usulan yudisium yang telah divalidasi oleh BAAK

untuk ditetapkan SK Rektor.
3. Fakultas/program pascasarjana wajib melaksanakan yudisium setelah

mendapatkan SK Rektor tentang penetapan peserta yudisium.
4. Pelaksanaan yudisium sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali pada setiap

semester, dan dapat dilaksanakan selambat-lambatnya satu bulan sebelum
pelaksanaan wisuda.

3.13Wisuda
1. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya diwajibkan mengikuti wisuda

pada tahun akademik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
2. Setiap lulusan wajib membayar biaya penyelenggaraan upacara wisuda yang

besarnya ditetapkan melalui surat keputusan rektor.
3. Semua peserta wisuda diwajibkan membayar uang sumbangan buku yang besaran

ditetapkan melalui keputusan rektor, yang secara simbolik pada waktu upacara
wisuda diserahkan wisudawan kepada rektor.

4. UMSurabaya dapat menyelenggarakan upacara wisuda dua kali periode kelulusan
dalam satu tahun, yakni pada periode September dan April.

5. Tata cara dan syarat mengikuti wisuda, diatur tersendiri.
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6. Mahasiswa yang telah lulus dan diwisuda berhak memperoleh transkrip akademik
dan ijazah maksimal 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan wisuda.

7. Pengambilan ijazah dan transkrip dapat dilakukan apabila telah memenuhi
persyaratan administrasi sebagai berikut :
a. Memiliki sertifikat kelulusan ujian TOEIC dari Pusat Bahasa Universitas

Muhammadiyah Surabaya;
b. Sertifikat kelulusan uji kompetensi Al Islam dan Kemuhammadiyahan dari

Lembaga pengkajian Al Islam Kemuhammadiyahan (LPAIK);
8. Surat keterangan pengganti ijazah diterbitkan apabila ijazah asli hilang atau rusak

yang dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
9. Surat keterangan perbaikan penulisan ijazah diterbitkan apabila terdapat kesalahan

dalam penulisan ijazah.
10. Surat keterangan penggantian ijazah diterbitkan oleh rektor atas permintaan

dekan fakultas atau direktur pascasarjana.


