
TATA TERTIB 
 
Tata tertib merupakan ketentuan dan petunjuk-petunjuk sebagai pegangan yang 

harus dipenuhi oleh mahasiswa selama mengikuti pendidikan pada Akademi 

Keperawatan Ibnu Sina Kota Sabang sebagai salah satu usaha untuk  

mendapatkan tenaga perawat yang profesional pemula, yang bermutu, dan 

beretika serta dapat menjadi panutan bagi teman sejawat maupun masyarakat 

dimanapun berada. 

1. Tata Tertib Umum 

a) Setiap mahasiswa diwajibkan 

1) Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku baik ketentuan 

kampus maupun ketentuan lahan praktik. 

3) Mematuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan baik keterampilan, 

ketatausahaan, keuangan maupun kewajiban akademik sesuai 

dengan ketentuan. 

4) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, 

dan keamanan di lingkungan kampus maupun di tempat lahan 

praktik. 

5) Menjaga kewibawaan dan nama baik Akademi Keperawatan Ibnu 

Sina Kota Sabang. 



b) Hak mahasiswa 

1) Menggunakan kebebasan akademi secara bertanggung jawab untuk 

menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan tata 

kesusilaan yang berlaku di akademi. 

2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang 

akademi sesuai dengan minat bakat dan kemampuan. 

3) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas 

program studi yang diikuti dan atau dalam penyelesaian studi 

4) Memperoleh layanan informasi berkaitan dengan program studi 

yang diikuti. 

5) Memanfaatkan sumber daya institusi pada Akademi Keperawatan 

Ibnu Sina Kota Sabang dalam rangka kelancaran proses belajar 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

6) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa di institusi Akademi 

Keperawatan Ibnu Sina Kota Sina. 

7) Pindah ke institusi JPT dikti/akademi kesehatan lain dalam bidang 

kesehatan sejenis sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. 

c) Setiap mahasiswa dilarang untuk hal-hal sebagai berikut : 

1) Melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketenangan, 

kestabilan, keamanan kampus dan instansi kesehatan pada 

khususnya serta masyarakat pada umumnya. 

2) Melakukan kegiatan politik praktis. 

3) Tindakan amoral, perbuatan kriminal, penggunaan obat dan bahan 

berahaya, seperti : obat tidur, obat penenang, dan sebagainya. 

4) Merokok di lingkungan kampus dan disekitarnya di lahan praktik 

atau sepanjang sedang menggunakan pakaian uniform. 

2. Tata Tertib Di Pendidikan 

a) Melakukan registrasi pada awal semester berjalan 

b) Mengikuti apel pagi jam 08.00 WIB 



c) Berpakaian seragam putih-hijau untuk hari senin s/d kamis yang 

dilengkapi dengan identitas dan sepatu warna putih, serta untuk hari 

jumat seragam olah raga dan dipakai pada saat olah raga dilakukan. 

d) Berpakaian seragam putih-putih untuk ujian teori (UTS dan UAS) serta 

laboratorium yang dilengkapi dengan identitas, kap jika mahasiswa putri 

tidak menggunakan jilbab, dan sepatu warna putih. 

e) Pakaian seragam yang digunakan harus sesuai dengan yang telah 

ditentukan. 

f) Bila memasuki lingkungan kampus baik karena ada perkuliahan maupun 

ada kepentingan lain harus memakai sepatu. 

g) Bagi mahasiswa putra harus memakai kaos kaki dan bagi mahasiswa 

putri tidak diperkenankan memakai sandal sepatu. 

h) Bagi mahasiswa putri tidak diperbolehkan berkuku panjang, memakai 

cat kuku (kutex), ber-make up berlebihan, menggunakan perhiasan 

kecuali jam tangan, rambut untuk putri harus ditata rapi (sanggul) dan 

tidak memakai poni melewati alis. Apabila mahasiswa putri 

menggunakan perhiasan maka akan diambil oleh pihak pendidikan. 

Perhiasan yang diambil pihak pendidikan boleh diambil kembali dalam 

jangka waktu 3 (tiga) hari dengan membawa orang tua, jika melewati 

batas waktu yang telah ditentukan maka kerusakan dan kehilangan tidak 

menjadi tanggung jawab pihak pendidikan. 

i) Bagi mahasiswa putra rambut harus dipotong pendek dan rapi (tidak 

melewati alis mata, kedua telinga, dan kerah baju). 

j) Mahasiswa tidak diperkenankan mengaktifkan handphone dalam 

perkuliahan berlangsung dan dilarang menyimpan video porno dalam 

handphone, apabila ditemukan maka akan diberi sanksi berupa skorsing 

1 (satu) minggu. 

k) Setiap tingkat harus memiliiki organisasi tingkat yang bertanggung 

jawab atas kelancaran perkuliahan. 



l) Setiap kali perkuliahan harus mengisi absensi perkuliahan yang juga 

harus ditanda tangani oleh dosen pada mata kuliah yang bersangkutan. 

m) 5 (lima) menit sebelum perkulliahan dimulai, mahasiswa telah berada di 

ruang kuliah dan siap mengikuti proses perkuliahan. 

n) Apabila ada mahasiswa yang sakit/tidak masuk, ketua tingkat harus 

melapor kepada dosen wali dan dosen pengampu mata kuliah hari itu. 

o) Mahasiswa yang berhalangan masuk karena sakit/ada musibah harus 

ada surat izin dari orang tua/wali dan keterangan sakit dari dokter,  

surat keterangan sakit tersebut diserahkan kepada urusan 

kemahasiswaan. 

p) Selama kegiatan perkuliahan tidak dibenarkan menerima tamu dan 

telepon. 

q) Apabila berada di kampus tidak diperbolehkan memakai kaos oblong dan 

sandal. 

r) Tidak melakukan pelanggaran hukum/tindak pidana, seperti; 

penyalahgunaan narkoba, minuman keras, judi, mencuriserta 

pelanggaran norma dan adat istiadat lainnya baik di lingkungan kampus 

atau diluar kampus 

s) Tidak membawa senjata api/tajam ke lingkungan kampus 

t) Selalu menjaga nama baik akademi/kampus dan tidak mencemarkan 

atau merusak citra institusi 

u) Memberikan senyum, sapa, salam 

B. REGULASI PENGISIAN KRS 

a. KRS merupakan syarat bagi mahasiswa untuk diakui dan disertakan 

dalam kegiatan akademik di setiap semester. 

b. Mahasiswa yang akan aktif mengikuti kegiatan perkuliahan diharuskan 

mengisi KRS diawal semester. 

c. Sebagai syarat pengisian KRS, mahasiswa harus menyelesaikan 

kewajiban keuangan SPP pada semester yang akan ditempuh. 



d. Mahasiswa yang tidak melakukan regristrasi KRS sesuai dengan kalender 

akademik, tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik dalam 

semester yang bersangkutan dan kepadanya tetap dilaksanakan untuk 

membayar kewajiban keuangan selama yang bersangkutan masih 

tercatat sebagai mahasiswa aktif dan cuti, yang pembayarannya 

dilakukan pada saat yang bersangkutan melakukan registrasi periode 

berikutnya. 

e. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi selama 2 (dua) semester 

berturut-turut, maka namanya tidak akan terdaftar lagi sebagai 

mahasiswa aktif pada Akademi Keperawatan Ibnu Sina Kota Sabang. 

f. Administrasi Akademik melalui bagian PDPT akan mencetak KRS 

mahasiswa. 

g. Mahasiswa dapat mengambil KRS di Bidang Akademik sesuai 

pengumuman yang dikeluarkan oleh Administrasi Akademik. 

h. Distribusi form KRS dimulai pada hari pertama s/d keempat setiap awal 

semester berjalan 

i. Bagi mahasiswa yang belum mampu melunasi SPP dan Biaya lainnya, 

maka proses perjanjian terhadap penundaan pembayaran harus 

dikeluarkan oleh Kasubbag. Administrasi Umum, Keuangan dan 

Kepegawaian dan diketahui oleh Pembimbing Akademik. Proses tersebut 

dilakukan paling lambat hari ketiga pada awal semester berjalan 

j. Keterlambatan penyerahan form KRS ke bagian kurikulum dan Evaluasi, 

karena bukan alasan penting akan mendapatkan sanksi berupa denda, 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

1) Keterlambatan 1 hari kerja didenda Rp 10.000 

2) Keterlambatan 2 hari kerja didenda Rp 25.000 

3) Keterlambatan 3 hari kerja didenda Rp 50.000 

4) Keterlambatan 4 hari kerja didenda Rp 100.000 

5) Keterlambatan > 4 hari kerja didenda Rp 300.000 



k. Nama mahasiswa yang telah mendapat KRS akan tercantum dalam 

daftar hadir kuliah secara otomatis. Mahasiswa yang belum terdaftar 

dalam daftar hadir perkuliahan berarti belum mengisi dan menyerahkan 

KRS kepada Administrasi Akademik. 

C. REGULASI KEHADIRAN MAHASISWA 

a. Kehadiran maksudnya proses tatap muka langsung mahasiswa dalam 

kegiatan belajar mengajar dengan dosen baik di kelas, maupun di 

laboratorium. Sedangkan kehadiran di lahan praktek maksudnya 

mahasiswa yang mengikuti seluruh rangkaian praktek sesuai ketentuan 

yang berlaku 

b. Syarat minimal kehadiran mahasiswa untuk setiap Mata Kuliah adalah 

75% dari total tatap muka perkuliahan. 

c. Apabila kehadiran hanya ≤ 75% maka masih dapat mengikuti ujian 

dengan syarat akan mendapatkan “Penugasan” dari Koordinator Mata 

Kuliah 

d. Apabila kehadiran < 75% maka mahasiswa yang bersangkutan tidak 

bisa mengikuti ujian yang dilaksanakan (UTS atau UAS). 

e. Izin atau sakit untuk dispensasi ketidakhadiran saat tatap muka di kelas 

“harus” melampirkan surat keterangan dan diketahui oleh wali kelas 

tingkat, tanpa ada dilampirkan surat keterangan, maka dianggap 

sebagai ketidakhadiran (alpa). Setiap izin atau sakit yang diajukan oleh 

mahasiswa berlaku ketentuan sebagai berikut : 

1) 2 (dua) kali izin berturut-turut ataupun tidak berturut-turut, maka 

dihitung 1 kali alpa 

2) 3 (tiga) kali sakit berturut-turut ataupun tidak berturut-turut, maka 

dihitung 1 kali alpa 

f. Izin yang diajukan untuk kegiatan mengikuti event tertentu (misalnya 

olah raga, seni dan kegiatan lainnya) yang membawa nama daerah 

ataupun institusi, maka akan tetap dihitung sebagai “Hadir” dengan 

ketentuan harus ada surat resmi dari Pemerintah/Organisasi/Institusi 



yang memerintahkan. Izin tersebut berlaku sesuai dengan surat tugas 

yang dikeluarkan dan maksimal/tidak boleh lebih dari 2 minggu. 

g. Izin yang diajukan karena alasan khusus misalnya ada musibah anggota 

keluarga, maka akan tetap dihitung sebagai “Hadir” dengan ketentuan 

ada surat keterangan dari pejabat desa setempat yang menerangkan 

benar adanya musibah pada keluarga yang bersangkutan. Izin tersebut 

diberikan maksimal 2 minggu. 

D. REGULASI UJIAN TENGAH SEMESTER 

a. UTS diadakan setelah menyelesaikan 50% pokok bahasan meteri setiap 

mata kuliah sesuai ketentuan SAP, dengan jadwal sesuai kalender 

akademik dan jadwal ujian disusun urusan evaluasi 

b. Untuk dapat mengikuti UTS, mahasiswa memenuhi syarat kehadiran 

perkuliahan yang telah ditentukan oleh bagian evaluasi. 

c. Ketika ujian berlangsung mahasiswa harus berpakaian putih-putih dan 

memperlihatkan identitas. 

d. Mahasiswa yang tidak dapat memperlihatkan identitas (tertinggal) tidak 

dapat mengikuti ujian yang dilaksanakan. 

E. REGULASI UJIAN AKHIR SEMESTER 

a. UAS diselenggarakan setelah pokok bahasan materi setiap mata kuliah 

telah terselesaikan sesuai dengan ketentuan SAP, dengan jadwal sesuai 

kalender akademik dan jadwal ujian disusun urusan evaluasi. 

b. Untuk dapat mengikuti UAS, mahasiswa memenuhi syarat kehadiran 

perkuliahan yang telah ditentukan oleh urusan evaluasi. 

c. Ketika ujian berlangsung mahasiswa harus berpakaian putih-putih dan 

memperlihatkan identitas. 

d. Mahasiswa yang tidak dapat memperlihatkan identitas (tertinggal) tidak 

dapat mengikuti ujian yang dilaksanakan. 

F. REGULASI PENYELENGGARAAN UTS DAN UAS 

a. Mahasiswa wajib hadir di kampus 30 menit sebelum ujian dimulai dan 

mengikuti apel pagi. 



b. Mahasiswa wajib hadir di ruang ujian 5 menit sebelum pengawas ujian 

memasuki ruangan. 

c. Mahasiswa wajib berpakaian putih-putih lengkap dan menunjukkan 

identitas kepada pengawas ujian. 

d. Mahasiswa berhak mengikuti ujian sesuai dengan daftar mata kuliah 

ujian yang telah direkapitulasi urusan evaluasi sesuai dengan syarat 

kehadiran perkuliahan. 

e. Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir ujian yang diedarkan pengawas 

ujian. 

f. Mahasiswa yang terlambat diperbolehkan mengikuti ujian dan tidak 

diberi perpanjangan waktu. 

g. Mahasiswa yang tidak dapat menunjukkan identitas dengan alasan 

apapun tidak diperbolehkan mengikuti ujian. 

h. Selama ujian berlangsung mahasiswa dilarang : 

1) Berbuat gaduh dan mengganggu kelancaran jalannya ujian. 

2) Saling pinjam-meminjam peralatan tulis, seperti : pena, pensil, 

penggaris, rautan pensil, kalkulator, dan type-ex. 

3) Meninggalkan ruang ujian sebelum ujian berakhir, kecuali apabila 

telah selesai mengerjakan soal ujian. 

4) Bertanya atau memberi isyarat jawaban ujian kepada mahasiswa 

lain, atau bekerja sama mengerjakan soal ujian dalam bentuk 

apapun. 

5) Berbicara atau berbisik-bisik dan hal-hal lainnya. 

6) Membaca catatan atau pelengkapan lainnya yang tidak diperlukan 

dalam mengerjakan ujian, kecuali bila diizinkan/tercantum dalam 

petunjuk soal ujian. 

7) Mengancam atau mencoba mengancam pengawas ujian. 

8) Makan dan minum sepanjang ujian berlangsung. 

9) Menyalakan handphone. 



i. Apabila peserta ujian tidak mengindahkan point diatas (point h) dan  

setelah diperingatkan/ditegur masih juga mengulang hal-hal tersebut 

diatas, pengawas ujian dapat mengeluarkan peserta dari ruangan dan 

Mata Kuliah pada saat ujian tersebut berlangsung akan mendapatkan 

nilai “Nol” 

G. REGULASI PENGAWAS UJIAN 

a. Pengawas wajib hadir di kampus 20 menit sebelum ujian dimulai dan 

wajib mengikuti apel pagi. 

b. Pengawas sudah berada di ruang ujian 5 menit sebelum jam ujian 

dimulai. 

c. Pengawas wajib berpakaian sesuai peraturan yang berlaku. 

d. pengawas wajib mencatat pelanggaran-pelanggaran ujian dan 

melaporkan kepada bidang akademik 

e. Apabila berhalangan hadir pengawas wajib memberitahukan kepada 

panitia ujian 

f. Apabila tidak hadir tepat waktu, maka tidak diperbolehkan mengawas 

ujian pada jam tersebut, demi ketertiban ujian. 

g. Selama ujian berlangsung pengawas dilarang : 

1) Berbicara keras-keras/ribut atau berbuat gaduh dan hal-hal lainnya 

selama pengawasan. 

2) Meninggalkan ruang ujian sebelum ujian berakhir, kecuali apabila 

peserta telah selesai mengerjakan soal ujian atau ada kepentingan 

yang mendadak yang harus diselesaikan 

3) Memberi isyarat jawaban ujian kepada mahasiswa lain, atau hal-hal 

terlarang lainnya dalam bentuk apapun. 

4) Makan dan minum sepanjang ujian berlangsung. 

5) Menjawab telephone dengan suara yang keras, yang dapat 

mengganggu konsentrasi peserta ujian. 



h. Pengawas wajib menghitung dan mencatat jumlah peserta, soal dan 

lembar jawaban pada kertas catatan sebelum meninggalkan ruangan 

ujian pada jam tersebut. 

i. Apabila pengawas ujian tidak mengindahkan point-point diatas setelah 

diperingatkan/ditegur oleh Penanggng Jawab/Ketua Panitia Ujian Final, 

maka pengawas ujian tersebut didiskualifikasi dari pengawas ujian final 

dan tidak berhak mengawas lagi selama ujian final berangsung 

H. REGULASI PENGUMUMAN DAN PENGAMBILAN KARTU HASIL STUDI 

a. Waktu pengumuman hasil studi semester sesuai dengan kalender 

akademik. 

b. Pengambilan KHS dapat diambil pada wali tingkat masing-masing 

tingkat. 

I. REGULASI PENDAFTARAN DAN PENYELENGGARAAN UJIAN 

SUSULAN 

a. Mahasiswa dapat mengikuti ujian susulan (UTS/UAS) karena alasan 

sakit, anggota keluarga meninggal dunia (ayah, ibu, kakak, adik, suami 

atau istri), dan menikah dengan melampirkan surat keterangan sakit dan 

surat keterangan lainnya yang relevan dengan bukti. 

b. Ujian susulan (UTS/UAS) dilaksanakan 1 (satu) minggu setelah ujian 

semester (UTS/UAS) berlangsung (dihitung dari tanggal terakhir ujian). 

c. Mahasiswa mengajukan ujian susulan kepada Wadir I dengan 

memperlihatkan surat keterangan sakit atau surat keterangan lainnya 

yang relevan. 

d. Jika Wadir I menyetujui ujian susulan, maka Wadir I harus 

menandatangi form persetujuan ujian susulan. 

e. Wadir I menyerahkan form persetujuan ujian susulan kepada urusan 

evaluasi. 

f. Urusan evaluasi memeriksa form persetujuan ujian susulan tersebut. 

Setelah diperiksa urusan kurikulum akan menyerahkan soal ujian, 

absensi, dan daftar nilai kepada panitia ujian semester (UTS/UAS). 



g. Mahasiswa melaksanakan ujian susulan tepat dengan hari, tanggal, dan 

waktu yang telah ditetapkan oleh panitia ujian semester (UTS/UAS) dan 

diawasi oleh pengawas ujian. 

J. REGULASI PENDAFTARAN DAN PENYELENGGARAAN SEMESTER 

PENDEK 

a. Peserta Semester Pendek adalah mahasiswa yang telah mengikuti 

semua proses evaluasi akhir (ujian final) pada semester berjalan. 

b. Mahasiswa yang mengikuti semester pendek adalah mahasiswa yang 

mendapat nilai D atau E pada salah satu mata kuliah yang dikeluarkan 

berdasarkan DPUNA (Daftar Peserta Ujian dan Nilai Akhir) hasil evaluasi 

akhir. 

c. Semester pendek diselenggarakan 2 (dua) kali setahun di antara 

semester Ganjil dan semester Genap dan semester Genap dan semester 

Ganjil. 

d. Mahasiswa yang mengambil semester pendek diharuskan mengisi KRS 

semester pendek saat pendaftaran semester pendek. 

e. Mata kuliah yang dibuka sesuai dengan yang diminati mahasiswa 

(semua mata kuliah dengan nilai SKS berbeda) . 

f. Jumlah SKS yang dapat diambil di semester pendek tidak boleh melebihi 

jumlah SKS maksimal yang dapat diambil pada semester berjalan. 

g. Jumlah pertemuan sebanyak 50% dari bobot SKS (1 SKS 8 kali 

pertemuan)(teori dan laboratorium), dan 1x ujian (ujian semester 

pendek). 

h. Biaya semester pendek akan disesuaikan dengan jumlah SKS yang 

diambil. 

K. REGULASI PERPINDAHAN MAHASISWA 

Perpindahan mahasiswa adalah proses alih tempat pendidikan dari institusi 

pendidikan keperawatan ke institusi pendidikan keperawatan yang 

status/stratanya minimal sama dalam satu wilayah propinsi atau antar wilayah 

propinsi di wilayah Indonesia. 



Perpindahan tersebut dilakukan hanya dalam hal : 

1. Mengikuti perpindahan orang tua/wali yag berkaitan dengan kartu keluarga di 

tempat tinggal baru. 

2. Pergantian wali yang dibuktikan dengan syarat pernyataan wali dalam hal 

kesanggupan untuk membiayai pendidikan. 

Adapun persyaratan pindah bagi mahaiswa adalah : 

1. Mahasiswa masih mengikuti pendidikan minimal semester II (dua) dan 

maksimal V (lima) serta bukan berhenti studi (drop out). 

2. Lulus ujian penetapan untuk menentukan tingkat yang dapat diikuti institusi 

penerima, bahan uji penempatan adalah pengetahuan pada terakhir semester 

yang telah diselesaikan dengan ketentuan batas lulus adalah 60% dari mata 

ujian yang mempunyai bobot setara jumlah SKS paket semester yang 

bersangkutan dan Indeks Prestasi (IP) ± 2,00 untuk setiap mata ujian. 

3. Apabila bukti 2 (dua) diatas tidak terpenuhi mahasiswa kembali mengikuti 

pendidikan di semester yang mata kuliahnya diujikan untuk uji penempatan. 

L. REGULASI CUTI AKADEMIK 

1. Pengertian 

a. Yang dimaksud Cuti akademik atau biasa populer dengan sebutan cuti 

kuliah adalah suatu masa dimana seorang mahasiswa tidak 

menggunakan haknya sebagai seorang mahasiswa untuk ikut dalam 

kegiatan akademik dengan alasan tertentu. 

b. Aktif kembali setelah cuti akademik, adalah aktif mengikuti kegiatan 

akademik setelah atau sebelum masa cuti akademik berakhir sesuai 

dengan batas waktu yang telah ditentukan. 

2. Alasan Cuti Akademik 

a. Kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari orang 

tua yang dikuatkan oleh pejabat yang berwenang (Keuchik/Kepala Desa/ 

dan Camat) 

b. Faktor kesehatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter. 



c. Alasan lain yang relevan dengan cuti akademik yang dibuktikan dengan 

surat keterangan atau surat rekomendasi dari pejabat yang 

berkepentingan. 

3. Syarat-Syarat Cuti Akademik 

Mahasiswa yang diijinkan cuti akademik harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. Telah mengikuti pendidikan secara terus menerus pada program studi 

sekurang-kurangnya 2 (dua) semester. 

b. Bukan putus studi karena tidak memenuhi persyaratan Akademik pada 

program studi (bukan karena drop out). 

c. Persetujuan cuti akademik dari Direktur dengan dilampiri: 

1) Kartu Mahasiswa 

2) Tanda bukti pembayaran SPP semester yang telah berjalan 

3) Surat Keterangan Bebas Pinjam Buku Perpustakaan 

4) KHS semester I sampai dengan KHS semester akhir sebelum cuti 

akademik. 

d. Mahasiswa dinyatakan Sah Cuti Akademik jika sudah mendapat Surat 

Keterangan Cuti Akademik dari Bidang Akademik 

4. Tata Cara Mengajukan Permohonan Cuti Akademik 

Mahasiswa yang akan cuti akademik harus mengikuti tata cara sebagai berikut: 

a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur yang diketahui dan 

disetujui Direktur yang dibuat rangkap dua: 

1) lembar pertama asli untuk Direktur 

2) lembar kedua untuk arsip yang bersangkutan 

b. Permohonan harus dilampiri dengan persyaratan sebagaimana yang 

tercantum dalam butir a point 1) dan 2). 

c. Pengurusan cuti akademik dapat diwakilkan 

5. Waktu Pengajuan Permohonan Cuti Akademik 

Permohonan cuti akademik harus diajukan pada awal semester selambat- 

lambatnya 1 (satu) bulan sebelum kuliah dimulai, sesuai dengan kalender 

akademik. 



6. Batas Waktu Cuti Akademik 

1) Batas waktu cuti akademik diajukan minimal 1 (satu) semester dan 

paling lama 2 (dua) semester . 

2) Pengambilan cuti akademik hanya 2 (dua) kali selama masa studi. 

3) Permohonan tidak dapat dipertimbangkan, bila pengajuan melampaui 

batas waktu seperti dimaksudkan pada butir (1). 

7. Kewajiban Mahasiswa Cuti Akademik 

Mahasiswa Akper Ibnu Sina Kota Sabang yang cuti akademik wajib memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 

1) Pada semester saat mahasiswa cuti akademik dibebankan membayar SPP 

50% dari dana SPP saat yang bersangkutan masuk dan sesuai jumlah 

semester cuti akademik. 

2) Setelah cuti akademik selesai dan aktif kembali, maka yang bersangkutan 

diwajibkan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan membayar SPP penuh 

pada semester yang akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh Akademik. 

3) Pada saat memasuki semester baru, setiap mahasiswa harus menentukan 

program belajarnya untuk semester yang akan berjalan. Mata kuliah yang 

akan ditempuh harus didaftarkan di Bidang Akademik dengan cara 

mengisikan Form KRS ke Sistem Informasi Akademik. KRS tersebut juga 

harus mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik yang telah 

ditunjuk. 

8. Perhitungan Waktu Studi 
a. Lama waktu cuti akademik tidak diperhitungkan dalam BATAS STUDI 

NORMAL mahasiswa tersebut, sepanjang pengajuan cuti akademik 

tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. 

b. Mahasiswa yang tidak mengajukan Cuti Akademik dinyatakan sebagai 

mahasiswa TIDAK AKTIF. Seluruh pelayanan dan fasilitas akademik tidak 

berlaku. 



9. Sanksi 

a. Bilamana batas waktu cuti akademik dilewati dan mahasiswa yang 

bersangkutan tidak mengajukan untuk aktif kembali setelah habis masa 

cuti akademik, maka masa berhenti sementara tanpa ijin tersebut 

diperhitungkan dalam masa studi. 

b. Lamanya batas waktu berhenti sementara tanpa ijin adalah 2 (dua) 

semester, bilamana melebihi batas waktu 2 (dua) semester, mahasiswa 

tersebut dinyatakan keluar dan kehilangan hak untuk mengikuti semua 

kegiatan akademik di Akper Ibnu Sina Kota Sabang. 

c. Seorang mahasiswa yang mengambil cuti akademik dan tidak mendapat 

ijin aktif kembali setelah cuti akademik dari Direktur dinyatakan hilang 

haknya sebagai mahasiswa. 

d. Pelaksanaan sanksi tersebut, diberikan dengan surat keterangan dari 

Direktur. 

10. Aktif Kembali 

Mahasiswa yang mengambil cuti akademik dapat aktif kembali kuliah 

denganpersyaratan sebagai berikut : 

1. Mengajukan permohonan secara tertulis pada Direktur yang diketahui oleh 

Wakil Direktur I dan II, dibuat rangkap 2 (dua): 

a. lembar pertama asli untuk Direktur 

b. lembar kedua arsip yang bersangkutan 

2. Permohonan tersebut harus dilampiri Surat Ijin Cuti Akademik 

3. Permohonan aktif kembali setelah cuti akademik harus diajukan secara 

tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) 

minggu sebelum kuliah semester dimulai. 

4. Permohonan tidak dapat dipertimbangkan, bila pengajuan melampaui batas 

waktu. 

11. Berhenti Studi Tetap 

Berhenti studi tetap berlaku bagi mahasiswa karena alasan-alasan : 

a. Meninggal dunia atau mengundurkan diri karena alasan tertentu. 



b. Melanggar peraturan dan atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan 

Akper Ibnu Sina Kota Sabang 

c. Putus Studi karena tidak memenuhi persyaratan akademik pada program 

studi (drop out). 

M. REGULASI TIDAK AKTIF TANPA IZIN 

a. Mahasiswa yang tidak aktif tanpa izin berturut-turut atau tidak hadir 

berturut-turut selama lebih dari triwulan, maka urusan akademik akan 

berkoordinasi dengan Wadir II untuk mengeluarkan surat pemanggilan 

orang tua/wali mahasiswa tersebut sebagai pemberitahuan dari pihak 

kampus kepada orang tua/wali yang ditanda tangani oleh Direktur. 

b. Apabila surat pemanggilan orang tua/wali tersebut tidak diindahkan, 

maka secara tidak langsung mahasiswa yang bersangkutan dianggap 

mengundurkan diri atau dikeluarkan dari pihak kampus. 

N. REGULASI BERHENTI AKADEMIK 

Berhenti studi adalah masa berhentinya mahasiswa dari kegiatan studi baik karena 

permintaan sendiri atau karena dikeluarkan oleh institusi. Mahasiswa berhenti 

apabila : 

1. Karena permohonan sendiri ingin keluar dari Akademi Keperawatan Ibnu Sina 

Kota Sabang. 

2. Tidak melakukan her registrasi setelah berakhirnya masa cuti akademik yang 

diizinkan. 

3. Dikeluarkan oleh institusi dengan alasan telah melampaui batas masa studi 

atau melakukan tindakan asusila atau kriminal yang merusak nama baik 

Akademi Keperawatan Ibnu Sina Kota Sabang. Mahasiswa yang telah 

berhenti studi tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa Akademi 

Keperawatan Ibnu Sina Kota Sabang maupun untuk mengajuhkan usulan 

pindah. 

O. REGULASI TUGAS AKHIR 

a. Mahasiswa yang ingin menempuh tugas akhir/KTI harus menempuh 

jumlah SKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 



b. Mahasiswa yang akan menempuh tugas akhir/KTI diwajibkan mengisi 

KRS diawal semester, termasuk mahasiswa yang melakukan 

perpanjangan penyelesaian tugas akhir/KTI. 

c. Pengajuan proposal ujian akhir/KTI dimulai setelah pengisian KRS. 

d. Minimum bimbingan ujian akhir/KTI antara mahasiswa dengan dosen 

pembimbing ujian akhir adalah 8x. 

e. Wadir I akan berkoordinasi dengan urusan akademik untuk 

mengalokasikan pembimbing tugas akhir/KTI sesuai dengan 

bidang/topik tugas akhir. 

f. Masing-masing mahasiswa akan dibimbing dosen pembimbing tugas 

akhir/KTI 

g. Ketentuan lebih lengkap akan diatur dalam panduan penulisan KTI. 

P. REGULASI PENDAFTARAN TUGAS AKHIR 

a. Mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas akhirnya dan telah disahkan 

oleh dosen pembimbing dapat mengajukan seminar dan sidang tugas 

akhir kepada urusan akademik/panitia UAP. 

b. Ujian akhir dapat ditempuh oleh mahasiswa, apabila telah memenuhi 

beberapa syarat sebagai berikut : 

a) Lulusan semua mata kuliah atau telah memenuhi beban studi yang 

telah ditetapkan dengan IPK > 2,00. 

b) Membayar biaya tugas akhir sesuai dengan ketentuan. 

c) Mengembalikan seluruh peminjaman buku di perpustakaan. 

d) Melunasi biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yanga berlaku 

c. Mahasiswa yang ingin mengajukan sidang tugas akhir dapat membayar 

biaya tugas akhir di Bendahara UAP. 

d. Mahasiswa memperlihatkan 4 (empat) rangkap tugas akhir yang akan 

disidangkan kepada urusan akademik / Panitia KTI dengan 

memperlihatkan bukti penyetoran biaya tugas akhir dan bebas 

perpustakaan. 



e. Urusan akademik akan berkoordinasi dengan Wadir I / Panitia 

KTI untuk mengkoordinasikan dosen pembimbing dan penguji 

serta membuat jadwal sidang. 

f. Sidang tugas akhir dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) 

kali setiap semester dengan jadwal yang telah ditentukan 

kemudian. 

g. Ketentuan lebih lengkap akan diatur dalam panduan penulisan 
KTI 

Q. REGULASI PERKULIAHAN MELEBIHI SEMESTER YANG 

DIALON 

a. Mahasiswa yanga aktivitas akademiknya (baik kuliah, 

praktikum, klinik, ataupun tugas akhir) melebihi semester 

yang telah dialokasikan, tetap diharuskan mendaftar akademik 

melalui KRS diawal semester. 

b. Bagi mahasiswa yang harus mengulang mata kuliah 

diharuskan membayar SPP semester. 

R. REGULASI PROSES BELAJAR MENGAJAR 

a. Dosen yang tidak masuk 3 (tiga) kali tanpa pemberitahuan 

kepada tenaga kependidikan, maka akan digantikan dengan 

dosen lain sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. 

b. Dosen yang mengajar tidak dibenarkan menggabungkan 

kelas. Jika dosen yang mengajar menggabungkan kelas maka 

akan mendapatkan sanksi dari Akademi Keperawatan Ibnu 

Sina Kota Sabang. 

S. REGULASI KETENTUAN WAKTU PERKULIAHAN 

Waktu perkuliahan mahasiswa adalah dari hari senin s/d hari jumat, 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Setiap hari sebelum perkuliahan dimulai, diadakan apel pagi yang 

dimulai pada pukul 07.45-08.00 WIB 

2. Hari senin s/d kamis dimulai pada pukul 08.00 dan berakhir 16.30 



WIB (disesuaikan dengan jadwal perkuliahan). 

3. Hari jumat dimulai pada pukul 10.00-16.30 WIB

(dikarenakan 2 jam sebelumnya diadakan kegiatan “senam 

pagi dan jumat bersih”). 

 


