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PENDAHULUAN

Menghadapi  masalah  yang  kompleks  di  masa  depan,  mempertimbangkan  berbagai
kondisi internal dan eksternal serta mengingat masalah-masalah strategis, maka Prodi D3
Keuangan,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Sumatera  Utara  menetapkan
Peraturan Akademik, yang meliputi peraturan di bidang program dan sistem pendidikan,
proses  penerimaan  mahasiswa  baru,  penundaan  kegiatan  akademis  dan  aktif  kuliah
kembali, peraturan mengenai penasehat akademis, peraturan mengenai skripsi/tugas akhir,
dan peraturan mengenai tata tertib mahasiswa yang berlandaskan atas penyelenggaraan
peraturan  akademik  untuk  mewujudkan  misi  dan  misi  Prodi  D3  Keuangan  Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1
Pengertian

1. Universitas  Sumatera  Utara  (USU)  adalah  Perguruan  Tinggi  Negeri  yang
menyelenggarakan  pendidikan  tinggi  dan  penelitian  ilmiah  serta  pengabdian  pada
masyarakat bernaung dibawah Departemen Pendidikan Nasional yang berkedudukan di
Medan.

2. Fakultas  adalah  kelengkapan  Universitas  Sumatera  Utara  yang  merupakan  unsur
pelaksana  akademik  untuk  mengkoordinasikan  dan  atau  melaksanakan  pendidikan
akademik dan atau profesional dalam satu perangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi,
dan atau kesenian tertentu.

3. Departemen  adalah  unsur  pelaksana  akademik  pada  fakultas  yang  melaksanakan
pendidikan  akademik  dan  atau  profesional  dalam  sebagian  atau  satu  cabang  ilmu
pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian tertentu.

4. Program  Studi  adalah  kesatuan  rencana  belajar  sebagai  pedoman  penyelenggaraan
pendidikan  akademik  dan  atau  profesional  yang  diselenggarakan  atas  dasar  suatu
kurikulum yang ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan
dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

5. Laboratorium/studio  adalah  perangkat  penunjang  pelaksana  pendidikan  pada
Departemen/Program Studi dalam pendidikan akademik dan atau pendidikan profesional.

6. Fakultas  Ekonomi  adalah  kelengkapan  Universitas  Sumatera  Utara  yang  merupakan
unsur pelaksana akademik untuk menkoordinasikan dan atau melaksanakan pendidikan
akademik cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

7. Prodi  D3  Keuangan adalah  unsure  pelaksana  akademis  pada  fakultas  ekonomi  yang
melaksanakan pendidikan akademik atau profesional dalam sebagian atau satu cabang
ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tersentu.

8. Program Strata  Satu (S-1)  adalah  Pendidikan formal  jalur  akademik yang terdiri  atas
program  regular,  dan  ekstensi  yang  mempersiapkan  peserta  didik  menjadi  lulusan
berbekal seperangkat kemampuan akademis dengan beban satuan kredit semester sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9. Program Diploma III (D-3) regular adalah program pendidikan  Diploma 3 (D-3) yang
dalam penerimaan mahasiswanya melalui penyaringan : 
a. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Program Diploma (SPMPD)

10. Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi
maupun  bahan  kajian  dan  pelajaran  serta  cara  penyampaian  dan  penilaiannya  yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar  mengajar di  perguruan
tinggi.
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11. Kurikulum Nasional adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara
nasional untuk setiap program studi, yang memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan,
dan  kemampuan  minimal  yang  harus  dicapai  peserta  didik  dalam penyelesaian  suatu
Program Studi.

12. Kurikulum Lokal adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berkenaan dengan
keadaan dan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.

13. Mata  Kuliah  Umum  (MKU)  adalah  kelompok  bahan  kajian  dan  pelajaran  dalam
kurikulum perguruan tinggi yang menunjang pembentukan kepribadian dan sikap sebagai
bekal mahasiswa memasuki kehidupan bermasyarakat.

14. Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang
ditujukan  terutama  untuk  memberikan  landasan  pembentukan  keahlian  baik  untuk
kepentingan profesi maupun untuk pengembangan ilmu dan teknologi.

15. Mata  Kuliah  Keahlian  (MKK)  adalah  kelompok  bahan  kajian  dan  pelajaran  yang
bertujuan menghasilkan tenaga ahli,  yang menguasai dasar metodologi ilmu, sehingga
mampu menyelesaikan permasalahan dalam salah satu bidang ilmu sesuai dengan tingkat
keahlian.

16. Sistem  kredit  adalah  suatu  sistem  pendidikan  dengan  menggunakan  satuan  kredit
semester  untuk  menyatakan  beban  studi  mahasiswa,  beban  kerja  dosen,  pengalaman
belajar dan beban penyelenggaraan program.

17. Semester  adalah  satuan  waktu  terkecil  untuk  menyatakan  lamanya  suatu  program
pendidikan dalam waktu suatu jenjang pendidikan. Satu Semester setara dengan 16 – 18
minggu.

18. Satuan  Kredit  Semester  (SKS)  adalah  satuan  yang  digunakan  untuk  menyetarakan
besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas usaha kumulatif bagi suatu
program  tertentu,  serta  besarnya  usaha  untuk  menyelenggarakan  pendidikan  bagi
perguruan tinggi dan khususnya bagi tenaga pengjar.

19. Dosen adalah tenaga pendidikan pada Universitas Sumatera Utara yang khusus diangkat
dengan tugas utama mengajar.

20. Tenaga  penunjang  akademik  adalah  tenaga  kependidikan  yang  bertugas  sebagai
penunjang kegiatan akademik yang terdiri dari peneliti, pustakawan, teknisi, laboran dll.

21. Mahasiswa  atau  peserta  didik  adalah  mereka  yang  terdaftar  dan  sedang  mengikuti
program pendidikan formal di Universitas Sumatera Utara.

22. Mahasiswa tugas belajar adalah mahasiswa yang berasal dari instansi lain yang mendapat
tugas dari instansinya untuk mengikuti pendidikan jenjang program sarjana atau latihan
keterampilan di USU baik dari awal atau maupun yang bersifat melanjutkan ke jenjang
yang lebih tinggi.

23. Mahasiswa cangkokan adalah mahasiswa yang berasal dari universitas / institut lain yang
telah mengikat kerjasama dengan USU untuk melanjutkan studi di USU.

24. Mahasiswa pendengar adalah mahasiswa yang kuliah untuk satu atau dua mata kuliah
tertentu  dalam  jangka  waktu  paling  lama  satu  tahun,  tidak  mengisi  KRS,  dan  tidak
mengikuti ujian.

9



GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI DIPLOMA III

FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS

UNIVERSITAS SUMATERA
UTARA

No. Dokumen      : PA-GKM-KEU-FEB-2-02
Revisi                   : 05

Tanggal terbit     : 03 September 2018
Halaman              : 10-34

PERATURAN AKADEMIK

25. Mahasiswa asing adalah peserta didik bukan warga negara Indonesia yang terdaftar dan
belajar di USU.

26. Studi efektif ialah belajar mendalami salah satu bidang ilmu tertentu yang sifatnya sangat
khusus.

27. Koordinator Penasehat Akademik (KPA) ialah Pembantu Dekan I atau Ketua Departemen
/  Program Studi  atau  seorang  staf  pengajar  yang  diberi  tugas  untuk  memonitor  dan
mengkoordinir penasehat akademik (PA).

28. Penasehat Akademik (PA) adalah semua dosen yang disamping menjalankan peran utama
sebagai dosen pengasuh mata kuliah tertentu, juga dibebankan tugas untuk membimbing
dan menasehati mahasiswa dalam kegiatan akademik, merencanakan studi sejak mulai
awal kuliah berjalan hingga tamat studi di Universitas Sumatera Utara.

29. Tahun  Akademik  (TA)  adalah  satu  tahun  penyelenggaraan  pendidikan  dan  atau
pendidikan profesional yang dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Juni
yang dibagi atas dua semester dan masing – masing dipisah oleh masa libur selama dua
hingga empat minggu.

30. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika yang
terkait  dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,  sesuai
dengan aspirasi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan yang harus diupayakan
agar kegiatan dan hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik Universitas
Sumatera Utara.

31. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di Universitas
Sumatera Utara.

32. Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) adalah masa penundaan kegiatan akademik oleh
seorang mahasiswa untuk sementara tidak melakukan seluruh kegiatan akademik karena
alasan tertentu dengan persetujuan Rektor dan sepengetahuan Dekan fakultasnya. Masa
penundaan kegiatan akademik tidak dihitung sebagai masa studi.

33. Aktif Kuliah Kembali (AKK) ialah mengikuti kegiatan akademik setelah menjalani masa
PKA.

34. Masa studi adalah jumlah semester yang dijadualkan dalam kurikulum untuk diikuti oleh
mahasiswa.

35. Masa  studi  maksimum  adalah  jumlah  semester  maksimum  yang  diperkenankan  bagi
seorang mahasiswa mengikuti pendidikan untuk menyelesaikan studinya.

36. Masa  studi  lebih  awal  adalah  masa  studi  yang  memungkinkan  hak mahasiswa  untuk
menyelesaikan studi lebih awal dari masa studi yang terjadual dalam kurikulum.

37. Masa Studi Tambahan ialah masa studi yang masih diizinkan untuk menyelesaikan studi
sampai batas maksimum setelah melampaui masa studi yang terjadual dalam kurikulum.

38. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa adalah berhasil atau tidaknya seorang mahasiswa
program pendidikan sarjana dalam mengikuti kegiatan akademik di Universitas Sumatera
Utara.

39. Pendidikan  Hasil  Belajar  adalah  penilaian  terhadap  keberhasilan  belajar  mahasiswa
setelah mengikuti suatu kegiatan akademik.
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40. Ujian  adalah  bentuk  penilaian  hasil  belajar  yang  dapat  diselenggarakan melalui  ujian
tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir departemen dan ujian Tugas Akhir.

41. Putus  Studi  (drop  out)  adalah  suatu  tindakan  akademik  yang  diperlakukan  terhadap
seorang mahasiswa yang tidak dibenarkan melanjutkan studi dan dicabut haknya sebagai
peserta didik di Universitas Sumatera Utara disebabkan prestasi mahasiswa tersebut tidak
memenuhi  persyaratan  indeks  prestasi  kumulatif  dan  jumlah  beban  studi  yang  harus
dicapai pada tiap tahap masa studi yakni pada akhir semester ke – 2, ke – 4, ke – 6, dan
akhir masa studi.

42. Tugas  akhir  (TA)  adalah  laporan  ilmiah  dari  hasil  penelitian  dan  atau  pengkajian
mahasiswa yang dapat berupa kajian / bahasa (review), rancangan (design), dan Skripsi.

43. Dosen  Pembimbing  Tugas  akhir  adalah  dosen  yang  bertanggung  jawab  dalam
membimbing  mahasiswa  mulai  dari  pelahiran  konsep  judul  Tugas  akhir  berdasarkan
acuan perkembangan ilmu pengetahuan & teknologi  dan  instansi  yang terkait  dengan
pemahaman dan pendalaman studi yang diketahui dan diminati dalam penyelesaian studi,
penyusunan  kerangka  acuan,  desain  pelaksana  penelitian,  analisis  serta  penarikan
kesimpulan, penulisan tugas akhir, seminar, sampai ujian tugas akhir.

44. Laporan Tugas Akhir (Buku Kuning) ialah kartu yang berisi catatan tentang pelaksanaan
bimbingan tugas akhir oleh seorang dosen pembimbing.

45. Ijazah adalah dokumen resmi sebagai bukti sah telah memiliki hak menggunakan sebutan
profesional bagi lulusan pendidikan profesi.

46. Transkrip  Akademik  adalah  dokumen  resmi  sebagai  bukti  sah  tentang  rangkuman
kumpulan  kegiatan  yang  telah  diikuti  sesuai  dengan  kurikulum  yang  berlaku  untuk
program studi yang diikuti dilengkapi dengan bobot kredit, penilaian hasil belajar yang
dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi kumulatif dan data lain yang diperlukan
untuk mendukung kelengkapan keberadaan transkrip akademik tersebut.

47. Wisuda  adalah  upacara  pelantikan  dan  penyerahan  ijazah  kepada  lulusan  program
sarjanayang dilaksanakan dalam suatu rapat Senat terbuka Universitas Sumatera Utara
dan dipimpin oleh Rektor selaku ketua Senat.

48. Sanksi  adalah  suatu  tindakan  untuk  penegakan  peraturan  sebagai  konsekuensi
pelanggaran  oleh  mahasiswa  terhadap  ketentuan  dan  peraturan  yang  berlaku  di
Universitas Sumatera Utara.

49. Garis – garis Rancangan Pengajaran Semester (RPS) adalah rumusan tujuan dan pokok –
pokok isi mata kuliah yang bersifat dinamis dan didalamnya tertulis komponen :
a. Capaian Pembelajaran
b. Kemampuan Akhir yang Diharapkan
c. Bahan Kajian (Materi Ajar)
d. Bentuk Pembelajaran
e. Kriteria Penilaian (Indikator)
f. Bobot Nilai
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BAB II
PROGRAM DAN SISTEM PENDIDIKAN

PASAL 2
Program Pendidikan

1. Program Pendidikan Diploma di Universitas adalah Program jenjang Diploma 3.
2. Program Pendidikan Diploma diselenggaraakan berdasarkan sistem kredit semester yang

berpedoman  kepada  Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI)  dan  Standar
Nasional  Pendidikan  Tinggi  (SNDIKTI)  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisns  Universitas
Sumatera Utara.

PASAL 3
Beban Kredit dan Lama Studi

1) Beban  Kredit  untuk  menyelesaikan  Program  Pendidikan  Diploma  telah  diatur
berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, dengan beban kredit 110 SKS yang
dijadwalkan selesai dalam 6 semester.

2) Kegiatan akademis sesuai dengan kurikulum dinilai dengan satuan kredit semester (SKS)
yang ditentukan berdasarkan bentuk kegiatan akademis dilaksanakan yaitu :
a. Satu SKS untuk perkuliahan tiap semester meliputi 3 kegiatan perminggu yaitu :

- 50 menit acara tatap muka ;
- 60 menit acara kegiatan akademik merupakan kegiatan akademik yang tidak

terjadual tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya membuat pekerjaan rumah
dan sejenisnya.

- 60  menit  acara  kegiatan  akademik  mandiri  untuk  mendalami  dan
mempersiapkan  pemahaman  dan  penguasaan  mata  kuliah  tersebut  sesuai
dengan Tujuan Instruksional  Umum dan Tujuan Instruksional  Khusus yang
digambarkan dalam Rancangan Pengajaran Semester (RPS).

b. Satu  SKS  untuk  praktikum  di  laboratorium  sama  dengan  penyelesaian  kegiatan
selama 3 jam per minggu selama satu semester.

c. Satu  SKS untuk kerja  praktek  dan sejenisnya  sama dengan penyelesaian  kegiatan
selama 5 jam per minggu selama satu semester.

d. Satu  SKS  untuk  tugas  penyusunan  Tugas  Akhir  dan  sejenisnya  sama  dengan
penyelesaian kegiatan selama 3 sampai 4 jam per hari selama 1 (satu) bulan, dimana
satu bulan dianggap setara dengan 25 hari kerja.

3) Penyelenggaraan tatap muka setiap satu jenis mata kuliah, diberikan maksimum sebanyak
3 x @ 50 menit berturut – turut.
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PASAL 4
Sistem Kredit Semester

1. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan
menggunakan satuan kredit  semester  (sks)  untuk menyatakan beban studi  mahasiswa,
beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

2. Semester  adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah
atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu
kegiatan penilaian.

3. Satuan kredit  semester  selanjutnya  disingkat  sks  adalah takaran penghargaan terhadap
pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per
minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan,
yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 – 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 – 2
jam kegiatan mandiri. 

a. Harga Satuan Kredit Semester Kegiatan Kuliah :
Harga satu satuan kredit semester (1 sks) kegiatan kuliah ditetapkan setara dengan
beban  studi  tiap  minggu  selama  satu  semester,  yang  terdiri  atas  tiga  kegiatan
berikut:

 1 jam kegiatan terjadwal (setara dengan 50 menit perkuliahan)
 1  –  2  jam  kegiatan  terstruktur,  yang  direncanakan  oleh  tenaga

pengajar  pengasuh  mata  kuliah  bersangkutan,  misalnya  menyelesaikan
pekerjaan rumah, tugas pembuatan referat, menerjemahkan suatu artikel, dan
sebagainya;

 1  –  2  jam  kegiatan  mandiri,  misalnya  membaca  buku  rujukan,
memperdalam materi, menyiapkan tugas, dan sebagainya.

b. Harga Satuan Kredit Semester Kegiatan Seminar:
Harga satu satuan kredit semester (1 sks) kegiatan seminar pada dasarnya mengacu
pada kegiatan kuliah yaitu:

 1 jam kegiatan terjadwal (setara dengan 50 menit perkuliahan)
 1  –  2  jam  kegiatan  terstruktur,  yang  direncanakan  oleh  tenaga  pengajar

pengasuh  mata  kuliah  bersangkutan,  misalnya  menyelesaikan  pekerjaan
rumah,  tugas  pembuatan  referat,  menerjemahkan  suatu  artikel,  dan
sebagainya.

 1 – 2 jam kegiatan mandiri, menyiapkan tugas, dan sebagainya.

c. Harga  Satuan  Kredit  Semester  Kegiatan  Praktikum  di  Laboratorium  Dan
Sejenisnya :
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Harga satu satuan kredit semester (1 sks) kegiatan praktikum di laboratorium dan
sejenisnya  ditetapkan  setara  dengan  beban  studi  sekitar  2  jam kerja  laboratorik
terjadwal, diiringi dengan :

 1 – 2 jam kegiatan terstruktur, tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar
yang  bersangkutan,  misalnya  diskusi  dan  penulisan  laporan  tiap  minggu
selama satu semester

 1  –  2  jam  kegiatan  mandiri,  misalnya  membaca  buku  rujukan,
memperdalam materi, menyiapkan tugas, dan sebagainya.

d. Harga Satuan Kredit Semester Kerja Lapangan Dan Sejenisnya :
Harga  satu  satuan  kredit  semester  (1  sks)  kerja  lapangan,  kerja  praktek  dan
sejenisnya ditetapkan setara dengan beban studi sekitar 4 jam terjadwal tiap minggu
selama satu semester, yang diiringi dengan :

 1 – 2 jam kegiatan terstruktur, tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar
yang  bersangkutan,  misalnya  diskusi,  seminar,  konperensi  kasus  dan
penulisan laporan tiap minggu selama satu semester

 1  –  2  jam  kegiatan  mandiri,  misalnya  membaca  buku  rujukan,
memperdalam materi, menyiapkan tugas, dan sebagainya.

Waktu  yang  digunakan  mahasiswa  untuk  pergi  ke  dan  pulang  dari  tempat
berlangsungnya kerja lapangan atau kerja praktek tidak diperhitungkan.

e. Harga Satuan Kredit Semester Kegiatan Penelitian, Penulisan Skripsi/Tugas Akhir
dan sejenisnya :
Harga satu satuan kredit semester (1 sks) kegiatan penelitian penulisan skripsi dan
sejenisnya pada dasarnya mengacu pada kerja lapangan, yaitu setara dengan beban
studi  sekitar  4  jam  terjadwal  tiap  minggu  selama  satu  semester,  yang  diiringi
dengan:

 1 – 2 jam kegiatan,terstruktur, tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar
yang  bersangkutan,  misalnya  seperti  diskusi,  seminar,  studi  kepustakaan,
penelitian  laboratorium/lapangan,  partisipasi  pada  suatu  lembaga,  dan
sebagainya

 1 – 2 jam kegiatan mandiri, misalnya mencari buku jurnal di perpustakaan
lain,  menyiapkan  penelitian,  menulis  tesis/laporan  tugas  akhir  dan
sebagainya.

Waktu  yang  digunakan  mahasiswa  untuk  pergi  ke  dan  pulang  dari  tempat
berlangsungnya penelitian tidak diperhitungkan.
Mengingat  waktu yang sangat  terbatas  untuk melakukan kegiatan penelitian dan
penulisan skripsi,  dianjurkan agar mahasiswa telah menyiapkan usulan penelitian
atau outline-nya pada semester sebelum kegiatan penelitian dan penulisan skripsi itu
ditempuh (dicantumkan pada KRS).

PASAL 5
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Kurikulum

1. Penyelenggaraan pendidikan akademik dari Program Studi Diploma 3 Keuangan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis USU dilaksanakan berdasarkan sistem kredit  semester  atas dasar
kurikulum yang disusun oleh Program Studi.

2. Kurikulum  dilengkapi  dengan  silabus  yang  menjadi  acuan  penyusunan  Rancangan
Pengajaran  Semester  (RPS)  yang  merinci  pokok  bahasan  dari  materi  kuliah  tersebut
termasuk bahan rujukan, sehingga memudahkan mahasiswa dan tenaga pengajar dalam
melakukan peningkatan mutu kegiatan proses belajar – mengajar.

3. Kurikulum  Program  Sarjana  (S-1)  Departemen  Manajemen  Fakultas  Ekonomi  USU
terdiri atas :
 Mata Kuliah Umum (MKU)
 Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) 
 Mata Kuliah Keahlian (MKK) 

PASAL 6
Silabus

1. Sillabus  adalah pokok bahasan (outline)  dari  kegiatan  perkuliahan untuk setiap mata
kuliah dengan mencantumkan sumber-sumber buku yang merupakan buku wajib sebagai
dasar  pegangan  dosen  yang  terlibat  atas  mata  kuliah  tersebut,  dan  maupun  bagi
mahasiswa

2. Fungsi  dari  Sillabus  adalah  untuk  mengkomunikasikan  kepada  mahasiswa  tentang
penjelasan matakuliah,  mengapa mata  kuliah tersebut  diajarkan,  arah dan tujuan dari
perkuliahannya, dan apa yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut dalam menyelesaikan
perkuliahan 

3. Ketentuan penyusunan sillabus
a. Dosen yang ditunjuk adalah dosen-dosen yang menguasai materi mata kuliah yang

akan disusun sillabusnya.
b. Sillabus tersebut hanya memuat pokok bahasan materi kuliah berdasarkan bobot sks

atas  mata  kuliah  yang  bersangkutan  dan  juga  nama  buku-buku  sumber  yang
digunakan.

c. Sillabus yang dimaksud oleh Fakultas di evaluasi kembali sesudah dua (2) tahun
atau 4 (empat) semester sesuai dengan berlakunya Kurikulum Operasional (KO).

PASAL 7
Beban Studi Persemester

Beban studi  yang harus diambil  oleh mahasiswa pada setiap semester  ditentukan sebagai
berikut: 
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1. Pengambilan  beban  studi  setiap  semester  yang  harus  diambil  oleh  mahasiswa  adalah
maksimal 24 SKS dengan memperhitungkan IP semester; 

2. Mata kuliah yang diambil adalah mata kuliah semester yang sedang berjalan dan atau
semester sebelumnya, dan harus masuk dalam KRS dihitung, sebagai beban studi yang
diambil; 

3. Mata kuliah yang boleh diulang yaitu mata kuliah dengan nilai C, D dan E. 
PASAL 8

Evaluasi Keberhasilan Belajar Mahasiswa

1. Evaluasi  Keberhasilan  belajar  yang  dilakukan  terhadap  mahasiswa  bertujuan  untuk
menentukan: 
a. Keberhasilan belajar mahasiswa; 
b. Akhir masa studi mahasiswa; 
c. Putus studi (droup-out). 

2. Setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan perkuliahan diakhiri dengan evaluasi. Untuk
evaluasi setiap mata kuliah,mahasiswa wajib memenuhi persyaratan telah kuliah minimal
80% dari  setiap  kegiatan  yang  terjadual  pada  semester  berjalan  serta  ketentuan  yang
ditetapkan oleh setiap Departemen/Program Studi. 

3. Evaluasi untuk menentukan keberhasilan belajar mahasiswa Program Sarjana dilakukan
dalam bentuk: 
a. Evaluasi perkuliahan dijadualkan dalam kalender akademik dengan ketentuan sebagai

berikut : 
 Ujian tengah semester dilaksanakan minimal sekali dalam 1(satu) semester; 
 Ujian  akhir  semester  dilaksanakan  hanya  1(satu)  kali  pada  akhir  semester

dengan ketentuan tidak ada ujian susulan; 
 Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian akhir semester mata kuliah yang

diambil dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka mata kuliah
tersebut tidak diperhitungkan dalam menetapkan indeks prestasi (IP) semester; 

 Mahasiswa yang tidak dapat  mengikuti ujian akhir semester seluruh mata kuliah
dengan  alasan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan,  maka  semester  tersebut
dianggap PKA; 

 Nilai ujian suatu mata kuliah ditentukan dari hasil ujian tengah semester, ujian
semester,  dan  nilai  tugas-tugas  atau  kegiatan  terstruktur  lainnya  dengan
perbandingan bobot yang diatur oleh masing-masing fakultas pengelola. 

b. Evaluasi  ujian  skripsi  diatur  oleh  setiap  departemen/program  studi  dengan
memperhatikan ketentuan jadwal akademik dan jadwal wisuda. 

16



GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI DIPLOMA III

FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS

UNIVERSITAS SUMATERA
UTARA

No. Dokumen      : PA-GKM-KEU-FEB-2-02
Revisi                   : 05

Tanggal terbit     : 03 September 2018
Halaman              : 17-34

PERATURAN AKADEMIK

4. Sistem penilaian dalam evaluasi keberhasilan belajar mahasiswa. Sistem penilaian dapat
memakai  sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau Penilaian Acuan Normal (PAN)
sesuai jenis kegiatan kurikuler. 

a. Sistem PAP adalah  sistem yang  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  kemampuan
mahasiswa  berdasarkan  patokan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  yaitu
menentukan nilai batas lulus untuk masingmasing mata kuliah; 

b. Sistem PAN adalah sistem yang digunakan untuk mengukur  tingkat  kemampuan
mahasiswa berdasarkan hasil ujian mahasiswa lain dalam kelompoknya. 

5. Evaluasi Prestasi Keberhasilan 
a. Prestasi  keberhasilan  ditentukan  oleh  angkaIP.  IP  ditentukan  pada  setiap  akhir

semester; 
b. Indeks  Prestasi  Semester  (IPS)  dihitung  berdasarkan  beban  kredit  yang  diambil

dalam satu semester; 

IP=
∑ (K X N )

∑ K

K: SKS masing-masing mata kuliah yang tercantum dalam KRS pada
     semester rang bersangkutan 
N: Bobot prestasi setiap mata kuliah. 

c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yaitu IP yang dihitung berdasarkan nilai tertinggi
setiap mata kuliah yang diambil mulai semester 1 sampai dengan semester yang
terakhir;

IP=
∑ (K X N )

∑ K

1 K: Bobot SKS setiap mata kuliah mulai semester satu sampai semester yang 
2      terakhir dijalani. 

N: Bobot prestasi setiap mata kuliah. 

6. Penggolongan prestasi keberhasilan mahasiswa. 
    Penggolongan Prestasi Keberhasilan Mahasiswa. 

NILAI 
PRESTASI 

BOBOT 
PRESTASI 

GOLONGAN 
PRESTASI 

A 4,00 Sangat Baik 
B+ 
B 

3,50 
3,00 

Baik 
Baik 

C+ 
C 

2,50 
2,00 

Cukup 
Cukup 
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D 1,00 Kurang 
E 0,00 Gagal 

7. Mahasiswa diperkenankan memperbaiki nilai mata kuliah yang mendapat nilai C , D dan
E,  selambat-lambatnya  6  (enam)  semester  sesudah  mata  kuliah  tersebut  pertama  kali
diambil,  tetapi  tidak  boleh  melebihi  masa  studi   maksimum,  nilai  mata  kuliah  yang
diulang untuk perhitungan evaluasi adalah nilai yang tertinggi. 

8. Seluruh  beban  kredit  Program  Sarjana  regular  dan  regular  mandiri  harus  berhasil
diselesaikan  selambat-lambatnya  dalam batas  masa  studi  maksimum yang  ditetapkan
untuk masing-masing departemen/program studi yaitu 12 semester.

9. Seluruh  beban  kredit  Program Sarjana  ekstensi  harus  berhasil  diselesaikan  selambat-
lambatnya  dalam batas  masa  studi  maksimum yang  ditetapkan  untuk  masing-masing
departemen/program studi yaitu 8 semester.

10. Evaluasi 
a. Evaluasi akhir semester II 

Mahasiswa  pada  akhir  semester  II  harus  sudah  lulus  minimal  22  SKS  dengan
ketentuan tidak ada nilai D dan E untuk yang dievaluasi. Bagi mahasiswa yang tidak
memenuhi persyaratan, mahasiswa tersebut dinyatakan drop-out (DO). 

b. Evaluasi akhir semester IV 
Mahasiswa dibenarkan untuk melanjutkan studinya apabila pada akhir semester IV
telah lulus minimal 45 SKS dengan ketentuan tidak ada nilai D dan E untuk yang
dievaluasi. Jika tidak memenuhi persyaratan, mahasiswa tersebut dinyatakan DO. 

c. Evaluasi akhir semester VI 
Mahasiswa dibenarkan untuk melanjutkan studinya apabila pada akhir semester VI
sudah harus lulus minimal 72 SKS dengan ketentuan tidak ada nilai D dan E untuk
yang  dievaluasi.  Apabila  tidak  memenuhi  persyaratan  mahasiswa  tersebut
dinyatakan DO. 

d. Evaluasi akhir masa studi 
Mahasiswa  akan  dinyatakan  lulus  Program  Ahli  Madya  pada  Program  Studi
Diploma 3 Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU apabila: 

 Telah menyelesaikan seluruh beban studi dengan IPK= 2,00; 
 Telah menyelesaikan ujian skripsi/tugas akhir; 
 Jumlah nilai D yang dimiliki tidak melebihi 8 SKS; 
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 Persyaratan  lain  yang  ditentukan  masing-masing  departemen/program studi
dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. 

e. Apabila dalam batas masa studi maksimum mahasiswa tidak dapat menyelesaikan
studinya dan masa studi telah habis serta yang bersangkutan tidak dapat memenuhi
persyaratan pada butir (10e) di atas maka mahasiswa tersebut dinyatakan DO. 

11. Ujian khusus
a. Ujian  khusus  adalah  kesempatan  ujian  ulangan  yang  diberikan  khusus  kepada

mahasiswa tahap akhir, yang terancam habis masa studi dan telah menyelesaikan
skripsi/tugas akhir tetapi masih memiliki nilai mata kuliah tidak lulus maksimal 8
SKS.

b. Persyaratan untuk mengikuti ujian khusus adalah: 
 Mengajukan surat permohonan kepada Ketua Departemen/Program Studi.
 Telah lulus seluruh mata kuliah dalam kurikulum, kecuali mata kuliah yang

akan di ulang (dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh ketua departemen).
 Melampirkan bukti persetujuan skripsi/tugas akhir yang telah ditandatangani

pembimbing skripsi/tugas akhir.
 Melampirkan photo copy KHS terakhir.

c. Kesempatan ujian khusus hanya diberikan untuk 1 (satu) kali ujian bagi mahasiswa
yang bersangkutan.

d. Nilai ujian khusus hanya mengganti komponen Ujian Akhir Semester (UAS) pada
semester berjalan.
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BAB III

PROSES PENERIMAAN MAHASISWA BARU

PASAL 10
Penerimaan Mahasiswa

1. Persyaratan Umum :
Program Studi Diploma 3 Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera
Utara (FEB USU) terbuka bagi setiap warga negara Indonesia dari semua golongan tanpa
membedakan jenis kelamin, suku, golongan dan agama. Bahkan warga negara asing dapat
diterima menjadi mahasiswa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

2. Penerimaan mahasiswa Program Studi Diploma 3 
a. Seseorang dapat  diterima sebagai  calon mahasiswa program diploma (D3) apabila

telah dinyatakan lulus dari SMU/SMK/MA/sederajat yang di buktikan dengan Surat
Tanda  Kelulusan  Ujian  Akhir  Nasional  atau  surat  resmi  yang  memperlihatkan
kemampuan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  setara  dengan  kemampuan
pengetahuan  dan  keterampilan  lulusan  Sekolah  Menengah  Umum,  Kejuruan,
Madrasah  Aliyah,  Ujian  Persamaan  atau  Sekolah  Lulusan  Luar  Negeri  setara
SMU/SMK sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen
DIKTI) nomor: 972/D/T/2003 tanggal 9 Mei 2003.

b. Seseorang dapat diterima sebagai mahasiswa program diploma apabila :
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 Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Program Diploma (SPMPD) 
 Memenuhi persyaratan lainnya untuk dapat diterima sebagai mahasiswa baru

pada Program Studi Diploma 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU.

3. Semua persyaratan lain harus dipenuhi sesuai dengan program pendidikan yang terkait
dan  menandatangani  pernyataan  dan  janji  bahwa  yang  bersangkutan  akan  men-taati
segala peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Program
Studi Diploma 3 Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU.

4. Warga Negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan
dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti).

PASAL 11
Pendaftaran dan Kelengkapan Pendaftaran

1. Bagi calon mahasiswa baru Program Diploma 3 yang telah dinyatakan lulus di Program
Studi  Diploma  3  Keuangan  pada  lingkungan  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  USU
diharuskan: 
a. Melaksanakan Pendaftaran 
b. Membayar SPP 1 tahun dan biaya lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis USU. 
c. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan oleh Tim Kesehatan USU sesuai dengan  jadwal

dan prosedur yang telah ditentukan.
 

2. Bagi  calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus  di Program Studi  Diploma 3
Keuangan  pada  lingkungan  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis  USU jika  tidak  melakukan
pendaftaran,  pembayaran SPP dan Pemeriksaan Kesehatan sesuai  dengan jadwal yang
telah  ditetapkan  tanpa  alasan  yang  kuat  dan  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan
dinyatakan telah mengundurkan diri dan tidak diterima lagi.  

3. Calon mahasiswa baru pada waktu pendaftaran diharuskan melengkapi/membawa berkas:
a. Kartu Peserta Ujian dari panitia atau surat panggilan asli dari panitia PMP; 
b. Fotokopi STTB; dan bagi yang diterima melalui jalur PMP ditambah dengan fotokopi

rapor catur wulan 1 kelas 1 s/d semester I Kelas III yang telah dilegalisir; 
c. Fotokopi ijasah dan transkrip akademik Program D III yang telah dilegalisir bagi mereka

yang diterima pada program ekstensi; 
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d. Formulir registrasi asli yang telah diisi;
e. Surat Perjanjian bermaterai yang nilainya ditetapkan oleh Pimpinan USU; 
f. Bukti  asli  dan  2  fotokopi  pembayaran  SPP dan  biaya  lain-lain  yang  ditetapkan  oleh

pejabat yang berwenang di FT USU; 
g. Fotokopi Surat Keterangan sehat dari Tim Pemeriksaan Kesehatan USU; 
h. Berkas lain yang akan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktu pendaftaran. 
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BAB IV

PENUNDAAN KEGIATAN AKADEMIK DAN AKTIF KULIAH KEMBALI

PASAL 12
Penundaan Kegiatan Akademik

1. Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) harus dilakukan dengan persetujuan Rektor dan
sepengetahuan Dekan. Mahasiswa yang tidak aktif tanpa PKA selama 2 (dua) semester
berturut-turut,  maka  mahasiswa  yang  bersangkutan  dinyatakan  mengundurkan  diri
sebagai mahasiswa Universitas Sumatera Utara.

2. Mahasiswa  yang  tidak  aktif  satu  semester  tanpa  PKA,  masa  studi  yang  tidak  aktif
dihitung sebagai masa studi yang diharuskan tetap membayar SPP penuh.

3. PKA diajukan secara tertulis  kepada Rektor melalui Dekan sesuai dengan jadual yang
ditetapkan dalam Kalender Akademik dan tidak berlaku surut. Jika PKA yangn diajukan
mahasiswa sudah lewat waktu dari jadual yang ditetapkan dalam Kalender Akademik,
maka mahasiswa tersebut diwajibkan membayar SPP penuh.

4. PKA yang sudah mendapat izin Rektor tidak dihitung sebagai masa studi dan diharuskan
membayar 50% dari jumlah SPP yang ditetapkan. Apabila mahasiswa telah membayar
SPP  dan  kemudian  mengajukan  PKA,  mahasiswa  tersebut  tidak  berhak  menuntut
pengembalian uang SPP yang telah dibayarkan.

5. Mahasiswa yang diperbolehkan mengambil PKA adalah mahasiswa yang telah mengikuti
pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.

6. Selama menjalani  PKA,  seluruh kegiatan  akademik  bagi  mahasiswa yang mengambil
PKA dihentikan termasuk bimbingan Tugas Akhir.

7. Lama setiap PKA tidak boleh lebih dari 2 (dua) semester.
8. Apabila  PKA dilakukan  berkali-kali,  jumlah  keseluruhan  lamanya  PKA  tidak  boleh

melebihi 4 (empat) semester selama studi.
9. Penundaan  kegiatan  Akademik  dapat  dikenakan  kepada  mahasiswa  berdasarakan

keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara, oleh karena:
 Mahasiswa terlambat membayar SPP
 Mahasiswa terlambat mengisi KRS pada semester yang bersangkutan.

PASAL 13
Aktif Kuliah Kembali

1. Aktif  Kuliah  Kembali  (AKK) adalah  mengikuti  kegiatan  akademik  setelah  menjalani
masa Penundaan Kegiatan Akademik (PKA).
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2. Permohonan  Aktif  Kuliah  Kembali  harus  diajukan  ke  Rektor  melalui  Dekan,  sesuai
dengan jadual yang ditetapkan dalam Kalender Akademik dengan melampirkan fotokopi
izin PKA. Jika  permohonan AKK yang diajukan mahasiswa sudah lewat  jadual  yang
ditentukan tersebut, maka dikenakan denda 50% dari SPP yang harus dibayar pada saat
itu.
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BAB V
PENASEHAT AKADEMIK

PASAL 14
Penasehat Akademik

1. Membantu mahasiswa bimbingannya dalam mengenali dan mengidentifikasi minat, bakat
dan kemampuan akademiknya masing-masing.

2. Membantu  dalam merencanakan studi  mahasiswa bimbingan dalam bentuk menyusun
mata  kuliah  per  semester  agar  mahsiswa  yang  dibimbing  dapat  memanfaatkan  masa
studinya dengan efektif dan efisien.

3. Memberikan  motivasi  kepada  mahasiswa  bimbingan  yang  mengalami  keterbatasan
maupun kendala  akademik sehingga mahasiswa yang bersangkutan dapat  menemukan
jalan keluar serta pemecahan yang dianggap paling baik.

4. Membantu  mahasiswa  bimbingan  dalam mempersiapkan  dan menyusun rencana studi
sesuai dengan minat, bakat serta kemampuan akademik mahasiswa bimbingan.

PASAL 15
Persyaratan Dosen Penasehat Akademik

1. Dosen tetap USU, dan telah menjadi dosen pada fakultas sekurang-kurangnya tiga tahun. 
2. Diangkat melalui Surat Keputusan Dekan atas usul Ketua Departemen Manajemen dan

bertanggungjawab kepada Ketua Departemen Manajemen
3. Menguasai proses belajar-mengajar berdasarkan sistem kredit semester. 
4. Memahami seluk beluk bidang ilmu yang dikembangkan oleh Departemen Manajemen

Fakultas Ekonomi USU. 
5. Mengetahui komposisi kurikulum yang dibina oleh Departemen Manajemen yang ada di

Fakultas Ekonomi USU. 

PASAL 16
Peran, Fungsi, dan Kewajiban Dosen Penasehat Akademik

1. Peran PA;
Dalam melaksanakan bimbingan akademik, pada dasarnya PA berperan sebagai fasilitator,
perencana, motivator, dan evaluator. 

2. Fungsi PA: 
1. Sebagai fasilitator membantu mahasiswa dalam mengenali dan mengidentifikasikan

minat, bakat, dan kemampuan akademik mahasiswa. 
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2. Sebagai  perencana  membantu  merumuskan  rencana  studi  mahasiswa  dalam
menyusun mata kuliah yang akan diambil per semester yang dianggap sesuai dengan
minat,  bakat,  serta  kemampuan  akademik  agar  mahasiswa  dapat  memanfaatkan
masa studi dengan efektif dan efisien. 

3. Sebagai  motivator  memberikan  motivasi  kepada  mahasiswa  yang  mempunyai
kemampuan terbatas atau kendala akademik sehingga hasil studi dan IP semestemya
relatif rendah, agar dapat ditemukan jalan keluar serta pemecahannya dengan baik. 

4. Sebagai evaluator mengidentifikasi masalah-masalah akademik atau non akademik
mahasiswa yang prestasinya kurang. 

3. Kewajiban Teknis PA 
1. Menerima dari KPA : 

i. Nama-nama mahasiswa bimbingan 
ii. Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa bimbingan yang terbaru. 

iii. Informasi terakhir mengenai program studi, jurusan/fakultas Dan universitas. 
iv. Kartu bimbingan akademik. 

2. Mempelajari jadual kuliah yang ditawarkan dalam semester yang berjalan,  untuk
acuan KRS mahasiswa bimbingan. 

3. Menentukan  jadual  bimbingan,  dan  wajib  hadir  selama  pengisian  KRS  sesuai
dengan jadual yang ditentukan. 

4. Menerima mahasiswa bimbingan untuk membicarakan hasil  studi  semester  yang
baru berakhir. 

5. Mengidentifikasi  masalah-masalah  akademik  dan  non  akademik  mahasiswa
bimbingan, sehingga ditemukan jalan keluar yang terbaik. 

6. Membantu merumuskan rencana studi mahasiswa bimbingan per semester sesuai
dengan hasil studi dan IP yang dicapai dalam semester sebelumnya. 

7. Menandatangani  Kartu  Rencana  Studi  (KRS)/Perubahan  Kartu  Rencana  Studi
(PKRS) mahasiswa bimbingan. 

8. Menyimpan arsip KRS/PKRS mahasiswa bimbingan yang telah ditandatangani oleh
PA dan Ketua Program Studi D 3 Keuangan. 

9. Memonitor  perkembangan  studi  mahasiswa  bimbingan  pada  semester  tersebut
dengan  cara  mengadakan  pertemuan  dengan  mahasiswa  bimbingan  mahasiswa
sekurang-kurangnya enam kali setiap mahasiswa per semester. 
a. Menjelang ujian  tengah semester  dan  ujian  semester  mengadakan pertemuan

khusus dengan mahasiswa bimbingan. 
b. Memonitor  hasil  ujian  tengah  semester  dan  ujian  semester  mahasiswa

bimbingan. Bilamana dianggap perlu PA dapat berkonsultasi dengan dosen dari
mahasiswa bimbingan yang mempunyai masalah dalam studinya pada semester
yang bersangkutan. 

c. Memonitor kembali hasil ujian yang baru diikuti oleh mahasiswa bimbingan. 
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10. Melaporkan  perkembangan  studi  mahasiswa  bimbingan  kepada  Ketua
Jurusan/Bagian atau KPA, apabila ada masalah akademik dan atau non akademik. 

11. Mempertimbangkan PKA bagi mahasiswa bimbingan apabila dianggap perlu. 
12. Pada  akhir  setiap  semester  melaporkan  hasil  bimbingan  seluruh  mahasiswa

bimbingannya kepada KPA. 

PASAL 17
Masa Tugas Penasehat Akademik

Masa tugas Penasehat Akademik untuk seorang mahasiswa adalah sama dengan masa
studi mahasiswa yang dibimbing tersebut. 

PASAL 18
Kewajiban dan Hak Mahasiswa Dalam Kegiatan Bimbingan

1. Pengisian KRS: 
a. Memenuhi persyaratan administratif 
b. Mengambil KHS dan KRS 
c. Menyusun rencana studi berdasarkan mata kuliah yang ditawarkan dan minat, serta

disesuaikan dengan jadual kuliah yang diterbitkan oleh fakultas. 
d. Menemui PA sesuai dengan jadual yang ditentukan oleh PA masing-masing untuk

diperiksa dan disetujui KRS-nya. 
e. Mengembalikan  lembar  KRS kepada  petugas  yang  ditunjuk,  PA,  KPA,  Subbag.

Akademik, BAA. 
2. Bimbingan dapat berupa konsultasi masalah akademik maupun non akademik. 
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BAB VI
TUGAS AKHIR

PASAL 19 
Syarat Penyusunan Tugas Akhir

1. Tugas  akhir  dapat dimulai setelah mahasiswa lulus minimal  110  SKS  IPK  dengan
syarat mata kuliah metodologi penelitian nilai minimal C. 

PASAL 20
Alur Pengajuan Judul Tugas Akhir, Pembimbing, dan Pembaca Penilai

1. Mahasiswa mengajukan tiga judul yang berhubungan dengan keuangan yang ditulis di
Buku Kuning.

2. Dari tiga judul tersebut, Program Studi akan memilih salah satu judul yang akan diberikan
kepada mahasiswa yang mengajukan.

PASAL 21
Bimbingan Tugas Akhir

1. Fakultas/Departemen/Program Studi menetapkan 1 orang pembimbing tugas akhir. 
2. Di dalam melaksanakan tugas bimbingan, pembimbing tugas akhir harus membuat jadwal

bimbingan di dalam Laporan Tugas Akhir (Buku Kuning).
3. Jika pembimbing tugas akhir tidak dapat menjalankan tugasnya, Ketua Departemen/Ketua

Program Studi dapat menunjukkan penggantinya. 
4. Pembimbing bertanggung jawab secara akademik terhadap bimbingan yang dilakukan. 
5. Wewenang dan tanggung jawab dalam kegiatan bimbingan pembuatan skripsi/tugas akhir

sesuai  dengan  Lampiran  I  Keputusan  Menteri  Koordinator  WASPAN  nomor
38/KEP/MK.WASPAN/18/1999.

Wewenang dan Tanggung Jawab Dalam Kegiatan Bimbingan Pembuatan Skripsi

No. Jabatan Pendidikan Skripsi/Tugas Akhir

1. Asisten Ahli
S-1/D-IV
S-2
S-3

B
M
M

2. Lektor
S-1/D-IV
S-2
S-3

M
M
M
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3. Lektor Kepala
S-1/D-IV
S-2
S-3

M
M
M

4. Guru Besar
S-1/D-IV
S-2
S-3

M
M
M

Keterangan : 
S-1/D-IV : Pendidikan Sarjana/Diploma IV
S-2 : Pendidikan Magister
S-3 : Pendidikan Doktor
B : Membantu dosen yang lebih senior
M : Melaksanakan tugas secara mandiri

PASAL 22
Format Tugas Akhir

1. Bahasa yang digunakan adalah bahasa  Indonesia yang baik dan benar. Apabila istilah
yang digunakan berasal dari bahasa asing maka boleh menggunakan bahasa aslinya sesuai
dengan ketentuan bahasa.

2. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 80 gram ukuran A4, berukuran 21,5 X
28 warna putih. 

3. Menggunakan huruf Times New Roman, ukuran 12 dan warna tinta hitam. Naskah diketik
2 spasi pada 1 halaman dengan batas – batas 4 cm pinggir kiri, 3 cm dari pinggir kanan, 4
cm dari atas dan 3 cm dari bawah.

4. Kutipan langsung (bisa dalam bahasa aslinya atau terjemahannya), yang terdiri atas tidak
lebih  dari  tiga  baris,  dimasukkan  didalam teks  dengan  jarak  tetap  dua  spasi,  diikuti
dengan nama penulis, tahun, dan halaman. Kutipan langsung (bisa dalam bahasa aslinya
atau terjemahannya), yang terdiri dari empat baris atau lebih, diketik terpisah dari teks,
dengan jarak satu spasi dan menjorok masuk lima ketukan dari margin kiri teks, diikuti
nama penulis, tahun, dan halaman.

5. Judul tabel dan gambar dan daftar pustaka diketik 1 spasi.
6. Sampul menggunakan karton buffalo atau linen, dengan warna dasar biru tua.
7. Setiap halaman diberi nomor halaman yang diletakkan pada pias atas sebelah kanan dan

angka terakhir nomor halaman itu lurus dengan margin kanan. Pada tiap halaman yang
bertajuk,  mulai  dari  DAFTAR  PUSTAKA sampai  dengan  LAMPIRAN  (kalau  ada),
nomor halaman diletakkan pada bagian bawah persis di tengah-tengah.

8. Daftar pustaka harus diurutkan berdasarkan abjad.
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BAB VII

TATA TERTIB MAHASISWA

PASAL 23
Mahasiswa

1. Penerimaan mahasiswa
a. Seseorang dapat  diterima sebagai  calon  mahsiswa bilamana memiliki  Surat  Tanda

Tamat  Belajar  Pendidikan  Menengah  Atas  atau  surat  resmi  yang  memperlihatkan
kemampuan  pengetahuan  dan  ketrampilan  yang  setara  dengan  kemampuan
pengetahuan pendidikan dan keterampilan  lulusan Sekolah  Menengah Umum atau
Kejuruan.

b. Seseorang dapat diterima sebagai mahasiswa bila:
 Lulus Testing Masuk
 Memenuhi  persyaratan  lainnya  untuk  dapat  diterima  sebagai  mahasiswa  baru

Program Studi Diploma 3 Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU
c. Memenuhi semua persyaratan lain sesuai dengan program pendidikan yang terkait dan

menandatangani pernyataan dan janji, bahwa ia akan menaati segala peraturan yang
ditetapkan oleh lembaga, pejabat yang berwenang di lingkungan Universitas.

d. Warga negara asing yang dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi  persyaratan
tambahan dan disetujui oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti).

2. Hak Mahasiswa
a. Kebebasan  akademik,  terutama  kebebasan  untuk  menuntut  dan  mengkaji  ilmu

pengetahuan sesuai dengan aturan-aturan termasuk aturan kesusilaan yang berlaku.
b. Pengajaran, latihan dan bimbingan sebaik-baiknya, sedapat mungkin sesuai dengan

minat, bakat, kegemaran dan kemampuan mahasiswa yang bersangkutan.
c. Pemamfaatan  sarana  dan  prasarana  Universitas  dalam  penyelenggaraan  kegiatan

belajar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
d. Ikut serta dalam setiap kegiatan organisasi mahasiswa dilingkungan USU.
e. Memperoleh layanan khusus bagi penyandang cacat dalam batas kemampuan USU.
f. Memeperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan departemen yang diikutinya

serta hasil belajarnya.
g. Memperoleh layanan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Kewajiban Mahasiswa
a. Mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pada permulaan setiap Tahun Akademik.
b. Mengisi KRS pada setiap awal semester sesuai jadual.
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c. Mentaati peraturan yang berlaku, termasuk pengaturan tentang pembayaran dan lain-
lain yang ditetapkan Universitas, Fakultas atau unit lainnya.

d. Memberitahukan  kepada  BAA  tentang  alamat  tempat  tinggal  dan  alamat  baru
bilamana pindah alamat.

e. Melihat semua pengumuman di fakultas.
f. Mahasiswa yang sedang menempuh  masa studi tambahan atau masa studi terjadual

telah  dilampaui  diwajibkan  membayar  SPP  sebesar  SPP  yang  diberlakukan  bagi
mahasiswa baru pada setiap Tahun Ajaran baru.

g. Membayar SPP dan biaya-biaya lain tepat pada waktunya.
h. Mengikuti semua kegiatan akademik secara penuh.
i. Mencapai prestasi belajar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
j. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di

Program Studi Diploma 3 Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU.
k. Menjaga kewibawaan dan nama baik Program Studi Diploma 3 Keuangan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis USU.

4. Etika Mahasiswa
a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
c. Menjaga kewibawaan dan nama baik USU.
d. Secara  aktif  memelihara  sarana  dan  prasarana  USU  serta  menjaga  kebersihan,

ketertiban dan keamanan kampus.
e. Menjaga integritas pribadi selaku warga USU.
f. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di USU.

5. Dedikasi dan Disiplin Mahasiswa
Program Studi Diploma 3 Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU mengharuskan
para  mahasiswanya  memiliki  dedikasi  dan  disiplin  yang  tinggi,  dimana  pelanggaran
terhadap hal ini  akan diberikan sanksi.  Dedikasi  dan disiplin  yang diharuskan kepada
mahasiswa adalah:
a. Memiliki disiplin tinggi dan bertingkah laku yang baik.
b. Hadir  di  kelas  secara  teratur  dan  tepat  pada  waktunya  serta  tidak  mengganggu

terlaksananya perkuliahan.
c. Memelihara kebersihan dan ketertiban.
d. Tidak makan, minum, merokok di kelas, laboratorium, bengkel dan di dalam gedung

lainnya.
e. Tidak  menyalahgunakan  narkotika,  obat  terlarang,  meminum minuman  keras  dan

bermain judi.
f. Patuh mengikuti peraturan-peraturan keselamatan kerja untuk menhindari terjadinya

kecelakaan.
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g. Bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang milik Program Studi Diploma 3
Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU dari kerusakan dan kehilangan.

h.  Berpenampilan rapi dan sopan (dilarang memakai kaus oblong, baju tidak berlengan
dan sandal jepit).

i. Bagi pria tidak berambut panjang dan tidak memakai anting-anting.
j. Tidak melakukan aktifitas politik yang terlarang di dalam kampus.

Pelanggaran  disiplin  ini  akan  dikenakan  sanksi  berupa  peringatan,  baik  secara  lisan
maupun  tulisan,  skorsing  atau  dikeluarkan  dari  Program Studi  Diploma  3  Keuangan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU.

PASAL 24
Pelanggaran Akademik

1. Berlaku  curang  sewaktu  ujian  dengan  sengaja  atau  membantu  menggunakan  atau
mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin
dari instruktur/dosen yang berkepentingan dalam kegiatan akademik.

2. Pemalsuan  dengan  sengaja  atau  membantu  atau  tanpa  izin  mengganti  atau
mengubah/memalsukan nilai transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-
tugas  dalam  perkuliahan,  keterangan,  laporan  atau  tanda  dalam  lingkup  kegiatan
akademik.

3. Membantu  atau  mencoba  membantu  menyediakan  sarana  atau  prasarana  yang  dapat
menyebabkan hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan akademik.

4. Tindakan plagiat,  dengan sengaja menggunakan kata-kata  atau karya orang lain tanpa
menyebutkan sumbernya dan mengakui sebagai kata-kata atau karya sendiri dalam suatu
kegiatan akademik.

5. Tindakan penyuapan, memberi uang atau hadiah, mengancam baik terang-terangan atau
terselubung,  mempengaruhi  atau  mencoba  mempengaruhi  orang  lain  dengan  cara
membujuk,  memberi  hadiah  maupun  berupa  ancaman  dengan  maksud  mempengaruhi
penilaian terhadap prestasi akademiknya.

6. Menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang
lain dalam kegiatan akademik secara tidak sah atas permintaan orang lain atau kehendak
sendiri seperti pada ujian dan kegiatan akademik lainnya.

7. Menyuruh orang lain atau sivitas akademika USU menggantikan kedudukannya dalam
kegiatan  akademik  untuk  kepentingan  sendiri  maupun  kepentingan  orang  lain  dalam
kegiatan akademik, antara lain ujian dan kegiatan atau tugas akademik lainnya.

8. Pelanggaran akademik lain yang belum tercantum dengan berpedoman pada etika dan
moral  bahwa perbuatan  pelanggaran  tersebut  dapat  merendahkan harkat  dan martabat
sebagai mahasiswa USU.

PASAL 25
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Pembatalan Kedudukan Sebagai Mahasiswa

1. Atas permohonan mahasiswa yang bersangkutan.
2. Rektor  berhak  membatalkan  kedudukan  seseorang  sebagai  mahasiswa  USU  sehingga

tidak lagi berhak meneruskan kegiatan akademiknya di USU, bilamana mahasiswa yang
bersaangkutan:
a. Telah melewati batas waktu studi maksimum untuk menyelesaikan program-program

pendidikannya.
b. Tidak memenuhi syarat evaluasi keberhasilan studi
c. Melakukan kesalahan yang dinilai perlu untuk dijatuhi hukuman pemecatan karena

mengganggu jalannya perkuliahan ataupun kegiatan akademik lainnya.
d. Divonis bersalah oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya dengan

vonis yang telah bersifat tetap.

PASAL 26
SANKSI

Mahasiswa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 26 dan 27 dengan melihat
jenis pelanggaran dapat dikenakan sanksi-sanksi berupa:
1. a. Peringatan secara lisan atau tulisan

b. Peringatan dengan percobaan
c.  Ganti rugi

2. Pengurangan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
3. Tidak lulus ujian mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
4. Membatalkan seluruh kegiatan akademik pada semester yang sedang berjalan.
5. Skorsing, dicabut status mahasiswanya untuk sementara, maksimum 2 (dua) semester.
6. Pemecatan atau dikeluarkan dalam arti dicabut status mahasiswanya secara permanen dari

USU.
7. Dengan  melihat  akibat  dan  kerugian  yang  ditimbulkan  karena  pelanggaran  larangan

akademik, maka si pelaku dapat dikenakan dalam satu keputusan beberapa sanksi hukum.

PASAL 27
Prosedur Pemberian Sanksi

Dalam  menjatuhkan  sanksi  terhadap  mahasiswa  yang  melakukan  pelanggaran  ditempuh
prosedur sebagai berikut:

1. Pelaporan  dari  mahasiswa,  pegawai,  dosen  atau  petugas  kepada  Dekan/Ketua
Departemen/Bagian komisi disiplin secara lisan atau tertulis.

2. Pelanggaran dengan sanksi cukup diselesaikan di tingkat fakultas/departemen/bagian oleh
Dekan/Ketua Departemen.
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3. Pelanggaran dengan sanksi skorsing diselesaikan di tingkat Universitas dengan prosedur
pelaporan dari Dekan disertai berita acara pemeriksaan dan rekomendasi mengenai sanksi
terhadap pelanggaran akademik tersebut.

4. Pelanggaran  dengan  sanksi  pemecatan  diselesaikan  di  tingkat  Universitas  dengan
prosedur  laporan  Dekan  disertai  Berita  Acara  Pemeriksaan  dan  rekomendasi  sanksi
pelanggaran  akademik  dari  dekan,  selanjutnya  Rektor  mempertimbangnkan  dan
memutuskan setelah mendengar pendapat senat Universitas.

5. Mahasiswa yang  akan  dikenakan sanksi  hukuman  pemecatan  diperbolehkan membela
dirinya pada proses tingkat pemeriksaan.
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 28

1. Hal-hal yang belum diatur pada Peraturan Akademik ini akan diatur sendiri.
2. Keputusan  ini  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan  dengan  ketentuan  apabila  terdapat

kekeliruan didalamnya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
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