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KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PURBAYA 
NO: 003/Kep/Dir/PP/I/2021 

 
TENTANG 

PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK PURBAYA 
 

DIREKTUR POLITEKNIK PURBAYA: 
 
 
Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu input, proses dan output dalam 

penyelenggaraan akademik di Politeknik Purbaya. 
2. Bahwa untuk itu diperlukan peraturan yang mendukung sistem 

penjaminan mutu di Politeknik Purbaya. 
3. Bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) diatas perlu diterbitkan 

putusan Direktur tentang Peraturan Akademik Politeknik Purbaya 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang 

Dosen; 
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Perguruan; 
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2020 tentang 

Pendirian,Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan 
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; 

7. SK Mendiknas Nomor 208/D/O/2002 Tentang Ijin Pendirian Politeknik 
Purbaya. 

8. Statuta Politeknik Purbaya. 
 

Memutuskan: 
 

Menetapkan : PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK PURBAYA 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1   
 Pengertian Umum 
1. Politeknik adalah Politeknik Purbaya yang berkedudukan di Tegal 
2. Senat adalah organ Politeknik yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan 

pelaksanaan kebijakan akademik Politeknik Purbaya 
3. Direktur adalah Direktur Politeknik Purbaya 
4. Pimpinan Politeknik adalah Direktur dan Wakil Direktur 
5. Ketua  program  studi  adalah  ketua  program  studi  di lingkungan Politeknik Purbaya. 
6. Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio adalah Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio di 

lingkungan Politeknik Purbaya. 
7. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) adalah pembimbing akademik mahasiswa 

Politeknik Purbaya 
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8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 
menstransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan 
teknologi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi di Politeknik Purbaya.  

9. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang dengan keahliannya di angkat untuk 
membantu kegiatan untuk menunjang penyelenggara pendidikan antara lain 
pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi di Politeknik Purbaya. 

10. Calon  mahasiswa  baru  adalah  peserta  seleksi  penerimaan yang telah dinyatakan 
diterima di Politeknik Purbaya. 

11. Mahasiswa Politeknik adalah peserta  didik  yang  terdaftar  dan belajar di Politeknik 
Purbaya. 

12. Laboratorium/Bengkel/Studio adalah tempat/ruang yang dilengkapi dengan peralatan 
tertentu untuk kegiatan praktik/praktikum/percobaan mahasiswa Politeknik Purbaya. 

13. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai capaian pembelajaran 
lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan program studi Politeknik Purbaya. 

14. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar 
pada suatu lingkungan belajar. 

 
 BAB II 

TUJUAN PENETAPAN PANDUAN AKADEMIK 
Pasal 2 

1. Menciptakan kultur belajar yang inovatif, fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan 
mahasiswa. 

2. Menciptakan ketertiban, kelancaran dan keberhasilan penyelanggaraan kegiatan di 
Politeknik. 

3. Menunjang tujuan pendidikan tinggi sesuai standar pendidikan nasional. 
4. Tersedianya baku standar sebagai acuan operasional kegiatan akademik untuk 

meninggatkan mutu pendidikan di Politeknik. 
 

BAB III 
PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

Pasal 3 
1. Politeknik  menerima  mahasiswa lulusan SMA/MA/SMK maupun lulusan Kejar Paket C 

yang  memenuhi persyaratan. 
2. Penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi yang ditetapkan dengan keputusan 

Direktur. 
3. Jumlah mahasiswa yang diterima di Politeknik disesuaikan dengan kemampuan dan 

daya tampung masing-masing program studi. 
 

Pasal 4 
Calon mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri (tidak boleh diwakilkan) ke petugas 
pendaftaran mahasiswa baru dengan persyaratan sebagai berikut: 
1. tidak sedang terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik; 
2. membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh Politeknik; 
3. mengisi  formulir  pendaftaran  dan  melengkapi  syarat‐ syarat lain yang ditentukan oleh 

Politeknik; 
4. mengisi  dan  menandatangani  surat  pernyataan kesediaan  untuk  tunduk  dan  

menjalankan  semua peraturan yang ditetapkan oleh Politeknik. 
5. calon  mahasiswa  baru  yang  tidak  memenuhi  persyaratan seperti  tersebut  dalam 

ayat  (1)  dianggap  mengundurkan diri. 
 

SURAT PERNYATAAN 
Pasal 5 

Orang tua/wali harus menandatangani pernyataan yang berisi: 
1. kesanggupan putera/puterinya mengikuti pendidikan di Politeknik; 
2. kesediaan membayar biaya pendidikan dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 
3. kesediaan menerima segala Keputusan Direktur terutama bila putera/puterinya harus 

diberhentikan sesuai dengan Peraturan Akademik yang berlaku; 
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4. kesediaan untuk tidak akan menuntut biaya yang telah di bayarkan bila putera/puterinya 
di berhentikan dari Politeknik sesuai dengan Peraturan akademik yang berlaku; 

5. kesediaan untuk menaati peraturan yang diberlakukan di Politeknik. 
 

PENERIMAAN MAHASISWA 
PINDAHAN DARI PERGURUAN TINGGI LAIN   

Pasal 6 
1. Politeknik dapat  menerima  mahasiswa  pindahan  dari  perguruan tinggi lain untuk 

program studi yang sama, pada setiap awal tahun akademik  dengan 
mempertimbangkan  daya  tampung program  studi  yang  dituju  dan  kemajuan  belajar 
yang  diperoleh  dari  perguruan  tinggi  yang  akan ditinggalkan. 

2. Mahasiswa  yang  berminat  pindah  harus  mengajukan permohonan  kepada  Direktur 
dengan  disertai  transkrip selama studi di program studi yang akan ditinggalkan, surat 
keterangan  pimpinan  perguruan  tinggi  asal  tentang  status yang bersangkutan, dan 
alasan kepindahan. 

3. Mahasiswa  yang  permohonan  pindahnya  disetujui  wajib memenuhi  Pasal  4  dalam 
peraturan  ini  dan  menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di Politeknik 
melalui proses  ekivalensi  yang  disetujui  oleh  program studi. 

4. Beban  studi  yang  harus  ditempuh  di Politeknik sekurang‐ kurangnya  50%  dari 
seluruh  beban  studi,  termasuk  tugas akhir. 

5. Masa  studi  pada  perguruan  tinggi  yang  ditinggalkan diperhitungkan dalam 
perhitungan batas waktu studi di Politeknik. 

 
BAB IV 

BIAYA PENDIDIKAN DAN REGISTRASI 
Pasal 7 

1. Mahasiswa diwajibkan membayar biaya pendidikan/uang kuliah tunggal sesuai dengan 
ketentuan peraturan yang berlaku; 

2. Apabila mahasiswa tersebut dalam status cuti akademik diwajibkan membayar biaya 
UKT sesuai peraturan yang berlaku. 

3. Biaya pendidikan selain yang terdapat dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan keputusan 
direktur. 

 
STATUS SEBAGAI MAHASISWA 

Pasal 8 
1. Mahasiswa dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa apabila telah 

melakukan registrasi. 
2. Status terdaftar sebagai mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Direktur. 

 
REGISTRASI 

Pasal 9 
1. Setiap awal semester semua mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan registrasi 

sesuai dengan waktu yang ditetapkan Direktur. 
2. Registrasi dilakukan dengan syarat berikut: 

a. mahasiswa dinyatakan lulus seleksi masuk Politeknik atau melewati semester 
sebelumnya; 

b. menyelesaikan surat bebas masalah yang di syahkan oleh progrm studi; 
c. telah membayar UKT sesuai pasal 7; 
d. persyaratan lain yang ditentukan. 

3. Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi sampai dengan batas waktu yang 
ditetapkan, tidak  diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik pada semester 
berlangsung.. 

4. Mahasiswa  yang  tidak melaksanakan registrasi 2 (dua) semester berturut‐turut, 
dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Politeknik Purbaya. 
 

CUTI STUDI 
Pasal 10 

1. Mahasiswa  diperbolehkan  mengajukan  cuti  studi  setelah mengikuti  kuliah  sekurang‐
kurangnya  dua  semester pertama. 

2. Cuti akademik sebagaimana ayat (1)  tidak berlaku pada semester 1(satu) dan 2(dua). 
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3. Terkecuali bagi  mahasiswa  yang  sakit  dan  rawat  inap  di  rumah  sakit atau hamil 
diperbolehkan mengajukan cuti meskipun sejak semester pertama. 

4. Cuti  diberikan  paling  banyak  empat  semester  selama  studi di  Politeknik. 
5. Setiap  cuti  dapat  diberikan  sebanyak‐banyaknya  dua  semester berturut‐turut. 
6. Permohonan  cuti  harus  diajukan  kepada  Direktur  pada  saat pendaftaran ulang dan 

paling lambat empat minggu setelah semester  dimulai,  kecuali  bagi  mahasiswa  yang 
sakit  dan rawat inap di rumah sakit atau hamil. Permohonan tersebut harus  disertai 
dengan  dokumen‐dokumen  penunjang  yang disetujui oleh DPA dan ketua program 
studi. 

7. Cuti studi diperbolehkan bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan non akademik 
dengan izin dari Politeknik untuk waktu yang melebihi 357 jam kegiatan akademik dalam 
1 (satu) semester. 

8. Status cuti studi secara langsung berlaku apabila mahasiswa tidak hadir dengan izn dan 
tanpa izin dengan jumlah kehadiran melebihi dari 357 jam kegiatan akademik dalam 1 
(satu) semester. 

9. Mahasiswa  yang  mendapat  izin  cuti  diharuskan  membayar biaya administrasi sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 

10. Pada cuti  yang  diajukan  oleh  mahasiswa  yang  sakit  dan  rawat inap  di  rumah  sakit  
atau  hamil  setelah  semester  berjalan empat  minggu  atau  lebih, UKT  yang  telah  
dibayarkan  tidak dapat ditarik kembali.   

11. Masa cuti tidak diperhitungkan dalam masa studi. 
 

BAB IV 
PROGRAM DAN MASA PENDIDIKAN 

Pasal11 
1. Politeknik menyelenggarakan program  pendidikan pendidikan vokasi. 
2. Program  pendidikan  vokasi  adalah  program  pendidikan yang mempersiapkan peserta 

didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian terapan tertentu. 
3. Politeknik menyelenggarakan program D-III. 
4. Program  D‐III  mempunyai  beban  studi minimal 108 sks  yang dijadwalkan dalam 

enam semester 
5. Beban sebagaimana disebut pada ayat (4) dapat diselesaikan dalam waktu paling cepat 

enam semester atau 3 (tiga) tahun akademik. 
6. Tahun Akademik adalah periode pendidikan yang terbagi menjadi 2 (dua) semester dan 

setiap semester ditetapkan sebanyak 16 minggu. 
 

KEGIATAN AKADEMIK 
Pasal 12 

1. Kegiatan akademik adalah kegiatan pembelajaran di dalam dan/atau  di  luar  ruang 
kuliah,  studio  dan/atau  laboratorium,  pengerjaan  tugas‐tugas,  evaluasi 
pembelajaran,  dan  kegiatan administrasi yang menyertainya, yang terdiri dari kuiah 
teori, praktik, praktikum, praktik kerja lapangan dan tugas akhir. 

2. Dalam  rangka  menempuh  pendidikan  di  Politeknik,  mahasiswa wajib  mengikuti 
kegiatan  akademik  yang  didasarkan  pada kalender akademik Politeknik. 

3. Kalender akademik ditetapkan oleh Direktur menjelang tahun akademik berikutnya 
dengan mempertimbangkan ketentuan hari libur nasional dan hari raya 
keagamaan.Mahasiswa  berhak  mendapatkan  pelayanan  kegiatan akademik yang 
sesuai dengan baku mutu. 

4. Kegiatan akademik dilaksanakan selama 6 (enam) hari, mulai senin sampai dengan 
Sabtu. 

5. Ketentuan kegiatan akademik tentang jam kuliah dilaksanakan sesuai dengan jadwal 
yang berlaku. 

6. Pelaksanaan perkuliahan teori dilakukan secara tatap muka dan atau dengan 
menggunakan media internet (e-learning). 

7. Pelaksanaan perkuliahan e-learning ditetapkan dengan keputusan Direktur. 
8. Praktik kerja lapangan yang dimaskud pada ayat (1) dapat berupa magang 

industri/praktik kerja, membangun desa/KKN tematik, kegiatan wirausaha dan 
penelitian/riset. 

9. Direktur menetapkan pedoman penyelenggaraan praktik kerja lapangan dan tugas akhir. 
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10. Untuk  mengikuti  kegiatan  akademik,  setiap  mahasiswa wajib heregistrasi dengan 
membayar SPP dan mengisi Kartu Rencana  Studi  (KRS) setiap awal semester  sesuai  
dengan  kalender  akademik  yang berlaku. 

 
TUGAS AKHIR 

Pasal 13 
1. Mahasiswa dapat mengambil matakuliah Tugas Akhir apabila telah lulus sekurang-

kurangnya 90 (sembilan) puluh SKS 
2. Matakuliah Tugas Akhir berlaku untuk 2 (dua) semester 

 
SISTEM PENDIDIKAN 

Pasal 13 
1. Sistem  penyelenggaraan  pendidikan  menggunakan  Sistem Kredit  Semester  (SKS)  

yang  diartikan  sebagai  suatu  sistem penyelenggaraan  pendidikan  dengan  
menggunakan  satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban mahasiswa, 
beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program. 

2. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16 (enam belas) minggu 
perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk kegiatan evaluasi.   

3. Satu  SKS  untuk  penyelenggaraan  kuliah  diartikan  sebagai beban  studi  mahasiswa  
untuk  mengikuti  keseluruhan  tiga kegiatan  per  minggu,  yaitu  50  menit  kegiatan  
tatap  muka terjadwal,  60 menit  kegiatan akademik terstruktur, dan 60 menit kegiatan 
akademik mandiri dalam satu semester. 

4. Satu SKS untuk penyelenggaraan responsi diartikan sebagai beban  studi  mahasiswa  
untuk  mengikuti  dua  kegiatan  per minggu,  yaitu  60  menit  kegiatan  tatap  muka  
terjadwal dan  110 menit  kegiatan akademik mandiri dalam satu semester. 

5. Satu SKS untuk penyelenggaraan praktik/praktikum di bengkel/laboratorium/studio 
diartikan sebagai beban tugas di laboratorium/studio selama 170 menit  per  minggu  
(termasuk kegiatan terstruktur dan mandiri) dalam satu semester. 

6. Satu  sks  untuk  penyusunan  tugas  akhir  diartikan  sebagai  beban studi  untuk 
mengikuti  kegiatan  tersebut  selama  170 menit per minggu dalam satu semester. 

7. Satu  sks  untuk  penyelenggaraan  kerja  praktek lapangan (PKL)  diartikan sebagai  
beban  tugas  di  lapangan  untuk  kerja  praktek  dan sejenisnya  selama  170 menit  
(termasuk  kegiatan terstruktur dan mandiri) per minggu dalam satu semester. 

 
Pasal 14 

1. Mahasiswa  berhak  mendapatkan  rancangan  pembelajaran untuk setiap mata kuliah 
yang diikuti pada awal semester. 

2. Mahasiswa  berhak  mendapatkan  pembelajaran  sekurang‐ kurangnya 80% (delapan 
puluh persen) dari yang dijadwalkan dalam satu semester. 

3. Pembelajaran  dapat  terdiri  dari  perkuliahan,  responsi, seminar,  tugas, 
praktikum/studio,  dan  asesmen/evaluasi pembelajaran yang wajib diikuti oleh setiap 
mahasiswa. 

4. Mahasiswa  yang  mengikuti  pembelajaran  kurang dari dari 70 % (tujuh puluh persen) 
dari  jumlah  yang pembelajaran teori yang diselenggarakan  dalam  satu semester tidak 
diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. 

5. Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari 
jumlah pembelajaran praktik/praktikum yang diselenggarakan dalam satu semester 
dinyatakan tidak lulus dalam perkuliahan tersebut dengan nilai huruf ”E”. 

6. Mahasiswa yang mengikuti asistensi/bimbingan tidak lebih dari 80% (delapan puluh 
persen) dari jumlah pembelajaran tugas/projek (kecuali tugas/projek akhir) yang 
diselenggarakan dalam satu semester dinyatakan tidak lulus dalam perkuliahan tersebut 
dengan nilai huruf ”E”. 

7. Dalam hal sebuah matakuliah yang terdiri dari pembelajaran teori dan praktik/praktikum, 
mahasiswa yang mengikuti pembelajaran praktik/praktikum tidak lebih dari 80% 
(delapan pulu persen) dari jumlah pembelajaran praktik/praktikum yang diselenggarakan 
dalam satu semester dinyatakan tidak lulus dalam perkuliahan tersebut dengan nilai ”E”.   

8. Pengecualian  dari  ayat  (4)  diberikan  kepada  mahasiswa tidak hadir mengikuti 
perkuliahan karena sakit dengan menunjukkan surat keterangan resmi dari dokter, 
kegiatan akademik/kemahasiswaan dengan seizin pemimpin Politeknik, kegiatan dari 
instansi bagi mahasiswa yang bekerja yang dibuktikan dengan surat resmi dari 
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pemimpin instansi kepada Politeknik, dan izin akibat kematian 
ayah/ibu/suami/isteri/anak/saudara kandung yang dibuktikan dengan surat keterangan 
dari pejabat berwenang. 
Pengecualian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (8) diberikan sebanyak-banyaknya 
atas gabungan 3 (tiga) surat keterangan sakit maupun izin. 

 
EVALUASI PEMBELAJARAN 

Pasal 15 
1. Setiap aspek pembelajaran mahasiwa dievaluasi menggunakan skala penilaian 0-100. 
2. Nilai setiap mata kuliah dalam angka disebut Nilai Angka (NA) dengan skala penilaian 0-

100. 
3. Aspek evaluasi dalam perkuliahan praktik (kecuali praktik kerja lapangan) meliputi sikap, 

ketekunan, dan mutu kerja, yang dihitung menggunakan rumus  
 NPr  =  0,3 Sk + 0,3 Kt + 0,4 Uk 
dengan: 
NPr : Nilai Praktik; 
Sk : Sikap; 
Kt : Ketekunan; dan 
Uk : Unjuk Kerja. 

4. Jika perkuliahan praktik sebagaimana disebutkan pada ayat (3) adalah mata kuliah 
mandiri, maka untuk mata kuliah tersebut  N A  =  N P r  

5. Aspek evaluasi dalam perkuliahan praktikum meliputi sikap, penguasaan materi 
praktikum, dan laporan, yang dihitung menggunakan rumus: 
 NPrk  =  0,3Sk  + 0,4 Mp  + 0,3L p  

dengan: 
NPrk : Nilai Praktikum; 
Sk : Sikap; 
Mp : Penguasaan materi praktikum; dan 
Lp : Laporan 

6. Jika perkuliahan praktikum sebagaimana disebutkan pada ayat (5) adalah mata kuliah 
mandiri, maka untuk mata kuliah tersebut  N A  =  N P r k  

7. Aspek evaluasi dalam mata kuliah projek/tugas (kecuali projek/tugas akhir) adalah sikap, 
penguasaan materi tugas, dan laporan yang dihitung menggunakan rumus: 
 NA= 0,3Sk +0,4Mpp +0,3Lp, 
dengan: 
Mpp : Pengusaan materi tugas/projek; 

8. Aspek evaluasi dalam mata kuliah yang terdiri dari perkuliahan teori tanpa 
praktik/praktikum adalah: Tugas-tugas; Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir 
Semester (UAS) yang dihitung menggunakan rumus: 
 NA=0,3T +0,3UTS+ 0,4UAS, 
dengan: 
NA : Nilai Angka; 
T : Nilai Rata-rata Tugas-tugas, yang dihitung menggunakan rumus: 

    
∑    
   

 
 

dengan: 
Ti : Nilai Tugas ke-i; 
n : jumlah tugas keseluruhan. 

9. Aspek evaluasi dalam mata kuliah yang terdiri dari perkuliahan teori dan praktik dihitung 
menggunakan rumus: 
 NA = 0,3NPr +0,1T +0,3UTS +0,3UAS,  

. 
10. Aspek evaluasi dalam matakuliah yang terdiri dari perkuliahan teori dan perkuliahan 

praktikum dihitung menggunakan rumus: 
 NA = 0,4NPrk +0,1T+ 0,2UTS+ 0,3UAS,  

 
11. Penilaian dalam mata kuliah praktik kerja lapangan/industri dihitung menggunakan 

rumus: 
 NA = 0,3Skp +0,2Kcp +0,2Mprk +0,3Lpp,  
dengan: 
Skp : Sikap, dinilai oleh pembimbing di industri/lapangan; 
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Kcp : Kecakapan dan keterampilan, dinilai oleh pembimbing di industri/lapangan; 
Mprk : Penguasaan materi praktik, dinilai oleh pembimbing di program studi; 
Lpp : Laporan pelaksanaan praktik, dinilai oleh pembimbing di program studi; 
 

12. Penilaian dalam mata kuliah tugas/projek akhir dihitung menggunakan rumus: 
 NA = 0,3Sk + 0,1Sem +0,6UTA, 
dengan: 
Sem : Seminar; 
UTA : Ujian Tugas/Projek Akhir; 

13. Skala  pengukuran  hasil  evaluasi  pembelajaran  mahasiswa dinyatakan sebagai 
berikut: 
 

Nilai Angka Nilai Huruf Nilai Bobot Arti 

81         -         100 A 4.0 Istimewa 

76         -           80 AB 3.5 Amat Baik 
66        -            75 B 3.0 Baik 

60        -            65 BC 2.5 Lebih dari Cukup 
56        -            60 C 2.0 Cukup 

41        -            55 D 1.0 Kurang 
0          -            40 E 0.0 Gagal 

 
INDEKS PRESTASI 

Pasal 16 
1. Ukuran  keberhasilan  pembelajaran  dinyatakan  dengan Indeks Prestasi (IP) yang 

dihitung sebagai berikut: 

     
∑       
   

∑    
   

 

dengan: 
N : nilai bobot hasil evaluasi masing‐masing mata kuliah; 

K  : besar sks masing‐masing mata kuliah; 
n  : jumlah mata kuliah yang telah diambil. 

2.  Ukuran  keberhasilan  kegiatan  pembelajaran  dalam  satu semester dinyatakan 
dengan Indeks Prestasi Semester (IPS); IPS  adalah  IP  yang  dihitung  dari  semua  
mata kuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan. 

3. Ukuran keberhasilan kegiatan pembelajaran hingga waktu tertentu dinyatakan dengan 
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK); IPK adalah IP yang dihitung dari semua mata kuliah 
yang telah lulus hingga pada waktu penghitungan dilakukan. 

4. Mahasiswa  baru  wajib mengambil seluruh beban studi pada semester I dan sekurang‐
kurangnya seluruh beban studi pada semester II. 

5. Beban studi mahasiswa pada semester berikutinya ditentukan oleh IPS yang dicapai 
pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:   

 
IPS Beban Studi 

IPS < 2,00 ≤ 16 SKS 
2.00 ≤IPS≤3.00 ≤ 20 SKS 

IPS>3.00 ≤ 24 SKS 
  
6. Pengambilan  setiap  mata  kuliah  harus  memperhatikan mata  kuliah  prasyaratnya, 

dengan  nilai  mata  kuliah prasyarat sekurang‐kurangnya C. 
7. Mahasiswa  diperkenankan mengulang  mata  kuliah untuk nilai C ke bawah. 
8. Nilai  yang  diakui  untuk  mata  kuliah  yang  diambil  ulang adalah nilai terakhir dan 

yang terbaik didapat. 
UJIAN SUSULAN 

Pasal 17 
1. Untuk alasan yang sangat kuat, mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian yang 

terjadwal dapat mengajukan ujian susulan. 
2. Ujian susulan hanya dimungkinkan bagi mahasiswa yang tidak melanggar ketentuan 

tentang syarat kehadiran sebagaimana disebutkan pada pasal 14. Khusus untuk UTS, 
UTS susulan hanya dimungkinkan bagi mahasiswa yang memiliki tingkat kehadiran tidak 
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kurang dari 55 % (lima puluh lima persen) dari perkuliahan yang diselenggarakan 
sebelum UTS. 

3. Mahasiswa mengajukan permohonan ujian susulan secara tertulis kepada Politeknik 
dengan menyebutkan alasan ketidakhadiran pada ujian terjadwal disertai dengan bukti 
pendukung yang cukup 

4. Permohonan ujian susulan diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak 
pelaksaan ujian terjadwal. 

 
BAB V 

MASA STUDI 
Pasal 18 

1. Masa  studi  paling  lama  untuk  mahasiswa  program  D‐III adalah 10 (sepuluh) 
semester. 

2. Prestasi belajar mahasiswa yang belum menyelesaikan studi 2 (dua) semester sebelum 
berakhirnya masa studi akan dievaluasi dengan memeriksa apakah yang bersangkutan 
telah lulus sekurang-kurangnya  80 (delapan puluh) SKS. 

3. Dalam hal mahasiswa pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lulus 80 
(delapan puluh) SKS, maka yang bersangkutan akan ditawari pilihan mengajukan surat 
pengunduran diri atau dinyatakan putus studi.   

4. Dalam hal mengundurkan diri atau dinyatakan putus studi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), mahasiswa berhak mendapatkan daftar nilai matakuliah-matakuliah yang telah 
ia selesaikan dengan status lulus.   

 
BAB VI 

KELULUSAN   
Pasal 19 

1. Mahasiswa  dinyatakan  lulus  apabila  berhasil  menyelesaikan  seluruh beban  studi 
sebanyak minimal 108 sks termasuk tugas akhir, mempunyai IPK ≥ 2.0 tanpa nilai E, 

nilai D sebanyak‐banyaknya 4 sks untuk mata kuliah  yang  termasuk  dalam  kelompok 
kompetensi pendukung  dan/atau  lain‐lain. 

2. Kelulusan  ditetapkan  melalui  surat  keputusan  Direktur  berdasarkan hasil sidang 
yudisium dalam rapat senat Politeknik. 

 
PEMBERIAN IJAZAH 

Pasal 20 
1. Kepada lulusan Politeknik diberikan Ijazah, Transkip Akademik, Sertifikat Kompetensi 

dan Sertifikat Pendamping Ijazah (SKPI). 
2. Pemberian Ijazah, Transkip Akademik, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Pendamping 

Ijazah (SKPI) di atur dengan Keputusan Direktur. 
 

LULUSAN DAN WISUDA 
Pasal 21 

1. Lulusan Politeknik Purbaya dengan jenjang Diploma III berhak menyandang sebutan 
dan gelar Ahli Madya (A.Md), diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu 
pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

2. Lulusan pendidikan Politeknik diberikan Ijazah, Transkip Akademik, Sertifikat 
Kompetensi dan SKPI dalam suatu upacara wisuda Politeknik Purbaya. 

3. Lulusan pendidikan Politeknik Purbaya wajib mengikuti upacara wisuda. 
4. Penyelenggaraan, persyaratan dan tatacara wisuda diatur tersendiri dengan surat 

keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan senat. 
5. Wisuda lulusan pendidikan Politeknik Purbaya diselenggarakan minimum 1 (satu) kali 

dalam satu tahun dalam rapat senat terbuka. 
 

PREDIKAT KELULUSAN 
Pasal 22 

1. Kepada lulusan Politeknik diberikan predikat kelulusan yang terdiri dari  empat  tingkat, 
yaitu cukup memuaskan, memuaskan,  sangat    memuaskan, dan dengan pujian. 

2. Predikat  kelulusan  ditetapkan  berdasarkan  IPK  dan  masa studi seperti berikut: 
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Predikat Kelulusan IPK Masa Studi 

Dengan Pujian 3.50 ≤ IPK ≤ 4.00 6 semester 

Sangat Memuaskan 
3.50 ≤ IPK ≤ 4.00 > 6 semester 

3.01 ≤ IPK < 3.50 6 semester 

Memuaskan 3.00 ≤ IPK < 3.50 > 6 semester 

2.75 ≤ IPK < 3.00 6 semester 

Cukup Memuaskan 
2.75 ≤ IPK < 3.00 >6 semester 

2.00 ≤ IPK ≤ 2.75 6 semester 
 
3. Predikat  kelulusan  dengan  pujian  hanya  diberikan  kepada lulusan  yang memenuhi 

persyaratan  seperti  dinyatakan dalam  ayat  (2)  dan  tidak  pernah mendapatkan 
sanksi akademik. 

 
BERHENTI STUDI 

Pasal 23 
1. Setiap mahasiswa selama mengikuti pendidikan di Politeknik dapat dinyatakan berhenti 

studi atau diberhentikan. 
2. Berhenti  studi  atau  diberhentikan  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1), dapat 

disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: 
3. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri; 
4. Dinyatakan  mengundurkan  diri  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 9, ayat (4); masa 

studi habis; 
5. Melanggar peraturan Politeknik. 
6. Berhenti  studi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2) ditetapkan melalui surat 

keputusan Direktur. 
7. Mahasiswa  yang  dinyatakan  berhenti  studi,  diberikan  hak untuk  mendapatkan  surat 

keterangan  dan  daftar  prestasi studi. 
8. Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi tidak diperkenankan mendaftarkan diri 

kembali sebagai mahasiswa Politeknik. 
9. Perkecualian bagi ayat (5) adalah mahasiswa yang telah lulus matakuliah Tugas Akhir 

dan Praktik Kerja Lapangan namun masih memiliki sisa beban studi kurang dari 18 
(delapan belas) SKS. 

10. Mahasiswa sebagaimana disebutkan pada ayat (6) diberikan kesempatan untuk 
mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pindahan dan harus menyelesaikan beban 
studinya dalam waktu paling lama 1 (satu) semester setelah yang bersangkutan diterima 
sebagai mahasiswa pindahan. 

 
BAB VII 
DOSEN 
Pasal 24 

Tugas dosen dalam melaksanakan tugas di bidang akademik meliputi hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Perencanaan perkuliahan yang meliputi membuat Rencana Pembelajaran Semester 

(RPS) dan menyusun kontrak perkuliahan. 
2. Pelaksanaan perkuliahan meliputi: 

a. Menyampaikan kontrak perkuliahan; 
b. Mengajar di kelas, bengkel, laboratorium, dan atau studio sesuai RPS; 
c. Melaksanakan evaluasi pembelajaran; 
d. Menggunakan media pembelajaran; 
e. Mengisi lembar kehadiran dan kontrol kegiatan dosen; 
f. Memberikan umpan balik tentang kemajuan studi mahasiswa dalam semester 

berjalan. 
3. Pembimbingan penyusunan tugas akhir, dan atau karya ilmiah mahasiswa lainnya untuk 

kegiatan produktif, kreatif dan inovatif atas nama Politeknik Purbaya. 
4. Evaluasi perkuliahan meliputi hasil belajar termasuk ketepatan waktu penyerahan nilai 

dan evaluasi program perkuliahan. 
5. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara 

berkelanjutan sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sepanjang kehidupannya, 
meliputi studi lanjut, magang, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
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6. Fungsi manajemen meliputi, antara lain mengatur alokasi waktu 
perkuliahan,menegakkan disiplin perkuliahan, dan menginformasikan nilai tugas atau 
ujian pada mahasiswa. 

7. Pemberdaya, fasilitator, motivator, dan teladan dalam sikap, perilaku, dan 
profesionalisme. 

8. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik serta nilai-nilai 
agama dan etika. 

 
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK 

Pasal 25 
1. Untuk  membantu  setiap  mahasiswa  mengembangkan kemampuannya  agar  dapat  

menyelesaikan  pendidikan dengan  baik  dan  tepat  waktu,  ditetapkan  seorang  
tenaga pengajar tetap sebagai dosen pembimbing akademik (DPA). 

2. Setiap DPA bertugas memantau perkembangan studi mahasiswa. 
3. Setiap  awal  semester  mahasiswa  harus  menyusun  rencana studinya  bersama  

DPA,  dan  rencana  studi  tersebut dituangkan dalam KRS. 
4. Mahasiswa berhak mendapat bimbingan DPA dalam hal mendapatkan informasi tentang 

program pendidikan di Politeknik,  pengarahan  dalam  menyusun  rencana  studi  untuk 
semester  yang  akan  berlangsung,  dan  bantuan  dalam memecahkan  berbagai 
masalah,  khususnya  yang menyangkut akademik. 

 
Pasal 26 

1. Mahasiswa dapat mengganti/menambah/membatalkan suatu  mata  kuliah  yang  sudah 
tercantum  dalam  KRS  dengan persetujuan DPA. 

2. Kesempatan  untuk  mengganti  dan/atau  menambah  suatu mata kuliah disediakan 
selama tiga minggu pertama dalam semester yang bersangkutan.   
Pembatalan  suatu  mata  kuliah  dapat  dilaksanakan  sejak minggu  pertama  sampai 
dengan  minggu  perkuliahan keenambelas  dalam semester yang berlangsung. 

 
KODE ETIK DOSEN 

Pasal 27 
1. Etika dosen adalah prinsip yang membedakan baik dan buruk, serta perilaku baik dan 

buruk yang dilakukan oleh dosen. 
2. Kode etik dosen di atur dengan aturan tersendiri sesuai keputusan Direktur. 

 
BAB VIII 

TATA TERTIB MAHASISWA 
Pasal 28 

1. Setiap kelas harus mempunyai organisasi kelas yang di pimpin oleh seorang komandan 
tingkat (komting) kelas. 

2. Komting bertanggung jawab atas tersedianya daftar hadir dan terselenggaranya tugas-
tugas lain yang berkenaan dengan kegiatan akademis di kelas masing-masing. 

3. Komting bertanggung jawab kepada Program studi melalui Dosen Pembimbing 
akademik atas ketertiban kelasnya selama proses pembelajaran. 

 
KEWAJIBAN MAHASISWA 

Pasal 29 
Setiap mahasiswa berkewajiban untuk: 
1. Memenuhi peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan Politeknik; 
2. Turut serta mewujudkan visi, misi dan tujuan Politeknik; 
3. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan 

keamanan; 
4. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang 

dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku; 
5. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya serta perbedaan pendapat dan 

keyakinan beragama; 
6. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional; 
7. Mengikuti kegiatan perkuliahan terjadwal yang diatur oleh lembaga; 
8. Berperilaku yang baik, sopan, menghargai dosen, pejabat yang berkompeten dan teman 

sejawat; 
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9. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap 
sesama mahasiswa, tenaga pendidik, dan dosen; 

10. Memakai perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja dalam pelaksanaan 
praktik/praktikum; 

11. Mengutamakan diskusi untuk memecahkan segenap persoalan yang menyangkut 
kepentingan mahasiswa. 

 
HAK MAHASISWA 

Pasal 30 
Setiap mahasiswa berhak untuk: 
1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan 

mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan 
akademik; 

2. Memperoleh pendidikan sebaik baiknya dan layanan bidang akademik sesuai minat, 
bakat, kegemaran, dan kemampuan; 

3. Memanfaatkan fasilitas Politeknik dalam rangka kelancaran proses pembelajaran, 
pengembangan kreativitas/inovasi yang positif dan pengembangan prestasi; 

4. Mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian studi; 
5. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan 

yang berlaku; 
6. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta 

hasil proses belajar; 
7. Memperoleh layanan beasiswa sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 
8. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi 

kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata 
kehidupan masyarakat; 

9. Pindah ke perguruan tinggi lain dengan mengajukan surat permohonan pengunduran 
diri, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi lain 
yang hendak dimasuki, serta mendapat persetujuan orangtua/wali dan Wakil Direktur 
Bidang Akademik; 

10. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Politeknik; 
11. Memperoleh layanan khusus bilamana menyandang cacat; 
12. Setiap mahasiswa berhak memakai atribut sesuai ketentuan yang berlaku; 
 

LARANGAN MAHASISWA 
Pasal 31 

Setiap mahasiswa dilarang untuk: 
1. Mendirikan dan/atau membuka perwakilan di dalam lingkungan Politeknik segala 

bentuk organisasi ekstra kampus dengan mengatasnamakan Politeknik Purbaya 
dan larangan mendirikan Partai Politik serta melakukan aktivitas politik praktis di 
dalam lingkungan kampus; 

2. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengganti ideologi Pancasila dan 
Undang-undang Dasar 1945; 

3. Mengenakan atribut parpol/ormas dalam kegiatan kampus/lembaga; 
4. Merusak, mengotori, mencuri, data, file, buku, foto, CD/DVD, gambar, barang koleksi 

milik orang lain dan/atau inventaris Politeknik; 
5. Memindahkan barang barang inventaris tanpa seijin penanggung jawab unit; 
6. Memakai sandal/slop dan kaos oblong tanpa kerah saat perkuliahan atau saat memasuki 

kantor untuk keperluan dinas, bimbingan akademik, dan pelayanan di lingkungan 
kampus Politeknik sesuai kepribadian Bangsa Indonesia maupun sebagai insan 
akademik; 

7. Membuat keributan dan/atau berkelahi di lingkungan kampus; 
8. Mengkonsumsi, mengedarkan, dan memperjualbelikan meminum minuman keras, 

bermain kartu, melakukan perjudian, mengedarkan dan/ atau menggunakan narkoba dan 
zat berbahaya (narkotika) serta benda-benda terlarang yang telah diatur undang-undang 
di dalam lingkungan dan diluar di lingkungan Politeknik. 

9. Merokok di dalam lingkungan Politeknik;  
10. Berjudi dan berzina di dalam dan diluar kampus; 
11. Memalsukan tanda tangan dosen/pejabat yang berwenang; 
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12. Melakukan kecurangan dalam ujian; 
13. Melakukan tindakan plagiat karya cipta orang lain dan mengakui perberbuatan tersebut 

sebagai karya cipta sendiri; 
14. Melakukan tidakan asusila di lingkungan kampus; 
15. Mencemarkan nama baik, kampus, dosen, alumni, teman sejawat, pimpinan dan tenaga 

kependidikan Politeknik; 
16. Menggunakan atribut Politeknik yang tidak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 
17. Melakukan perbuatan atau ucapan yang merendahkan martabat dan kehormatan 

pimpinan, dosen, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang umum, mahasiswa dan 
orang lain sehingga menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik perseorangan atau 
antar kelompok. 

 
PELANGGARAN KODE ETIK AKADEMIK 

Pasal 32 
1. Yang  dimaksud  dengan  pelanggaran  kode  etik  akademik adalah  pelanggaran  etika  

yang  berkaitan  dengan  proses pembelajaran. 
2. Jenis  pelanggaran  dapat  berupa  mencontek  dalam  ujian/ kuis/tes,  plagiarisme  

dalam  pengerjaan  tugas  kuliah/tugas akhir, menggantikan peran orang lain dalam 
evaluasi,  menyuruh  orang  lain  untuk  berperan  seolah‐olah menjadi  dirinya  dalam  
evaluasi,  penyalahgunaan  informasi dan  transaksi  elektronik,  kerjasama  dengan  
petugas  untuk berbuat curang, dan/atau pemalsuan identitas diri.   

3. Semua  pelanggaran  yang  terjadi  harus  dinyatakan  dalam berita  acara  tertulis  oleh 
pelapor  dan  diserahkan  kepada ketua  program  studi untuk  diproses  lebih  lanjut 
oleh tim penyelesaian pelanggaran (TPP) guna mengusulkan jenis sanksi yang akan 
ditetapkan oleh Direktur. 

4. Jenis sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat 
(2)  dapat  berupa  peringatan, pembinaan, pembatalan sebagian atau seluruh hasil 
evaluasi  pembelajaran,  pembatalan  satu  atau  beberapa  mata kuliah, pembatalan 
seluruh mata kuliah dalam satu semester,  dan/atau  pencabutan  status 
kemahasiswaan,  baik  sementara maupun permanen. 

5. Tata  cara  penyelesaian  pelanggaran  oleh  TPP  diatur  dalam peraturan tersendiri. 
 

BAB XI 
KETENTUAN LAIN‐LAIN 

Pasal 33 
Aturan  ekivalensi  dari  kurikulum lama   ke  kurikulum  baru diatur dalam peraturan 
tersendiri. 

 
BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 
 Pasal 34 

1. Hal  yang  belum  diatur  dalam  peraturan  ini  akan  diatur dalam peraturan tersendiri 
2. Dengan berlakunya Peraturan Akademik ini maka Surat Keputusan Direktur Politeknik 

Purbaya No. 12  tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi. 
3. Peraturan  ini  berlaku  sejak  tanggal ditetapkan.   

 
 
Ditetapkan di  : Talang, Kabupaten Tegal 
Tanggal  : 07 Januari 2021 

 
 


