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Panduan Akademik Akper Bethesda Tomohon

BAB I
PENDAHULUAN
Pasal 1
Sejarah Singkat
Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon adalah pendidikan tinggi
kesehatan yang dikelola oleh Yayasan GMIM Ds AZR Wenas. Institusi
pendidikan keperawatan ini merupakan satu-satunya institusi kesehatan yang
menjadi milik Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) yang terdapat di Kota
Tomohon Provinsi Sulawesi Utara. Akademi keperawatan ini merupakan konversi
dari Sekolah Perawat Kesehatan, dan oleh sebab itu Institusi ini sudah dikenal
oleh masyarakat Minahasa / Sulawesi Utara bahkan masyarakat luas diluar
Sulawesi Utara. Sejarah Pendidikan Keperawatan ini berawal dari :
1. Tahun 1956 melaksanakan pendidikan perawat dengan nama pendidikan
“ pembantu Perawat “.
 Tahun 1958 – 1970 melaksanakan pendidikan Perawat dengan nama “
Penjenang Kesehatan (PKC) “ gabungan RS Bethesda dan RS Gunung
maria Tomohon.
 Tahun 1970 – 1978 PKC ditingkatkan menjadi “ Sekolah Pengatur Rawat
(SPR) “ gabungan RS Bethesda dan Gunung Maria.
 Tahun 1979 – 2002 dibuka pendidikan “ Sekolah Perawat Kesehatan
(SPK)” tingkat pendidikan setara dengan SPR.
 Tahun 2002 dikonversi menjadi Akademi Keperawatan (AKPER)
Bethesda Tomohon dan berlangsung sampai sekarang. Pemimpin
pendidikan waktu itu adalah :
1. tahun 2002 – 2003, Pejabat Sementara Direktur AKPER Bethesda
Tomohon oleh dr. Robin F. Warouw, M.Kes.
2. tahun 2003 – September 2011,Direktur AKPER Bethesda Tomohon
dijabat oleh Johanna B. Pitoy, SPd.,SST.
3. Oktober 2011 – November 2015, Direktur AKPER Bethesda
Tomohon dijabat oleh Ns. Djoise Kaunang, SPd.,S.Kep.,M.Kes.
4. Desember 2015 – sekarang, Direktur AKPER Bethesda Tomohon
dijabat oleh Dr. Ns. Djoise Kaunang, SPd.,S.Kep.,M.Kes.
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Pasal 2
Visi Dan Misi
Menjadi Program Studi D III Keperawatan Yang Berdaya
Saing Nasional, berlandaskan Pelayanan Kasih Yang Kristiani
DenganKeunggulan Perawatan Luka Terkini .
MISI : 1. Menyelenggarakan pendidikan keperawatan yang berkualitas
yang penuh kasih sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat
dalam pelayanan keperawatan.
2. Melaksanakan penelitian kasus dengan metode asuhan
keperawatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai
penerapan ilmu untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Menggalang kerjasama dengan asosiasi terkait untuk
peningkatan kompetensi dan mutu lulusan.
VISI :

Pasal 3
Arti dan Lambang Institusi

1.
2.
3.

4.
5.

SEGI LIMA: menggambarkan perisai pancasila yang melindungi asas
kehidupan kita bangsa Indonesia.
TULISAN
AKADEMI
KEPERAWATAN
BETHESDA
TOMOHON: sebagai subjek pembawa jati dirinya.
SEBUAH BUKU TERBUKA: menggambarkan pendidikan sebagai
dasar motivasi serta tekat dan untuk mencapai tujuan masa depan yang
cerah.
SALIB: melambangkan hubungan vertikal yaitu kasih terhadap Tuhan
Yang Maha Esa dan hubungan horizontal yaitu kasih terhadap sesama.
LILIN MENYALA YANG RELA HANCUR MENERANGI
KEGELAPAN: melambangkan pelayanan keperawatan tidak mengenal
lelah dan tidak membeda- bedakan pangkat, golongan, suku, agama dan
status sosial.
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ARTI LAMBANG KESELURUHAN
DENGAN KEMANTAPAN TEKAT SERTA KEMATANGAN JIWA DAN
PIKIRAN, AKADEMI KEPERAWATAN BETHESDA TOMOHON
MENGEMBAN TUGAS UNTUK MEMBUKA JALAN KECERAHAN
MASA DEPAN MELAYANI/ MERAWAT SERTA MEMELIHARA
KESELAMATAN
HIDUP
MANUSIA
BERDASARKAN
KASIH
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN KASIH TERHADAP
SESAMA.
1. Bendera Perguruan Tinggi
Bendera Perguruan Tinggi Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon
yang digunakan setiap Upacara dan pertemuan Akademik tertentu
memiliki ketentuan sebagai berikut: Ukuran Bendera : Tinggi 125 cm,
Panjang 160 cm, Warna : Dasar Putih ditengah tergambar lambang. Makna
Bendera Perguruan Tinggi Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon
sama dengan Makna Lambang.
2. Busana Akademi Bagi Pimpinan Perguruan Tinggi, Mahasiswa dan
Wisudawan Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon
Busana Akademik yang digunakan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi
bersama Senat yaitu Toga Hitam, Topi dan Kalung kuningan, Mahasiswa
Wisudawan/ti menggunakan toga hitam, topi, dan kalung dari bahan kain
berwarna biru muda di ikat dengan lambang Akademik, Mahasiswa
mengenakan seragam berwarna putih dan biru serta jas almamater
berwarna ungu.
Pasal 4
Arti dan Lambang Ikatan keluarga Mahasiswa (IKMA)

1.
2.

Bentuk Segi Lima: berdasarkan Pancasila, berwarna biru mengandung
arti kebulatan tekad.
Salib: dalam perisai berarti kekuatan dan motivasi kekristenan, berwarna
merah mengandung arti semangat persatuan.
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3.

Pelita: merupakan identitas keperawatan, berwarna kuning dan api
berwarna merah, mengandung arti cinta kasih.
Topi: melambangkan mahasiswa (pendidikan)dengan tulisan berwarna
hitam , mengandung arti ketekunan untuk mencapai keberhasilan.
Sayap terkembang bentuk perisai berwarna putih : melambangkan
siap untuk maju dan mengembangkan diri dalam ketulusan dan kesucian.

4.
5.

Pasal 5
Arti dan Lambang Ikatan Alumni AKPER Bethesda Tomohon (IKABET)

1.
2.
3.

4.

Salib, berwarna hitam menggambarkan identitas kekristenan.
Topi Perawat, menggambarkan lulusan Ahli Madya Keperawatan
sebagai Almamater AKPER Bethesda Tomohon.
Lentera dengan api merah, menggambarkanidentitas keperawatan
(Florence’s lamp) dengan semangat menyala-nyala untuk melayani dan
sebagai terang
Lingkaran Putih dengan tulisan IKABET, menggambarkan
solidaritas dan persatuan
Pasal 6
Mars AKPER Bethesda Tomohon
Insan Akademi Keperawatan Bethesda
Jadilah putra- putri kampus yang mahardhika
Bersinarlah dalam aktualisasi akademika
♫Hikmatnya jadi dasar panduanmu
Dalam trapkan ilmu layani sesama
Yakinlah Sang Guru Agung memimpin kau
meraih citamu
Wahai insan AKPER Bethesda
Jadilah tunas bangsa yang berguna
Wahai insan AKPER Bethesda
Jadilah buah g’reja yang missioner ……. Back ♫
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BAB II
PENGERTIAN UMUM
1. Panduan Akademik AKPER Bethesda Tomohon adalah peraturan yang
mengikat semua unsur yang terdapat didalamnya, yaitu Pimpinan, tenaga
pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah
yang mencakup program Diploma, Program Sarjana, Program Magister,
Program Doktor, Program Profesi dan Program Spesialis yang
diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasrakan kebudayaan bangsa
Indonesia.
3. Program Diploma III adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada
penguasaan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan teknologi, yang memiliki
beban studi sekurang-kurangnya 108 sks dan dijadwalkan dalam 6 (enam)
semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester.
4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang
memiliki kurikulum dan metode pengajaran tertentu dalam satu jenis
pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana, bahan kajian dan pengaturan
mengenai capaian pembelajaran, proses dan penilaian yang digunakan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar program studi.
Kurikulum terdiri atas :
a. Kurikulum inti adalah bagian dari dari kurikulum pendidikan tinggi yang
berlaku secara nasioan untuk setiap program studi, yang memuat tujuan
pendidikan, isi pengetahuan dan kemampuan minimal yang harus dicapai
peserta didik dalam penyelesaian studi.
b. Kurikulum Institusional, yaitu sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang
merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang terdiri atas
tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti, yang disusun dengan
memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas
perguruan tinggi yang bersangkutan. Kurikulum institusional AKPER
Bethesda Tomohon sebesar 46 sks dan diberi kode Kurins.
6. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif, selama paling
sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian
akhir semester.
7. Sistem Kredit Semester (SKS), yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan
dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban
studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban
penyelenggaraan program.
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8. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang
dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses
pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan
atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di
suatu program studi.
9. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah ukuran kemampuan mahasiswa di
setiap semester yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang
diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi
dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil. Dalam rumus dinyatakan :
Ʃ K.N
ƩK

K = sks yang diambil
N = nilai bobot

10. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa
sampai pada waktu periode tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah
sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing
mata kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil pada semester
berjalan, baik gasal maupun genap.
11. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisi rencana pengambilan
mata kuliah pada semester yang akan ditempuh.
12. Kartu Hasil Semester (KHS) adalah kartu yang memuat nilai-nilai mata
kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh sks yang
telah dikumpulkan serta indeks prestasi kumulatif.
13. Kalender akademik merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif
selama paling sedikit 16 (enam belas) Minggu, termasuk ujian tengah semester
(UTS) dan ujian akhir semester (UAS)
14. Mahasiswa adalah peserta didik aktif yang terdaftar pada program studi
Diploma III Keperawatan Bethesda Tomohon pada semester berjalan.
15. Registrasi akademik adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa untuk
mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian atau kegiatan
akademik lainnya yang ditawarkan pada semester berjalan.
16. Pembimbing akademik adalah dosen tetap yang diberi tugas dan tanggung
jawab untuk membimbing, memberikan petunjuk dan pertimbanganpertimbangan selama menempuh pendidikan di AKPER Bethesda Tomohon,
termasuk memberikan persetujuan untuk kartu rencana studi dan kartu hasil
semester.
17. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu
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pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.
18. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan
diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, antara lain
pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi serta pranata teknik
informasi.
19. Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap dosen, mahasiswa
dan/tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran dan atau kecurangan
dalam penyelenggaraan pendidikan.
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BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
1.

Program Studi DIII Keperawatan AKPER Bethesda Tomohon adalah
program Pendidikan vokasi yang diarahkan untuk menghasilkan lulusan
yang memiliki kualifikasi level 5 pada Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia(KKNI), yaitu :
a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data
dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang
sudah baku.
b. mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur
c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang
sesuai dengan bidang terapannya didasarakan pada pemikiran logis,
inovatif dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.
d. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih
serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang
membutuhkan.
e. mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif dalam
pekerjaannya.
f. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang
ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggung jawabnya.
g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada dibawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan
kompetensi kerja secara mandiri.
h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi.
2 Lama pendidikan minimal 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun dan
maksimal 10 (sepuluh) semester atau 5 (lima) tahun pendidikan
3. Acuan kurikulum kegiatan pendidikan Diploma III adalah Kurikulum
Diploma III Keperawatan tahun 2014.
4. Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan untuk 1 (satu)
tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu gasal dan genap.
5. Penjabaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi
atau tutorial terdiri atas :
a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester.
b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per
semester.
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c.
d.

6.

7.

8.

9.

Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
Kegiatan lain seperti seminar atau bentuk pembelajaran yang sejenis,
100 (seratus) menit per minggu per semester dan 70 menit belajar
mandiri per minggu per semester.
e. Praktek laboratorium, praktek klinik, praktek lapangan, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat dan atau bentuk pembelajaran lain yang
setara 180 (seratus delapan puluh) menit per minggu per semester.
Tujuan penerapan Sistem Kredit Semester (SKS)adalah :
a. Tujuan Umum :
agar perguruan tinggi tersebut dapat lebih memenuhi tuntutan
pembangunan, karena didalamnya dimungkinkan penyajian program
pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, sehingga memberi
kemungkinan lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program
menuju suatu jenjang profesi tertentu.
b. Tujuan khusus :
1) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat
menyelesaikan studi tepat waktu.
2) Mempermudah penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
3) Evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan
dengan sebaik-baiknya.
4) Memberikan landasan yang jelas untuk menyelenggarakan evaluasi
kemajuan belajar mahasiswa.
Ciri-ciri dasar Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sebagai berikut:
a. Dalam Sistem Kredit Semester tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang
dinamakan nilai kredit.
b. Nilai kredit untuk tiap mata kuliah berbeda, sesuai dengan besarnya
usaha menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, praktikum, kerja
lapangan, maupun tugas-tugas lain.
Proses kegiatan akademik dilakukan melalui portal ecampuz, antara lain
a. Admisi
b. Registrasi
c. Pembayaran
d. Akademik
e. Portal
Disetiap akhir semester, mahasiswa dapat melihat capaian hasil belajar
selama 1 (satu) semester. Hasil tersebut dapat dilihat pada Kartu hasil
Semester (KHS). KHS adalah daftar mata kuliah yang berisikan nilai-nilai
mata kuliah, Indeks Prestasi (IP) pada semester berjalan, jumlah sks yang
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telah dijalani serta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diperoleh.
10. Registrasi dan her registrasi adalah kegiatan akademik yang wajib di
lakukan oleh setiap mahasiswa sebelum mengikuti kegiatan pendidikan
pada semester berjalan, baik gasal maupun genap. Dengan melakukan
registrasi dan her registrasi setiap mahasiswa baru dan lama dapat mengikuti
kegiatan perkuliahan, memperoleh hak-hak akademik dan menggunakan
fasilitas bagi mahasiswa sebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester
berjalan. Registrasi dan her registrasi mahasiswa dilakukan secara on line
dengan menggunakan ecampuz system.
11. Selama menempuh pendidikan di AKPER Bethesda Tomohon, setiap
mahasiswa akan didampingi oleh seorang Pembimbing Akademik (PA)
yang akan memberikan bimbingan, arahan dan pembinaan secara terarah,
terpadu, teratur dan menyeluruh guna mencapai keberhasilan yang
maksimal selama menempuh pendidikan di AKPER Bethesda Tomohon.
12. Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan program studi Diploma III
Keperawatan
Bethesda
Tomohon,
kegiatanproses
belajar
mengajardiselenggarakandi KampusAkper Bethesda Tomohondan tempat
lain seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Bersalin, kelompok dan
Komunitas.

Pasal 1
Beban Studi dan Masa Studi
1.

2.

Beban Studi Kumulatif.
Beban studi di AKPER Bethesda Tomohon adalah beban studi dalam
bentuk paket matakuliah yang sudah ditentukan untuk tiap semesternya.
Beban studi tiap semester sebagai berikut :
a. Tahun I :
semester I
23 sks
semester II
21 sks
b. Tahun II :
semester III
19 sks
semester IV
18 sks
c. Tahun III
:
semester V
15 sks
Semester VI
16 sks
TOTAL SKS
112 sks
Masa studi adalah batas waktu minimal dan maksimal bagi mahasiswa
untuk menempuh pendidikan di AKPER Bethesda Tomohon. Masa studi
yang dapat ditempuh 6-10 semester.
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Jika telah melewati 10 semester, status mahasiswa secara otomatis berubah
menjadi mahasiswa drop out (DO). Perubahan status tersebut dilaporkan
pada PDDIKTI.
Pasal 2
Struktur Kurikulum
1.

2.

3.
4.
5.

Kurikulum Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan
pendidikan di AKPER
Bethesda Tomohon, terdiri atas :
a. Kurikulum Inti, yaitu kelompok bahan kajian dan pembelajaran yang
harus dicakup dalam program studi yang dirumuskan dalam
kurikulum yang berlaku secara nasional.
b. Kurikulum Institusional, yaitu sejumlah bahan kajian dan pelajaran
yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang terdiri
atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti, yang disusun
dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri
khas perguruan tinggi yang bersangkutan. Kurikulum instistusional
AKPER Bethesda Tomohon diberi kode Kurins.
Struktur kurikulum AKPER Bethesda Tomohon sebagai berikut :
a. Kelompok Mata Kuliah Wajib Umum, terdiri dari 5 Mata kuliah.
b. Kelompok Mata Kuliah Ilmu Alam Dasar dan Biomedik Dasar, terdiri
dari 4 Mata kuliah.
c. Kelompok Mata Kuliah Humaniora, terdiri dari 10 Mata kuliah.
d. Kelompok Mata Kuliah Ilmu Dasar Keperawatan, terdiri dari 9 Mata
Kuliah.
e. Kelompok Mata Kuliah Ilmu Keperawatan Klinik, terdiri dari 10 Mata
Kuliah.
f. Kelompok Mata Kuliah Ilmu Keperawatan Komunitas, terdiri dari 3
Mata Kuliah.
Kelompok inti program D III Keperawatan kurang lebih sejumlah 70% dari
seluruh SKS kurikulum program Diploma III.
Kurikulum penciri institusi kurang lebih 30% dari jumlah SKS kurikulum
program Diploma.
Kurikulum institusional program D III Keperawatan terdiri dari keseluruhan
atau sebagian dari:
a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) adalah kelompok bahan kajian
dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berbudi
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pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai
rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
b. Mata Kuliah Ilmu Alam Dasar dan Biomedik Dasar, adalah kelompok
bahan kajian dan pelajaran yang terdiri dari anatomi fisiologi, fisika,
bio kimia, gizi dan diet, patofisiologi dan farmakologi ditujukan
terutama untuk memberikan landasan ilmu pengetahuan dan
ketrampilan tertentu.
6. Mata kuliah Humaniora terdiri dari Psikologi, Antropologi Kesehatan dan
Etika Keperawatan adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang
bertujuan membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam
berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang
dikuasai.
7. Mata Kuliah Ilmu Dasar Keperawatan adalah kelompok bahan kajian dan
pelajaran yang diperlukan seseorang untuk menguasai konsep keperawatan
sebagai landasan dalam memberikan asuhan keperawatan secara holistic dan
komprehensif.
8. Mata Kuliah Ilmu Keperawatan Klinik adalah kelompok bahan kajian dan
pelajaran yang
diperlukan seseorang untuk melaksanakan praktek klinik keperawatan
secara holistic dan
komprehensif.
9. Kelompok Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) pada kurikulum inti yang
wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program
studi terdiri atas mata kuliah Pendidikan Bahasa, Pendidikan Agama dan
Pendidikan Kewarganegaraan.
10. Dari kelompok Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) secara institusional
dapat termasuk mata kuliah Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Ilmu Budaya
Dasar.
Jabaran Jenis/Kelompok Mata Kuliah
No
A

Mata Kuliah
Mata Kuliah Wajib Umum
1. Agama
2 Pancasila
3 Kewarganegaraan
4 Bahas Indonesia
5 Kewirausahaan
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No
B

C

D

E

F

G

Mata Kuliah
Mata Kuliah Ilmu Alam Dasar dan Biomedik Dasar
1 Ilmi Biomedik Dasar
2 Gizi dan Diet
3 Patofisiologi
4 Farmakologi
Mata Kuliah Humaniora
1 Bahasa Inggris I
2 Bahasa Inggris II
3 Bahasa Inggris III
4 English in Nursing
5 Pendidikan Karakter
6 Sistem Informasi Dalam Keperawatan
7 Pendidikan Budaya Anti Korupsi
8 Psikologi
9 Antropologi Kesehatan
10 Etika Keperawatan
Ilmu Dasar Keperawatan
1 Konsep Dasar Keperawatan
2 Keperawatan Dasar I
3 Keperawatan Dasar II
4 Metodologi Keperawatan
5 Dokumentasi Keperawatan
6 Komunikasi
7 Manajemen Keperawatan
8 Manajemen Patient Safety
9 Riset Keperawatan
Ilmu Keperawatan Klinik
1 Keperawatan Medikal Bedah I
2 Praktek Klinik Keperawatan Medikal Bedah
I
3 Keperawatan Medikal Bedah II
4 Praktek Klinik Keperawatan Medikal Bedah
II
5 Keperawatan Anak
Ilmu Keperawatan Komunitas
1 Keperawatan Keluarga
2 Keperawatan Gerontik
3 Promosi Kesehatan
Tugas Akhir
1 Karya Tulis Ilmiah (KTI)
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Pasal 3
Struktur Dan Kode Mata Kuliah
Tahun I
Semester I
No
KODE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

MATA KULIAH

WAT 1.01
WAT 1.02
WAT 1.03
WAT 1.04
WAT 2.01
WAT 4.01

Agama
Pancasila
Kewarganegaraan
Bahasa Indonesia
Ilmu Biomedik Dasar
Konsep
Dasar
Keperawatan
WAT 4.02 Keperawatan Dasar I
WAT 2.02 Psikologi
Kurins 10 Basic Enghlish
Jumlah sks semester
I
Jumlah
menit/Minggu
Jumlah jam/Minggu

BOBO
T
SKS
3
2
2
2
4
2

PENGALAMAN
BELAJAR
T
P
K/L
3
2
2
2
3
1
2
-

3
2
3
23

1
2
3
20

1
2

1
1

1540

1000

360

180

26

Semester 2
No

KODE

1
2
3
4
5
6

WAT 2.06
WAT 2.08
WAT 4.04
WAT 2.04
WAT 4.06
WAT 4.03

7
8
9

MATA KULIAH

Farmakologi
Patofisiologi
Etika Keperawatan
Gizi dan Diet
Komunikasi
Keperawatan Dasar
II
WAT 3.16 Praktek
Klinik
Keperawatan Dasar
Kurins 11 Pendidikan
Karakter
Kurins 12 Sistem
Informasi
Dalam
Keperawatan
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BOBOT
SKS
3
2
2
2
2
3

PENGALAMAN
BELAJAR
T
P
K/L
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
-

3

-

-

3

2

1

1

-

2

1

1

-
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No

KODE

MATA KULIAH

BOBOT
SKS

Jumlah sks
semester 2
Jumlah
menit/Minggu
Jumlah
jam/Minggu

21
2220

PENGALAMAN
BELAJAR
T
P
K/L
12
6
3
600

1080

540

37

Tahun II
Semester III
No

1
2
3
4
5
6

7
8

KODE

MATA KULIAH

WAT 4.07 Metodologi
Keperawatan
WAT 4.09 Dokumentasi
Keperawatan
WAT 4.05 Manajemen Patient
Safety
WAT 3.01 Keperawatan
Medikal Bedah I
WAT 5.02 Antropologi
Kesehatan
WAT 3.17 Praktek
Klinik
Keperawatan
Medikal Bedah I
Kurins 13 Promosi Kesehatan
Kurins 14 Pendidikan Budaya
Anti Korupsi
Jumlah sks
semester 3
Jumlah
menit/Minggu
Jumlah
jam/Minggu
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BOBOT
SKS
2

PENGALAMAN
BELAJAR
T
P
K/L
1
1
-

2

1

1

-

2

2

-

-

3

2

1

-

2

2

-

-

3

-

-

3

3
2

2
1

1
1

-

19

11

5

3

1990

550

900

540

33
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Semester IV
No

1
2
3
4

KODE

MATA KULIAH

WAT 3.09 Keperawatan
Medikal Bedah II
WAT 3.03 Keperawatan Anak
Kurins 15 Perawatan Luka
WAT 3.04 Keperawatan
Maternitas
Jumlah sks
semester 4
Jumlah
menit/Minggu
Jumlah
jam/Minggu

BOBOT
SKS
4

PENGALAMAN
BELAJAR
T
P
K/L
3
1
-

5
4
5

2
3
2

1
1
1

2
2

18

10

4

4

1940

500

720

720

32

Tahun III
Semester V
No

1

2
3
4
5

KODE

MATA KULIAH

WAT 3.18 Praktek
Klinik
Keperawatan
Medikal Bedah II
WAT 3.02 Keperawatan Jiwa
WAT 5.01 Manajemen
Keperawatan
Kurins 18 Praktek
Klinik
Keperawatan Luka
Kurins 16 Riset Keperawatan
Jumlah sks
semester 5
Jumlah
menit/Minggu
Jumlah
jam/Minggu
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BOBOT
SKS
3

PENGALAMAN
BELAJAR
T
P
K/L
3

5
2

2
2

1
-

2
-

3

-

-

3

2
15

2
6

1

8

1920

300

180

1440

32
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Semester VI
No

1
2

3
4
5
6

KODE

MATA KULIAH

WAT 1.05 Kewirausahaan
WAT 3.10 Keperawatan
Gawat
Darurat dan Manajemen
Bencana
WAT 5.08 Karya Tulis Ilmiah
WAT 3.12 Keperawatan Gerontik
WAT 3.11 Keperawatan Keluarga
Kurins 17 English in Nursing
Jumlah sks semester 6
Jumlah menit/Minggu
Jumlah jam/Minggu
Jumlah sks dalam 6
semester

BOBOT
SKS
2
2

PENGALAMAN
BELAJAR
T
P
K/L
2
1
1

3
4
3
2
16
1840
31
112

2
2
1
8
400

1
1
180

3
2
1
7
1260

67

19

26

11450

3350
29.26

8100
70.74

-

Persentase Teori dan
Praktek

Pasal 4
Pelaksanaan Pendidikan
Pelaksanaan pendidikan di AKPER Bethesda Tomohon sebagai berikut :
1. Tatap muka Kelas/Teori
Perkuliahan teori adalah kegiatan yang bertujuan mengkaji dan menguasai
konsep-konsep,teori, fakta dan prinsip-prinsip ilmiah suatu mata kuliah.
Perkuliahan dapat dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, tatap muka
terjadwal, perkuliahan terstruktur,kegiatan mandiri, kuliah tamu, kegiatan
semester pendek, praktikum, praktik klinik/praktik kerja lapangan.
a. Tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang mempertemukan dosen
dan mahasiswa dalam mengkaji pokok bahasan tertentu.
b. Kegiatan perkuliahan tatap muka terjadwal. Pada kegiatan ini ada tatap
muka langsung antara dosen dan mahasiswa.
c. Kegiatan perkuliahan terstruktur dimana kegiatan belajar diluar jam
terjadwal, dapat berupa pemberian tugas-tugas seperti penulisan laporan,
penulisan makalah atau kegiatan akademik lainnya yang relevan dan
dalam pengawasan dosen.
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2.

d. Kegiatan mandiri, berupa kegiatan belajar yang dilakukan oleh
mahasiswa untuk memperkaya pengetahuannya dalam rangka menunjang
kegiatan tugas tersetruktur.
e. Kuliah tamu/pakar adalah kegiatan pembelajaran yang disampaikan
dosen tamu/pakar untuk menambah pengetahuan dan wawasan bidang
ilmu dan pengetahuan tertentu.
f. Kegiatan semester pendek. Semester pendek merupakan kegiatan tatap
muka yang dilaksanakan karena jumlah tatap muka kelas mahasiswa
kurang dari 60%. Kegiatan ini bertujuanuntuk memperbaiki nilai dan mata
kuliah yang diberikan bukan mata kuliah baru.
g. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan
percobaan dan penelitian.
h. Praktik klinik atau praktik kerja lapangan adalah kegiatan pembelajaran
untuk menguji dan mengaplikasikan teori di tempat pelaksanaan bidang
pekerjaan tertentu.
Frekuensi perkuliahan adalah jumlah perkuliahan dalam 1 (satu) semester
selama 16 Minggu termasuk evaluasi, dengan perincian sebagai berikut :
a. Tatap muka kelas / praktek
14 Minggu
b. Ujian Tengah Semester
1 Minggu
c. Ujian Akhir semester
1 Minggu
d. Minggu tenang

Pasal 5
Tenaga Dosen
1.

2.
3.
4.

Dosen AKPER Bethesda Tomohon terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak
tetap. Dosen tetap adalah dosen yang ditetapkan dengan Surat Keputusan
Yayasan GMIM Ds. AZR Wenas sebagai tenaga pengajar di AKPER
Bethesda Tomohon.Dosen tidak tetap adalah tenaga pengajar yang mengajar
di AKPER Bethesda Tomohon pada semester gasal ataupun genap
penetapannya berdasarkan Surat Keputusan Direktur AKPER Bethesda
Tomohon.
Kualifikasi pendidikan dosen tetap dan dosen tidak tetap adalah Magister dan
Doktor.
Dosen/ tenaga pengajar tetap di AKPER Bethesda Tomohon, terdaftar pada
Pangkalan Data DIKTI (PDDIKTI).
Dosen / tenaga pengajar akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
untuk mengajar, berdasarkan kalender akademik yang telah ditetapkan baik
semester gasal maupun genap. Kalender akademik adalah keseluruhan
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penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran 1 (satu) semester yang
disusun menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan satu semester gasal
atau genap. Kalender akademik merupakan acuan kegiatan bagi dosen dalam
melaksanakan kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan praktek
laboratorium dan praktek klinik.
5. Dosen yang akan mengajar di semester yang berjalan wajib membuat
Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagai acuan materi untuk mengajar
dalam satu semester, baik gasal maupun genap. RPS yang akan digunakan
pada semester berjalan (gasal atau genap) harus mendapat persetujuan dari
Ketua Program Studi dan Direktur AKPER Bethesda Tomohon.
6. Setiap dosen membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang
terkait dengan bahan kajian yang dibelajarkan. Dalam RPP akan
tergambarkan manfaat dan muara bahan kajian yang dibelajarkan mahasiswa,
terkait capaian pembelajaran RPP
7. Rencana Proses Pembelajaran (RPP) memuat sekurang-kurangnya program
studi, nama mata kuliah, jam pertemuan, bahan kajian, bentuk pembelajaran,
indikator kelulusan dan bobot nilai
8. Pada setiap awal masa perkuliahan, dosen wajib memberitahukan kepada
mahasiswa peserta kuliah tentang Rencana Pembelajaran Semester (RPS),
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Pedoman Praktikum dan system
serta bobot penilaian yang dipakai/digunakan di AKPER Bethesda Tomohon.
9. Mata kuliah yang dibina oleh seorang dosen atau dalam satu tim mengajar,
kompetensinya dapat dipertanggung jawabkan.
10. Mata kuliah yang diampuh dalam satu tim mengajar, akan ditunjuk seorang
dosen sebagai penanggung jawab mata kuliah.
11. Setiap kegiatan pertemuan perkuliahan, dosen memeriksa kehadiran
mahasiswa lewat daftar presensi juga presensi pada Sistem Informasi
Akademik (SIA)/ecampuz , mengisi dan menanda tangani lembar materi
pengajaran serta lembar berita acara perkuliahan.
12. Supervisi perkuliahan dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada
setiap akhir semester.
Pasal 6
Jadwal
1. Jadwal perkuliahan adalah penjabaran dari kalender akademik yang memuat
perkuliahan selama satu minggu, berisi waktu perkuliahan, mata kuliah serta
tim/ dosen pengajar.
Panduan akademik AKPER Bethesda Tomohon
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2. Jadwal perkuliahan maupun jadwal lainnya yang berhubungan dengan
akademik sah untuk digunakan, jika telah ditanda tangani oleh Direktur atau
Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan juga Ketua Program
Studi serta dibubuhi cap institusi.
3. Jika ada perubahan pada setiap jadwal, yang bertanggung jawab untuk
merubahnya adalah Ketua Program Studi dan diketahui serta disetujui oleh
Direktur dan Wakil Direktur AKPER Bethesda Tomohon.
4. Dosen pengajar baik tatap muka kelas maupun laboratorium yang akan
melakukan perubahan jadwal, harus melapor pada Ketua Program Studi.
5. Dosen pengajar serta mata kuliah yang diajarkan dan tercantum pada jadwal
harus ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Direktur.
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BAB IV
TATA TERTIB
Pasal 1
Perkuliahan
Mahasiswa
1. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tatap muka kelas adalah mereka yang
telah melakukan registrasi dan her registrasi pada semester gasal atau genap.
2. Mengisi KRS melalui portal ecampuz dan mendapat persetujuan PA.
3. Mengikuti perkuliahan sesuai jadwal yang berlaku.Perkuliahan dimulai pada
pukul 08.00 sampai dengan selesai setiap hari.
4. Mahasiswa hadir di kelas minimal 15 (lima belas) menit sebelum perkuliahan
dimulai.
5. Menanda tangani presensi/daftar hadir kuliah tiap mata kuliah.
6. Mahasiswa wajib menggunakan seragam bersih sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, yaitu :
a. hari senin dan selasa, menggunakan seragam berwarna biru.
b. hari rabu, kamis, jumat menggunakan seragam berwarna putih.
c. Jas almamater berwarna ungu pada ujian akhir program dan kegiatankegiatan lainnya di luar kampus.
d. Seragam dinas malam yaitu jas dan celana panjang berwarna putih
digunakan saat dinas malam di tempat praktek klinik.
7. Mahasiswa wajib menggunakan atribut yang sesuai ketentuan, yaitu papan
nama sesuai tingkat, pin, mahasiswa putri memakai kap putih dan hair net
hitam, memakai sepatu hitam atau putih sesuai ketentuan.
8. Mahasiswa tidak diperkenankan mengaktifkan handphone selama kuliah
berlangsung. Penggunaan handphone harus seijin dosen.
9. Mahasiswa wajib menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh dosen tepat
waktu.
10. Syarat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS), tatap muka minimal 75% dari
jumlah keseluruhan perkuliahan tiap mata kuliah.
11. Dalam keadaan biasa, cuti akademik dapat diijinkan mulai semester tiga dan
hanya dilaksanakan dua kali selama mengikuti pendidikan dengan tetap
memperhitungkan masa studi mahasiswa tersebut.
12. Cuti akademik tidak dapat dilaksanakan secara berturut-turut tiap semester.
13. Cuti akademik dapat diberikan kepada mahasiswa yang mengalami gangguan
kesehatan dan memerlukan perawatan dan pengobatan yang lama.
14. Mahasiswa wajib membawa alat tulis menulis serta buku panduan sesuai
mata kuliah yang diikuti (jika memiliki).
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15. Bagi mahasiswa yang tidak hadir :
a. Bila sakit, harus menunjukkan surat keterangan sakit dari dokter/rumah
sakit/puskesmas.
b. Bila ijin, mahasiswa harus melapor pada Pembimbing Akademik (PA)
dan dosen mata kuliah, 1 (satu) hari sebelumnya.
c. Tanpa keterangan, mahasiswa dianggap alpa.
16. Sopan dalam bertutur kata dan berperilaku baik, dalam kelas maupun
lingkungan kampus.
17. Sopan dan menghormati pimpinan institusi, dosen, pegawai dan rekan-rekan
mahasiswa.
18. Sebelum perkuliahan dimulai, penanggung jawab mata kuliah mengambil
daftar hadir mahasiswa di BAAK dan selesai kuliah mengembalikannya ke
BAAK.
19. Sebelum perkuliahan dimulai, penanggung jawab mata kuliah mengambil
LCD di BAUK dan selesai kuliah mengembalikannya ke BAUK.
20. Dosen mengisi/bertanda tangan pada lembar materi perkuliahan, daftar hadir
dan berita acara perkuliahan.
21. Piket kebersihan kelas membersihakan kelas dan lingkungan kelas
sebelumperkuliahan mulai.
Dosen
1. Setiap dosen mata kuliah wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester
(RPS) dan Rencana Program Pembelajaran (RPP) setiap akan mengajar sesuai
masing-masing mata kuliah diawal perkuliahan.
2. Jumlah tatap muka harus sesuai dengan RPS dan RPP.
3. Setiap perkuliahan, dosen wajib mengisi presensi di ecampuz dan menanda
tangani daftar hadir, serta mengisi lembar materi perkuliahan dan berita acara.
4. Jika berhalangan hadir, dosen wajib memberitahukan pada mahasiswa dan
melapor pada Ketua Program Studi untuk menggantinya pada kesempatan
yang lain.
5. Dengan alasan kesehatan dosen tidak tetap yang tidak dapat mengajar lebih
dari 6 (enam) kali pertemuan, maka dosen tersebut dapat diberhentikan oleh
AKPER Bethesda Tomohon dan akan diperhitungkan hak dan kewajiban
yang bersangkutan.
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Pasal 2
Praktek Laboratorium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
a.
b.
c.

Peserta praktikum adalah mahasiswa yang terdaftar pada mata kuliah
praktikum yang diselenggarakan program studi atau laboratorium.
Mahasiswa wajib membawa buku panduan praktikum.
Syarat dan materi penyelenggaraan praktikum di sesuaikan dengan kalender
kegiatan belajar mengajar yang berlaku saat itu.
Kegiatan praktek laboratorium dibimbing oleh tenaga instruktur laboratorium.
Praktikum dilaksanakan di laboratorium keperawatan Kampus AKPER
Bethesda Tomohon.
Mahasiswa peserta praktikum hadir tepat waktu di laboratorium dan memakai
pakaian rapi, sopan dan mengenakan jas laboratorium.
Tidak diperkenankan memakai aksesoris yang berlebihan kecuali cincin
kawindan jam tangan.
Mahasiswa wajib :
menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan selama berada di
laboratorium keperawatan.
menggunakan secara bertanggung jawab peralatan laboratorium.
sebelum dan sesudah menggunakan laboratorium harus dibersihkan,
dirapikan dan alat-alat dirapikan ke tempat semula.
Pasal 3
Praktek Klinik Keperawatan

1.

2.

3.
4.
5.

Praktek klinik keperawatan terdiri atas keperawatan dasar, keperawatan
medikal bedah, 1 dan 2, keperawatan maternitas, keperawatan anak,
keperawatan jiwa, keperawatan kegawatdaruratan, keperawatan gerontik
dan keperawatan keluarga.
Peserta praktek klinik keperawatan adalah mahasiswa yang terdaftar pada
mata kuliah praktek klinik keperawatan yang diselenggarakan program
studi.
Kehadiran pada praktek klinik keperawatan adalah 100%.
Pelaksanaan kegiatan praktek klinik keperawatan sesuai dengan kalender
akademik.
Prasyarat mengikuti kegiatan praktek klinik keperawatan :
a. Mahasiswa harus mengikuti kegiatan perkuliahan masing-masing
mata kuliah 75% dari jumlah kegiatan perkuliahan yang terjadwal
serta lulus praktikum dilaboratorium yang akan dipraktekkan.
b. Melunasi biaya administrasi praktek klinik keperawatan.
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c.

Kelompok mahasiswa yang akan melaksanakan praktek klinik,
melapor kepada CT untuk mendapatkan pengarahan.
d. Wajib memiliki buku pedoman kegiatan praktek keperawatan (buku
Biru)yang harus diisi setiap hari dan ditanda tangani oleh CT dan CI.
e. Wajib mengisi presensi (datang dan pulang) setiap mengikuti kegiatan
praktek klinik dan harus ditanda tangani oleh CI atau kepala ruangan.
f. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di institusi
pendidikan dan rumah sakit/lahan praktek.
g. Apabila akan meninggalkan ruangan praktek, harus seijin CI, kepala
ruangan dan perawat senior yang diberi tanggung jawab.
h. Bertanggung jawab atas perlengkapan yang digunakan, baik milik
institusi pendidikan maupun rumah sakit/lahan praktek.
i. Kuku tangan harus pendek, bersih dan tidak memakai cat kuku
2. Seragam di rumah sakit bagi mahasiswa putri :
a. Mengenakan seragam biru serta sepatu seragam hitam (Senin dan
Selasa) dan baju seragam putih serta sepatu seragam putih (Rabu,
Kamis, Jumat dan sabtu).
b. Rambut ditata rapih menggunakan hairnet hitam dan memakai
kap/topi
c. Memakai sepatu warna putih/hitam (sesuaikan dengan seragam)
d. Menggunakan tanda pengenal mahasiswa yang resmi dari institusi
(nama dan pin)
3. Seragam di rumah sakit bagi mahasiswa putra :
a. Mengenakan seragam biru (Senin dan Selasa) dan baju seragam putih
(Rabu, Kamis, Jumat dan sabtu).
b. Memakai sepatu warna hitam / putih (sesuaikan dengan seragam)
c. Menggunakan tanda pengenal mahasiswa yang resmi dari institusi
(nama dan pin)
d. Tidak berkumis, berjanggot, berjambang, rambut boleh tidak panjang
dan kuku harus pendek dan bersih
4. Waktu praktek klinik keperawatan :
a. Di rumah sakit
Dinas pagi
: pukul 07.00 – 14.00 Wita
Dinas sore: pukul 14.00 – 21.00 Wita
Dinas malam : pukul 21.00 – 07.00 Wita
b. Untuk praktek di Panti Wredha (gerontik) mulai pukul 07.30 – 14.30
Wita dan Puskesmas (keluarga), mulai jam 07.30 – 14.00 Wita.
5. Ijin dan sakit :
a. Sakit harus ada keterangan dokter, rumah sakit atau puskesmas.
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b.

Permohonan ijin dilakukan secara tertulis 1 (satu) hari sebelum
pelaksanaan dan ditujukan pada Ketua Program Studi.
c. Tanpa keterangan dianggap alpa.
11. Mahasiswa wajib menyelesaikan tugas yang diberikan tepat waktu.
12. Mahasiswa harus tunduk dan taat terhadap peraturan dan tata tertib yang
berlaku di tempat praktek.
Pasal 4
Kuliah Semester Pendek (Summer)
1.

Semester pendek merupakan kegiatan tatap muka yang dilaksanakan pada
akhir semester gasal sebelum yudisium dengan beberapa ketentuan :
a. Bertujuan untuk memperbaiki nilai dan tidak diperhitungkan sebagai
lamanya pendidikan. Pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari
kalender akademik.
b. Pelaksanaan semester pendek diatur dalam kalender akademik dan
Ketua Program Studi adalah penanggung jawab pelaksanaan semester
pendek tersebut.
c. Pelaksanaan semester pendek adalah salah satu bentuk sanksi bagi
mahasiswa karena kurangnya prosentasi tatap muka teori kelas,
kurang dari 60 (enam puluh)%.
d. Jadwal pelaksanaan semester pendek diatur oleh BAAK. Kegiatan ini
hanya diikuti oleh mahasiswa yang berstatus aktif pada semester
gasal.
e. Mata kuliah yang diberikan pada semester pendek adalah mata kuliah
mengulang dan bukan mata kuliah baru.
f. Besarnya biaya pelaksanaan semester pendek adalah tanggung jawab
mahasiswa
g. Mahasiswa harus melapor pada dosen mata kuliah sebelum mengikuti
kuliah pendek dan harus mengisi daftar hadir.
h. Kegiatan semester pendek dapat dilaksanakan setelah mahasiswa
menyelesaikan administrasi di BAUK sebesar Rp. 200.000,- (dua
ratus ribu rupiah)/sks/mata kuliah. Setelah selesai semester pendek,
mahasiswa dapat mengikuti kegiatan akademik selanjutnya.
i. Kuliah minimal 8 (delapan) kali tatap muka.

Panduan akademik AKPER Bethesda Tomohon

Page 25

Pasal 5
Clinical Instructur (CI)
1.

2.

Tenaga instruktur klinik (CI) adalah pembimbing kegiatan praktek klinik
bagi mahasiswa di lahan praktek (rumah sakit, Puskesmas dan rumah
bersalin).
CI membimbing, melaksanakan kompetensiserta memberikan penilaian
sikap dan ketrampilan pada buku biru.

Pasal 6
Clinical Teacher (CT)
1.
2.

CT adalah pembimbing praktek klinik yang berasal dari institusi AKPER
Bethesda Tomohon
CT membimbing, melaksanakan kompetensi serta memberikan penilaian
sikap dan ketrampilan pada buku biru.
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BAB V
SANKSI
Pasal 1
Sanksi Perkuliahan di kampus
Mahasiswa
1. Mahasiswa yang tidak hadir di kelas 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa
pemberitahuan atau alasan, akan dipanggil dan diberi bimbingan dari Dosen
Pembimbing Akademik.
2. Mahasiswa yang tidak hadir di kelas selama 1 (satu) minggu secara berturutturut,diberi peringatan tertulis dan tembusan kepada orang tua.
3. Ujian Akhir Semester (UAS) dapat diikuti oleh mahasiswa bila kehadiran
pada perkuliahan tiap mata kuliah 75% dari keseluruhan perkuliahan.
4. Jika kehadiran dalam perkuliahan :
a. 60% s/d 74%, mahasiswa diberi penugasan mata kuliah yang tidak
diikuti. Selesai penugasan dapat mengikuti ujian akhir semester.
b. Kurang dari 60%, mahasiswa mengikuti kegiatan kuliah pendek
(summer) dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
5. Mahasiswa yang mendapat nilai “D” pada ujian akhir semester, diberikan
kesempatan 1 (satu) kali untuk memperbaiki nilai. Jika masih mendapat
nilai “D”, mahasiswa diberikan kesempatan memperbaiki nilai kembali
dengan biaya administrasi Rp. 20.000,-/mata kuliah/sks.
6. Mahasiswa yang mengunggah berita atau gambar dimedia sosial tentang
institusi, pimpinan ataupun hal-hal lain dari institusi dengan maksud
pencemaran nama baik, mahasiswa tersebut akan dikeluarkan dari
pendidikan AKPER Bethesda Tomohon.
7. Mengaktifkan handphone selama perkuliahan tanpa seijin dosen, mahasiswa
dapat dikeluarkan dari kelas.
8. Mahasiswa yang merusak fasilitas institusi, mendapat peringatan tertulis dan
harus mengganti kerusakan tersebut.
9. Mahasiswa yang berkelahi dalam lingkungan kampus, di skorsing yang
ditentukan dalam rapat pimpinan, PA, dosen dan tenaga kependidikan.
10. Mahasiswa yang terbukti mencontek, menciplak/plagiat tugas atau KTI
orang lain, diberi sanksi skorsing atau di keluarkan. Lamanya skorsing akan
ditentukan dalam rapat bersama pimpinan, PA, dosen dan tenaga
kependidikan.
11. Mahasiswa yang memalsukan tanda tangan dosen, PA, CI atau CT maka
mahasiswa diberi sanksi skorsing atau dikeluarkan.Lamanya skorsing akan
ditentukan dalamrapat pimpinan, PA, dosen dan tenaga kependidikan.
Panduan akademik AKPER Bethesda Tomohon

Page 27

12. Mahasiswa yang melakukan pengancaman terhadap Pimpinan, dosen,
pegawai dan rekan mahasiswa, maka mahasiswa tersebut akan diskorsing.
Lamanya skorsing akan ditentukan dalam rapat pimpinan, PA, dosen dan
tenaga kependidikan
13. Mahasiswa yang terbukti melakukan pencurian didalam maupun di luar
lingkungan kampus diberikan sanksi skorsing atau dikeluarkan dari
pendidikan. Lamanya skorsing akan ditentukan dalam rapat pimpinan, PA,
dosen dan tenaga kependidikan.
Dosen
1. Dosen yang tidak membuat RPS dan RPP, tidak diperkenankan mengajar
pada semester yang berjalan, baik gasal maupun genap.
2. Dosen yang tidak mengajar selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa
pemberitahuan, Ketua Program Studi memberikan teguran lisan dan
dievaluasi kembali. Jika tidak ada perubahan maka dosen tersebut tidak
diberikan kesempatan untuk mengajar.
3. Dosen yang mengajar dengan jumlah tatap muka yang tidak sesuai dengan
RPS dan RPP (kurang), Kaprodi akan memberikan surat teguran.
4. Dosen yang menggunakan soal ujian yang sama selama 3 (tiga) kali berturutturut, baik UAS maupun UTS, mata kuliah yang diampunya akan ditunda
pelaksanaan ujian selama maksimal 3 (tiga) hari. Pelaksanaan ujian
menggunakan soal ujian yang baru.
5. Dosen yang terlambat memasukkan soal ujian, UAS maupun UTS maka
penggandaan soal dilakukan oleh dosen tersebut.
6. Dosen yang terlambat memasukkan nilai ujian (UAS) hingga batas waktu
yang ditentukan, maka seluruh mahasiswa pada mata kuliah tersebut
diberikan nilai standard lulus, yaitu “B”.
Pasal 2
Di Laboratorium
1. Mahasiswa yang tidak membawa modul praktek laboratorium, tidak
diperkenankan mengikuti praktek laboratorium
2. Mahasiswa yang tidak mencapai 100% kehadiran praktek laboratorium,
menghadap dosen mata kuliah/Kepala Laboratorium untuk mendapatkan
bimbingan praktek laboratorium kembali
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3. Mahasiswa yang merusak atau menghilangkan alat laboratorium, wajib
menggantinya
4. Mahasiswa yang terlambat datang di laboratorium lebih dari 30 menit, tidak
diperkenankan mengikuti kegiatan praktek laboratorium.
5. Mahasiswa yang tidak memakai pakaian praktikum, tidak diperkenankan
mengikuti kegiatan praktikum

Pasal 3
Di Lahan Praktek
Mahasiswa
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Mahasiswa yang sakit atau ijin, harus mengganti hari praktek sesuai jumlah
hari absen (sakit atau ijin)
Mahasiswa yang mangkir/alpa, harus mengganti hari praktek 2 (dua) kali
jumlah hari mangkir/absen.
Mahasiswa yang tidak mengikuti pre conference, tidak diperkenankan
mengikuti kegiatan praktek klinik. Tidak mengikuti post conference,
mahasiswa dianggap mangkir dari kegiatan praktek dan harus mengganti
sesuai poin 2 (dua).
Mahasiswa yang tidak melakukan responsi asuhan keperawatan, dinyatakan
tidak lulus dan harus mengikuti kegiatan praktek klinik kembali. Biaya
praktek klinik dibebankan pada mahasiswa.
Mahasiswa yang tidak mengisi buku kegiatan praktek (buku biru), hingga
batas waktu yang ditentukan, dinyatakan tidak lulus.
Mahasiswa yang tidak memakai seragam sesuai ketentuan dan atribut (pin,
nama, kap/topi, warna seragam dan sepatu serta kaos kaki (laki-laki) secara
lengkap, tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan praktek
Pasal 4
Kuliah pendek

1.
2.

Mahasiswa yang tidak melaksanakan kuliah pendek/summer sesuai jadwal,
mahasiswa tersebut tidak lulus untuk mata kuliah yang tidak diikuti tersebut.
Mahasiswa tersebut harus mengulang pada semester berikutnya untuk mata
kuliah tersebut.
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Pasal 5
Clinical Instructur (CI) dan Clinical Teacher (CT)

1.
2.

CI yang tidak memberikan Penilaian Praktek Klinik Keperawatan pada
mahasiswa, maka nilai yang akan digunakan adalah nilai dari CT.
Ketua Program Studi (Kaprodi) akan menilai kinerja CI dan CT.
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BAB VI
Metode Pembelajaran
Secara umum metode pembelajaran yang digunakan adalah :
1. Kuliah tatap muka,
2. Penugasan,
3. Seminar,
4. Praktikum,
5. Praktek Klinik.
Strategi dan metode pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, meliputi :
1. Pembelajaran kelas
Metode yang dapat digunakan seperti ceramah, diskusi kelompok, seminar,
tutorial dan penugasan.Perhitungan waktu pembelajaran di kelas ditentukan
oleh beban kredit mata kuliah.
2. Pembelajaran Praktik Laboratorium
Kegiatan pembelajaran ini dilakukan di laboratorium, baik di kampus
maupun di luar kampus (klinik maupun lapangan) yang memungkinkan
mahasiswa memperoleh pengalaman nyata, mneguji coba pengetahuan dan
ketrampilan yang diperoleh sebelumnya dengan cara demonstrasi atau
simulasi. Proses pembelajaran di laboratorium dilaksanakan secara
terstruktur maupun mandiri dengan pendekatan individual maupun
kelompok. Metode yang digunakan dalam pembelajaran praktik
laboratorium antara lain, demonstrasi, simulasi, studi kasus, pembelajaran
kolaboratif, pembelajaran berbasis masalah, role play dan diskusi.
3. Pembelajaran Praktik Klinik atau Lapangan
Tujuan praktek klinik/lapangan adalah memberi kesempatan belajar bagi
mahasiswa untuk mengalam dan mempraktekkan serta mencoba secara
nyata pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh pada setiap tahap
pendidikan disertai sikap professional sesuai dengan profesinya.Kegiatan ini
dilakukan di tempat praktek, seperti rumah sakit, klinik, rumah bersalin,
puskesmas dan keluarga. Metode pembelajaran yang digunakan pada
pembelajaran praktek klinik/lapangan antara lain :
a. Ceramah
Ceramah adalah metode yang paling sering digunakan dalam proses
pembelajaran. Ceramah umumnya berbentuk penjelasan dari dosen
pada mahasiswa dan biasanya diikuti dengan tanya jawab.
b. Demonstrasi
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c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Merupakan metode yang mempersyaratkan adanya suatu keahlian untuk
mendemonstrasikan penggunaan alat atau melaksanakan kegiatan
tertentu seperti kegiatan yang sesungguhnya.
Penampilan kerja
Merupakan kegiatan praktek oleh mahasiswa dibawah supervise dari
dekat oleh dosen. Kegiatan praktek ini dilaksanakan atas dasar
penjelasan atau demonstrasi yang telah diterima atau diamati oleh
mahasiswa.
Diskusi
Merupakan bentuk interaksi antara mahasiswa dan dosen ataupun
dengan sesame mahasiswa lainnya. Kegiatan ini dilakukan untuk
menganalisa, menggali atau memperdebatkan topic atau permasalahan
tertentu
Studi mandiri
Merupakan metode berbentuk pelaksanaan tugas membaca atau
penelitian oleh mahasiswa, tanpa bimbingan atau pengajaran khusus.
Metode ini dapat dilakukan dengan cara menjelaskan tujuan dan hasil
yang diharapkan, daftar bacaan yang dapat digunakan serta
mempersiapkan evaluasi untuk menilai keberhasilan mahasiswa.
Kegiatan instruksional terprogram
Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan bahan instruksional yang
disiapkan secara khusus.Isi pelajaran diuraikan dalam urutan-urutan
tahapan yang harus diikuti dengan cermat dan dilengkapi dengan
mekanisme umpan balik yang segera dapat diketahui oleh mahasiswa
apabila melakukan kesalahan.Mahasiswa mendapat kebebasan untuk
belajar menurut kecepatan masing-masing.
Simulasi
Merupakan metode yang menampilkan symbol-simbol atau peralatan
yang menggantikan proses, kejadian atau benda yang sebenarnya.
Beberapa bentuk simulasi seperti : “peer teaching”, bermain peran (role
play) dan sandiwara (game). Peer teaching yaitu latihan mengajar
dengan menggunakan teman sendiri sebagai mahasiswa.
Bermain peran (role play)
Adalah latihan yang dilakukan dengan menyederhanakan peristiwa
yang sesungguhnya ke dalam ruang kuliah. Sedangkan permainan
(game) dilakukan dengan suatu aturan bermain tertentu, dimana setiap
pemain berkompetisi untuk meraih angka yang tertinggi
Praktikum
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Berbentuk kegiatan yang dirancang agar mahasiswa berpraktek dengan
mempergunakan peralatan ataupun instrument tertentu dengan langkahlangkah tertentu pula dalam suatu laboratorium untuk melatih
ketrampilan atau mencapai kesimpulan.
j. Studi kasus
Berbentuk penjelasan tentang masalah, kejadian atau situasi tertentu,
kemudian
mahasiswa
ditugaskan
mencari
alternative
pemecahannya.Metode ini digunakan untuk mengembangkan
ketrampilan berfikir kritis dan mendapatkan persepsi baru dari suatu
konsep dan masalah.
k. Ronde Keperawatan
Terdiri atas observasi dan sering disertai wawancara dengan pasien atau
beberapa pasien yang diikuti oleh kelompok.Melalui kunjungan
langsung ke pasien, mahasiswa mampu mengobservasi kondisi pasien,
menilai asuhan yang diberikan dan mengumpulkan informasi. Pada saat
ronde, sering diikuti dengan demonstrasi tindakan keperawatan tertentu
atau mengobservasi hasil intervensi bersama-sama dengan tim
kesehatan.
Sebelum melakukan ronde keperawatan, instruktut harus memperoleh
ijin dari pasien karena ronde keperawatan sering kali menyebabkan
privacy terganggu.
l. Observasi Lapangan
Merupakan tehnik dan strategi pembelajaran klinik yang pada
prinsipnya menekankan pada aspek pengamatan pasien atau keluarga
sebagai bahan diskusi dan evaluasi pencapaian target atau tujuan
pembelajaran.
m. Konferensi
Kegiatan ini dapat dibagi menjadi 2 metode, yaitu Nursing Care
Conference dan Team Teaching Conference.Pada prinsipnya kedua
metode ini merupakan pembelajaran keperawatan klinik yang
mengutamakan pada tehnik konferensi.Metode konferensi ini
merupakan kelompok diskusi tentang aspek praktek klinik.Konferensi
klinik membantu menyelsaikan masalah belajar yang menekankan pada
analisa kritis terhadap masalah dan menggali alternative dan pendekatan
yang kreatif.Dalam pelaksanaannya, metode ini dapat dilakukan dalam
bentuk pre-conference dan post-conference.Pre-conference merupakan
bagian diskusi yang dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran klinik
dan laboratorium dimulai, yang meliputi pengenalan masalah dan
membuat rencana serta hasil evaluasi pembelajaran praktek. PostPanduan akademik AKPER Bethesda Tomohon
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conference merupakan kegiatan diskusi yang dilakukan setelah kegiatan
pembelajaran praktek yang meliputi kegiatan diskusi tentang tingkat
keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran, kendala yang dihadapi,
cara mengatasi masalah, membandingkan masalah dan bertukar
pengalaman didalam kelompok.
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BAB VII
KALENDER AKADEMIK
1.

2.

3.
a.
b.
c.
4.
5.

6.

7.

Kalender akademik adalah keseluruhan penyelenggaraan kegiatan proses
pembelajaran 1 (satu) semester yang disusun menjadi panduan dalam
pelaksanaan kegiatan satu semester gasal atau genap.
Fungsi kalender akademik adalah sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan
efisien.
Kalender akademik memuat antara lain :
Masa registrasi dan her registrasi
Masa pengisian KRS
Masa perkuliahan, praktikum dan ujian
Kegiatan akademik meliputi kegiatan perkuliahan, penugasan terstruktur,
praktek laboratorium, praktek klinik keperawatan
Kegiatan tatap muka adalah proses interaksi antara dosen dan mahasiswa
dalam rangka pengalihan ilmu pengetahuan dengan metode diskusi,
praktikum dan kegiatan-kegiatan sejenis yang dilaksanakan dalam
ruangan/kelas, laboratorium atau klinik.
Kuliah lapangan adalah kegiatan akademik yang bersifat aplikasi teori-teori,
yang diperoleh di kelas untuk dikembangkan dan diterapkan di
lapangan/klinik sehingga lebih memberikan keyakinan pada mahasiswa
peserta didik.
Pengguna kalender akademik AKPER Bethesda Tomohon adalah seluruh
civitas AKPER Bethesda Tomohon, mulai dari Direktur, Wakil-wakil
Direktur, Kepala Bagian, Kepala Unit, Dosen, Tenaga Kependidikan sampai
pada mahasiswa
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BAB VIII
PENYUSUNAN TUGAS AKHIR
Pasal 1
Karya Tulis Ilmiah
Tugas akhir adalah karangan ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai syarat
untuk mengakhiri pendidikan Diploma III Keperawatan di AKPER Bethesda
Tomohon, berdasarkan hasil penelitian mandiri terhadap suatu masalah actual
yang dilakukan secara seksama dan dibimbing oleh dosen pembimbing.
Karya Tulis Ilmiah (KTI) adalah laporan tertulis yang disusun dan diterbitkan
oleh mahasiswa, yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang
dilakukan oleh mahasiswa yang memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang
dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan.Bobot ujian KTI adalah 3 sks.
1. Ujian Proposal
a. Mahasiswa
1). Mahasiswa didampingi oleh dosen pembimbing
2). Pemeriksaan konsep proposal dilakukan oleh dosen pembimbing dan
diperbaiki oleh mahasiswa dan siap diujikan, maksimal 1 (satu) bulan.
Jika lebih dari 1 (satu) bulan, proposal tersebut dapat dibatalkan dan
mahasiswa diberikan kesempatan untuk bimbingan proposal kembali.
3). Selama melakukan konsultasi proposal, mahasiswa harus mengisi daftar
bimbingan proposal yang ditanda tangani oleh dosen pembimbing
sebagai bukti telah melakukan bimbingan. Format bimbingan
dikeluarkan oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.
4). Proposal yang telah ditanda tangani oleh dosen pembimbing sebagai
bukti telah selesai melaksanakan pembimbingan, dapat diseminarkan.
Pelaksanaan seminar proposal diatur oleh Bagian Akademik dan
Kemahasiswaan.
5). Setelah selesai lulus ujian proposal, mahasiswa harus memperbaiki
proposal tersebut sebelum melaksanakan penelitian.
6) Perbaikan proposal maksimal 1 (satu) Minggu.
7). Setelah perbaikan dan telah disetujui oleh dosen pembimbing,
mahasiswa melapor ke BAAK untuk membuat surat penelitian.
8). Maksimal penelitian 1 (satu) Minggu. Selesai penelitian, mahasiswa
dapat konsultasi dosen pembimbing untuk persiapan ujian KTI.
9). Memasukkan rekomendasi perbaikan proposal ke BAAK.
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b. Pembimbing
1) Dosen pembimbing memberikan bimbingan dan pendampingan kepada
mahasiswa selama melaksanakan kegiatan penyusunan proposal
2) Dosen
pembimbing
memeriksa
proposal
dan
mahasiswa
memperbaikinya. Bimbingan proposal maksimal 1 (satu) bulan dan siap
diujikan.
3) Tenggang waktu yang diberikan untuk ujian proposal setelah disetujui
oleh dosen pembimbing adalah 1 (satu) bulan. Lebih dari itu dianggap
batal.
4) Dosen pembimbing menanda tangani format bimbingan proposal
sebagai bukti telah dilakukan pembimbingan proposal.
2.

3.

4.

Persyaratan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ,Mahasiswa :
a. terdaftar/teregistrasi.
b. telah lulus 109 sks.
c. telah menyelesaikan semua mata kuliah dan menyelesaikan semua
tugas-tugas tiap mata kuliah.
d. terdaftar sebagai peserta ujian akhir program pada surat keputusan yang
dikeluarkan oleh Direktur AKPER Bethesda Tomohon pada semester
berjalan.
d. tidak ada tunggakan administrasi keuangan.
e. telah menyelesaikan ujian proposal.
f. telah menyelesaikan penelitian dan telah mendapat persetujuan untuk
diujikan sebagai ujian karya tulis ilmiah.
Tugas dan tanggung jawab dosen pembimbing KTI
a. Membimbing rencana penelitian.
b. Memeriksa konsep rencana penelitian (proposal).
c. Mengawasi pelaksanaan penelitian.
d. Membimbing penyusunan konsep tugas akhir.
e. Membimbing dan mendampingi pada pelaksanaan ujian karya tulis
ilmiah (KTI).
f. Pembimbingan dilakukan oleh dosen pembimbing minimal 2
kali/minggu.
g. Bersama
dengan
mahasiswa
menentukan
hari/waktu
bimbingan/konsultasi.
Penetapan dosen pembimbing pada ujian Karya Tulis Ilmiah (KTI)
a. Dosen pembimbing KTI adalah dosen tetap AKPER Bethesda
Tomohon.
b. Pendidikan terakhir minimal Magister dengan jabatan fungsional
Asisten Ahli.
c. Pembimbing Akademik (PA) adalah pembimbing bagi mahasiswa
untuk bimbingan KTI.
d. Masa kerja minimal 3 (tiga) tahun di AKPER Bethesda Tomohon
secara terus menerus.
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e.

5.

6.

7.

Bagi pembimbing dengan kualifikasi non magister, masa kerja minimal
5 (lima) tahun berturut-turut dan status dosennya harus ditetapkan
dengan Surat Keputusan Yayasan GMIM Ds. AZR Wenas.
Pemberhentian dosen pembimbing
a. sakit atau berhalangan tetap (meninggal).
b. mendapat tugas belajar.
c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
e. lalai melaksanakan pembimbingan.
Proses pemberhentian dosen pembimbing diusulkan oleh Ketua Program
Studi kepada Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk
diteruskan pada Direktur AKPER Bethesda Tomohon.
Ujian Karya Tulis Ilmiah (KTI)
Pelaksanaan Ujian Karya Tulis Ilmiah (KTI)ditetapkan dengan surat
keputusan Direktur AKPER Bethesda Tomohon. SK tersebut berisikan
Panitia pelaksana ujian, dosen pembimbing, dosen penguji dan mahasiswa
peserta ujian.
Persyaratan Ujian Karya Tulis Ilmiah (KTI)
a. Mahasiswa
1). Tidak ada tunggakan akademik maupun tunggakan administrasi
keuangan.
2). Telah menyelesaikan 109 sks.
3). Telah menyelesaikan penelitian.
4). Telah selesai bimbingan dari dosen pembimbing.
5). Bimbingan KTI dari dosen pembimbing maksimal 1 (satu) bulan
dan mahasiswa dapat lanjut ke tahap berikut yaitu persiapan ujian
KTI.
6). Jika batas waktu yang telah ditentukan pada poin 5) diatas tidak
dapat dilaksanakan, mahasiswa harus melakukan pembimbingan
kembali.
7). Setelah selesai bimbingan, mahasiswa melapor pada panitia ujian
akhir program untuk dijadwalkan ujian.
b. Pembimbing
1) Pembimbing KTI adalah dosen Pembimbing akademik.
2) Pembimbing KTI memeriksa hasil penelitian mahasiswa,
memberikan bimbingan dan arahan kepada mahasiswa
bimbingannya.
3) Pembimbing KTI memeriksa setiap perbaikan/koreksi yang telah
diberikan.
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c.

5) Pembimbing KTI mengisi dan menanda tangani format bimbingan
ujian KTI sebagai bukti telah dilakukan pembimbingan.
6) Bimbingan KTI maksimal 1 (satu) bulan.
7) Pembimbing KTI memberikan persetujuan untuk ujian KTI jika
mahasiswa telah memenuhi syarat.
8) Persetujuan ujian KTI sebagaimana yang dimkasud pada poin 7)
diatas, maksimal 1 (satu) bulan. Lebih dari 1 (satu) bulan dianggap
batal dan mahasiswa melakukan bimbingan kembali.
Prosedur pendaftaran dan pelaksanaan KTI
Pendaftaran :
1)
Mahasiswa mengambil format pengisian pada panitia.
2)
Mahasiswa menyiapkan KTI sebanyak 3 (tiga) rangkap.
3)
Mahasiswa mendaftar pada panitia ujian.
4)
Mahasiswa membawa undangan ujian pada dosen penguji yang
telah ditetapkan dan dosen pembimbing.
Pelaksanaan ujian
1)
Mahasiswa melaksanakan ujian sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan oleh panitia.
2)
Mahasiswa, dosen penguji dan dosen pembimbing mengisi daftar
hadir dan berita acara.
3)
Mahasiswa memakai seragam putih dan jas almamater rapi dan
bersih saat ujian.
4)
Selesai ujian, mahasiswa memasukkan rekomendasi perbaikan
KTI di BAAK.
5)
Perbaikan KTI paling lambat 1 (satu) bulan sesudah ujian.
6)
KTI yang telah diperbaiki dibuat 5(lima) rangkap.
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BAB IX
PEMBIMBING AKADEMIK (PA)

Pembimbingan akademik adalah kegiatan akademik yang dilakukan oleh
seorang dosen pembimbing kepada mahasiswa bimbingannya untuk memberikan
bimbingan, arahan dan pembinaan secara terarah, terpadu, teratur dan menyeluruh
guna mencapai keberhasilan yang maksimal selama menempuh pendidikan di
AKPER Bethesda Tomohon.
a. Syarat dosen pembimbing akademik
1. Dosen PA adalah dosen tetap AKPER Bethesda Tomohon.
2. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun berturut-turut.
3. Memiliki integritas dan tanggung jawab yang baik sebagai dosen dan
PA.
4. Jumlah mahasiswa yang dibimbing sesuai ketentuan yaitu ratio 1:30.
5. Dapat menjaga kerahasiaan sebagai seorang pembimbing terhadap
setiap masalah dari mahasiswa bimbingannya, khususnya masalahmasalah pribadi.
6. PA ditetetapkan dengan Surat Keputusan Direktur AKPER Bethesda
Tomohon.
b. Tugas Pokok dan Fungsi Dosen pembimbing
1.
Memberikan penjelasan tentang sistem pendidikan dan administrasi
akademik di AKPER Bethesda Tomohon.
2.
Memberikan bimbingan, motivasi dan mendorong mahasiswa dapat
mandiri dalam mengikuti proses belajar mengajar di AKPER
Bethesda Tomohon.
3.
Menanda tangan Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil
Belajar (KHS).
4.
Memantau, mengevaluasi hasil belajar setiap semester.
5.
Membantu memecahkan masalah-masalah akademik dan non
akademik mahasiswa bimbingan.
6.
Jika ada hal-hal yang bersifat khusus, melaporkan kepada Ketua
Program Studi untuk penanganan selanjutnya.
7.
Melakukan pertemuan dengan mahasiwa-mahasiswa yang menjadi
bimbingan setiap awal dan akhir semester.
8.
Membantu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan
mahasiswa.
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c.

Pemberhentian/penggantian dosen pembimbing, jika :
1.
Sakit atau berhalangan tetap.
2.
Mendapat tugas belajar.
3.
Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
4.
Lalai melaksanakan tugas sebagai dosen pembimbing.
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BAB X
SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK
Pasal 1
Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
(Sipenmaru)
AKPER Bethesda Tomohon melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru
(Sipenmaru) setiap tahun pada semester gasal.Kegiatan ini bertujuan untuk
menjaring lulusan sekolah menengah tingkat atas atau kejuruan untuk
mendapatkan calon-calon peserta didik yang memiliki kemampuan akademis dan
minat belajar di bidang keperawatan.Pelaksanaan kegiatan Sipenmaru ini
dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur
AKPER Bethesda Tomohon.
Persyaratan umum seleksi penerimaan mahasiswa baru
1. Warganegara Indonesia.
2. Dasar pendidikan : lulusan SMA/SMU (semua jurusan) dan lulusan SMK.
3. Sehat fisik dan mental serta tidak buta warna, baik parsial maupun total.
4. Tinggi minimal 150 untuk wanita dan 160 untuk laki-laki. Berat badan
proporsional dengan tinggi badan.
5. Berkelakuan baik.
Pendaftaran
Melakukan pendaftaran di AKPER Bethesda Tomohon atau pendaftaran on line di
www.akperbethesdatmh.ac.id
Seleksi
1. Berkas.
2. Uji tulis.
3. Uji kesehatan.
4. Wawancara.
Pasal 2
Pengenalan Program Studi (PPS)
Calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada seleksi penerimaan mahasiswa
baru (Sipenmaru) dan telah melakukan registrasi administrasi, wajib mengikuti
kegiatan Pengenalan Program Studi (PPS) selama 3 (tiga) hari sebelum mengikuti
perkuliahan pada tahun ajaran yang baru.
Tujuan PPS adalah :
1. Membantu mahasiswa untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan dan
keadaan kampus, baik bidang akademik maupun non akademik.
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2.

3.
4.

5.

Mempersiapkan mental dan fisik mahasiswa untuk menjalankan tugas dan
tanggung jawab dalam lingkungan yang baru yaitu dunia kampus yang
berbeda dengan lingkungan pembelajaran pada pendidikan menengah atas.
Menumbuhkan rasa persaudaraan dikalangan civitas akademika dalam rangka
menumbuhkembangkan suasana yang kondusif dan nyaman.
Mengenalkan mahasiswa baru pada :
a. Wawasan kebangsaan serta pendidikan yang mencerdaskan berdasarkan
pada nilai-nilai kemanusiaan.
b. Pokok-pokok program pendidikan pada AKPER Bethesda Tomohon, yang
meliputi program bidang akademik, administrasi umum dan program
bidang pembinaan mahasiswa dan alumni.
c. Tri Dharma Perguruan Tinggi.
d. Pengenalan situasi kampus.
Mendorong minat dan pengembangan bakat mahasiswa melalui apresiasi
seni, budaya dan olah raga.
Pelaksana kegiatan PPS dilakukan oleh panitia yang telah ditetapkan melalui
Surat keputusan Direktur AKPER Bethesda Tomohon.Kegiatan ini
dikoordinir langsung oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan. Kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru dan
diakhir kegiatan mahasiswa akan mendapat sertifikat. Bagi yang belum
mengikuti diberikan kesempatan untuk mengikuti tahun berikutnya.
Keseluruhan kegiatan ini secara lengkap dituangkan dalam Buku Panduan
Pengenalan Program Studi.
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BAB XI
REGISTRASI MAHASISWA
Registrasiadalah proses pendaftaran bagi setiap calon mahasiswa baru yang
dinyatakan lulus pada seleksi penerimaan mahasiswa baru (Sipenmaru) dan
memperoleh hak penuh sebagai mahasiswa.
Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk
dapat mengikuti kegiatan perkuliahan, memperoleh hak-hak akademik dan
menggunakan fasilitas bagi mahasiswa sebagaimana ketentuan yang berlaku pada
semester berjalan.
Registrasi dan her registrasi mahasiswa dilakukan secara on line dengan
menggunakan e-campuz system.
Pasal 1
Registrasi Bagian Administrasi Umum Dan Keuangan
(BAUK)
Registrasi administrasi adalah registrasi yang harus dilakukan oleh setiap
mahasiswa pada awal semester untuk mendapatkan hak mengikuti kegiatan
perkuliahan pada semester yang berjalan.Registrasi dilakukan di Bagian
Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK).Registrasi administrasi menyangkut
semua pembayaran yang diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan pada semester
berjalan, seperti biaya pendidikan.
Berdasarkan status mahasiswa, registrasi administrasi terdiri dari :
a. Registrasi mahasiswa baru
Registrasi ini merupakan kelanjutan registrasi setelah diterima pada seleksi
penerimaan mahasiswa baru (Sipenmaru).Registrasi ini dilakukan di Bank
BNI 46 disemua cabang di Indonesia. Syarat registrasi bagi mahasiswa baru
sebagai berikut :
1. Membayar/menyelesaikan biaya pendidikan sesuai ketentuan.
2. Melengkapi persyaratan administrasi, yaitu :
a. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian setempat.
b. Surat pernyataan bersedia tidak hamil (bagi mahasiswi) selama
mengikuti pendidikan diatas meterai Rp. 6.000,c. Surat pernyataan bersedia tinggal diasrama (bagi mahasiswi) diatas
meterai Rp. 6.000,d. Surat pernyataan bersedia menanggung biaya pendidikan (orang
tua/wali) selama menempuh pendidikan diatas meterai Rp. 6.000,-
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e.

Surat pernyataan mentaati tata tertib dan peraturan selama
menempuh pendidikan diatas meterai Rp 6.000,f. Formulir biodata lengkap.
g. Pas foto ukuran 4x6 = 1 lembar, 2x3 = 2 lembar, 3x4 = 3 lembar.
3 Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) mengirimkan daftar
nama-nama mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi ke
Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) untuk
selanjutnya dilakukan registrasi akademik.
4 Batas waktu penyelesaian/registrasi mahasiswa baru adalah 1 (satu)
Minggu. Jika hingga batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat
menyelesaikan registrasi tersebut, maka mahasiswa tersebut dianggap
mengundurkan diri dan semua pembayaran yang telah dilakukan tidak
dapat ditarik kembali.
b. Her Registrasi bagi mahasiswa lama
1. Mahasiswa melakukan her registrasi keuangan secara on line di Bank
BNI 46.
2. BAUK mengirimkan daftar mahasiswa yang telah melakukan her
registrasi di bank ke BAAK.
3. BAAK melakukan registrasi akademik sesuai data BAUK.
4. Mahasiswa yang tidak melakukan her registrasi hingga batas waktu yang
ditetapkan, maka yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai mahasiswa.

Pasal 2
Registrasi Bagian Administrasi Akademik Dan Kemahasiswaan
(BAAK)
Registrasi akademik adalah registrasi yang wajib dilakukan oleh setiap mahasiswa
pada awal semester untuk untuk mendapatkan status aktif sebagai mahasiswa dan
mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).Registrasi ini dilakukan di Bagian
Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).Registrasi akademik
dilakukan setelah registrasi administrasi.
1. Mahasiswa baru
a. BAAK akan meregistrasi mahasiswa baru pada buku register institusi
sesuai data BAUK untuk mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) adalah nomor induk registrasi
mahasiswa yang terdaftar dan berisikan 7 digit angka yang mengandung
unsur-unsur :
empat digit pertama menunjukkan nomor tahun angkatan (tahun
masuk)
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2.

3.

4.

tiga digit terakhir menunjukkan nomor urut registrasi
Contoh : 2017001 = 2017 merupakan tahun masuk dan 001 nomor
urut registrasi di tahun masuk 2017
b. BAAK
akan
menetapkan
pembimbing
akademik
dan
penempatan/pembagian kelas.
c. BAAK akan menerbitkan Kartu Tanda mahasiswa (KTM).
Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu yang diberikan kepada
mahasiswa yang telah melakukan registrasi/herregistrasi administrasi dan
akademik.KTM AKPER Bethesda Tomohon merupakan salah satu bukti
bahwa mahasiswa tersebut adalah mahasiswa aktif di semester yang
sedang berjalan.
d. Operator ecampuz sistem akan memberikan password untuk bisa masuk
pada sistem tersebut.
e. Mahasiswa mengisi KRS secara on line pada ecampuz sistem.
Mahasiswa lama
Kegiatan registrasi akademik dilakukan secara on line :
a. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS)
b. Mendapatkan persetujuan dosen pembimbing akademik
Registrasi Mata kuliah
a. Registrasi mata kuliah dilakukan oleh operator e-campuz, yaitu mata
kuliah pada semester berjalan.
b. Registrasi mata kuliah untuk mempermudah pembagian kelas dan
alokasi ruang
Mahasiswa yang selesai melaksanakan cuti akademik
Mahasiswa yang selesai melaksanakan cuti akademik, harus melaksanakan
her registrasi sebagai berikut :
1) Mahasiswa melapor pada PA untuk kuliah kembali dan membuat surat
permohonan aktif kuliah kembali.
2) Mahasiswa mengisi formulir permohonan aktif kembali kuliah di bagian
kemahasiswaan/BAAK dengan memperlihatkan SK Cuti dari Direktur.
3) Mahasiswa membawa formulir aktif kuliah untuk mendapatkan
persetujuan Ketua Prodi.
4) Staf Kemahasiswaan menerima dan mengecek formulir permohonan aktif
kembali kuliah dan meneruskan ke Bagian Admin Umum / BAUK.
5) Ka. BAUK melalui staf tata usaha mendisposisikan permohonan tersebut
kepada Direktur Akper Bethesda.
6) Direktur mendisposisikan kembali ke Ka. BAUK.
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7) Jika disetujui oleh Direktur, mahasiswa melapor ke BAUK melaksanakan
administrasi keuangan di bank BNI 46.
8) BAUK memberikan formulir lunas pembayaran keuangan kepada
mahasiswa untuk diteruskan ke BAAK.
9) Ka. BAAK menugaskan staf Kemahasiswaan untuk membuat konsep SK
aktif kuliah kembali dan dikonsulkan ke Kaprodi.
10) Jika konsep SK tersebut disetujui, staf Kemahasiswaan membawa konsep
tersebut ke BAUK untuk dibuatkan SK.
11) BAUK menyerahkan SK tersebut ke BAAK untuk seterusnya akan
diteruskan ke mahasiswa.
12) Mahasiswa mengisi KRS online.
13) Staf kemahasiswaan mengaktifkan kembali status mahasiswa tersebut
pada ecampuz.
Pasal 3
Sanksi Akademik
1. Sanksi akademik dapat berupa peringatan akademik dan/atau pemutusan
studi. Sanksi pemutusan studi diusulkan/diajukan oleh program studi
diputuskan oleh Direktur AKPER Bethesda Tomohon.
2. Peringatan akademik adalah peringatan secara tertulis dari Direktur AKPER
Bethesda Tomohon kepada orang tua/wali mahasiswa yang berisikan tentang
penurunan prestasi akademik ataupun adanya pelanggaran tentang tata tertib
di AKPER Bethesda Tomohon. Hal ini dilakukan untuk memperingatkan
mahasiswa agar tidak terjadi pemutusan studi.
3. Peringatan akademik bagi :
Mahasiswa yang yang memiliki IPK kurang dari 2.00, diberi kesempatan
untuk memperbaiki nilai yang kurang sampai nilai minimal “C” tiap mata
kuliah yang nilai “D”.
4. Pemutusan studi
Pemutusan studi pada mahasiswa dapat dilakukan dengan ketentuan :
a. Melewati batas waktu maksimal pendidikan yaitu 10 (sepuluh) semester.
b. Alasan kesehatan sehingga mahasiswa tidak dapat mengikuti kegiatan
perkuliahan baik teori maupun praktek. Hal ini harus disertai keterangan
dari dokter/rumahsakit ataupun permohonan langsung dari orang tua.
c. Mahasiswa meninggal dunia.
d. Menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan.
e. Menyebarkan ujaran kebencian dan isu SARA.
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f. Memuat hal-hal yang negative di media social tentang institusi (menghina,
memaki).
5. Skorsing diberikan kepada mahasiswa :
a. Melakukan pelanggaran diluar kampus, seperti melakukan/mengikuti
kegiatan yang berakibatkan pencemaran nama baik institusi, melakukan
tindakan kriminal yang berakibat di tahan oleh pihak Kepolisian.
b. Merusak fasilitas kampus /institusi.
c. Plagiarisme KTI dan data penelitian.
d. Memalsukan tanda tangan (Pimpinan, dosen, pegawai, pembimbing
lahan praktek).
e. Minum minuman keras, narkoba (memiliki atau menyimpan atau
menggunakan), berkelahi, merusak fasilitas kampus, membuat
kerusuhan, melakukan pengancaman kepada pimpinan, dosen, pegawai
maupun mahasiswa lainnya.
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BAB XII
PINDAH INSTITUSI
Pasal 1
Syarat Pindah Institusi
Pindah institusi yang dimaksud adalah perpindahan dari institusi keperawatan
lain dan melanjutkan pendidikan di AKPER Bethesda Tomohon.
Syarat pindah :
1. Program studi asal sesuai dengan program studi AKPER Bethesda
Tomohon.
2. Status akreditasi institusi asal minimal sama dengan AKPER Bethesda
Tomohon.
3. Tidak sedang dalam proses putus paksa /drop out (DO) atau cuti akademik.
4. Masa studi dari institusi asal maksimal tingkat II semester 3 (tiga).
5. Pendidikan pada institusi asal yang telah ditempuh minimal 2 semester dan
maksimal 3 semester dengan IPK ≥ 2.76 = B.
6. Saat mengajukan pindah institusi, mahasiswa tersebut masih dalam status
terdaftar pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) asal.
7. Mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal secara terus menerus (tidak
pernah mendapat sanksi).
8. Mendapat ijin dari pimpinan perguruan tinggi asal untuk pindah institusi.
9. Mendapat ijin tertulis dari pimpinan AKPER Bethesda Tomohon.
10. Memenuhi persyaratan administrasi keuangan dan akademik sebagai
mahasiswa baru, termasuk mata kuliah di kurikulum.
11. Perpindahan hanya dapat dilakukan pada awal tahun akademik, semester
gasal.

Pasal 2
Tata cara pindah institusi
1.
2.

Mahasiswa membuat surat permohonan pindah institusi ditujukan kepada
Direktur AKPER Bethesda Tomohon.
Surat permohonan tersebut dilengkapi dengan :
a. surat keterangan pindah dari institusi asal.
b. Keterangan status di PDPT.
c. Menyerahkan foto copy transkrip nilai dari semester 1 hingga semester
terakhir dari institusi asal yang dilegalisir.
d. foto copy ijasah terakhir yang telah dilegalisir (minimal 6 bulan).
e. foto copy KTP.
f. pas foto 4x6 = 1 lembar, 2x3 = 1 lembar.
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3.
4.

Sanggup membayar biaya pendidikan sesuai aturan yang berlaku di AKPER
Bethesda Tomohon.
Bagi mahasiswa perempuan, bersedia tinggal di asrama.
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BAB XIII
EVALUASI PEMBELAJARAN
Pasal 1
Kegiatan Evaluasi
1. Evaluasi pembelajaran merupakan penilaian yang menunjukkan keadaan atau
kondisi akhir saat ini. Materi evaluasi disusun berdasarkan tujuan belajar dan
kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Hasil belajar peserta didik
merupakan satu kesatuan yang integral antara pengetahuan, sikap dan
ketrampilan.
2. Kegiatan evaluasi meliputi :
a. Ujian tulis :
1) Ujian Tengah Semester (UTS).
UTS dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses
belajar mengajar sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester
(RPS) sampai tengah semester.
2) Ujian Akhir Semester (UAS).
UAS dimaksudkan untuk mengukur tingkat pencapaian proses belajar
mengajar dalam satu semester sesuai Rencana Pembelajaran Semester
(RPS), baik teori maupun praktek.
Soal UTS maupun UAS dapat berupa kasus, Multiple Choise Question
(MCQ) maupun essay. Jumlah soal kasus per sks = 20 soal, MCQ 35
soal per sks dan essay = 7-10 soal per sks.
3) Ujian Karya Tulis Ilmiah (KTI)
Merupakan seminar Karya Tulis Ilmiah (KTI) sebagai bentuk tugas
mengakhiri pendidikan DIII Keperawatan di AKPER Bethesda
Tomohon. Peserta Ujian KTI adalah mahasiswa yang telah memenuhi
persyaratan,administrasi akademik dann administrasikeuangan.
b. Ujian praktek laboratorium dan Praktek Klinik keperawatan
1) Ujian praktek laboratoriumuntuk menilai kemampuan mahasiswa
melakukan tindakan keperawatan sesuai Standar Operasional Prosedur
(SOP) dengan menggunakan format penilaian yang telah ditentukan.
2) Ujian praktek laboratorium bagi mahasiswa tingkat I.
3) Ujian praktek klinik keperawatan untuk mengevaluasi kemampuan
mahasiswa dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien
kelolaan di tatanan pelayanan kesehatan/rumah sakit.
3. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup :
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a. prinsip penilaian
Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel
dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
1).Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa
agar mampu : memperbaiki perencanaan dan cara belajar, meraih
capaian pembelajaran lulusan.
2).Prinsip otentik, merupakan penilaian yang berorientasi pada proses
belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang
mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses
pembelajaran berlangsung.
3).Prinsip objektif,
merupakan penilaian yang didasarkan pada
standard yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas
dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
4).Prinsip akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai
dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah,
dan dipahami oleh mahasiswa.
5).Prinsip transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil
penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
b. teknik dan instrumen penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk
kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.
pada teknik penilaian diperlukan instrument penilaian terdiri atas penilaian
proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk
portofolio atau karya desain. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik
penilaian observasi.Penilaian penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum
dan ketrampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi
dari berbagai teknik dan instrument penilaian sebagaimana dimaksud di
atas.Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan
instrument penilaian yang digunakan.
c. mekanisme dan prosedur penilaian terdiri atas menyusun, menyampaikan,
menyepakati tahap, teknik, instrument, kriteria, indikator dan bobot
penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana
pembelajaran. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik,
instrument dan kriteria, indicator serta bobot penilaian yang memuat
prinsip penilaian yang dijelaskan diatas.
4. Predikat kelulusan mahasiswa :
a. Memuaskan, dengan IPK ≥ 2.76 (dua koma tujuh enam) sampai 3.00 (tiga
koma nol-nol).
b. Sangat Memuaskan, dengan IPK ≥ 3.01 (tiga koma nol satu) sampai 3.50
(tiga koma lima nol).
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5.

6.

7.

8.

c. Dengan Pujian, dengan IPK ≥ 3.51 (tiga koma lima satu) .
Prosedur pelaksanaan penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan
pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi
dan pemberian nilai akhir serta dapat dilakukan melalui penilaian
bertahap/atau penilaian ulang.
Pelaksana penilaian dilakukan dengan rencana pembelajaran dapat dilakukan
oleh :
a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu
b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan
mahasiswa
c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan
pemangku kepentingan yang relevan.
Kelulusan mahasiswa. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah
satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.Hasil penilaian
capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks
Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan
pada program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
IPS dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan
perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata
kuliah bersangkutan di bagi dengan jumlah sks mata kuliah yang
bersangkutan. Untuk menilai kemampuan akademik mahasiswa dilakukan
evaluasi yang meliputi 3 aspek, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik.
Pasal 2
Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian akhir semester yaitu penilaian terhadap keberhasilan mahasiswa
pada akhir semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). Untuk
mengetahui kemajuan studi mahasiswa, dilakukan evaluasi melaluitahapan–
tahapan sebagai berikut:
1. Semester pertama dan kedua, mahasiswa mampu menyelesaikan 43 sks dengan
masing-masing IPS minimal 2,50.
2. Semester ketiga dan keempat,mahasiswamampu menyelesaikan 37 sks dengan
masing-masing IPS 2.76.
3. Semester kelima dan keenam,mahasiswamampu menyelesaikan 31sks dengan
masing-masing IPS3.00.
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4. Akhir Program. Selambat–lambatnyapada akhirsemester ke-enam,mahasiswa
harus lulus semuabebansks yang ditetapkan, yaitu 112 sks dengan
IndeksPrestasi Kumulatifharussamaataulebihtinggi dari 2,76.
5. Untuk menyelesaikan program DIII Keperawatan, mahasiswa wajib
membuat KTI serta menyajikan dalam ujian akhir.
6. Mahasiswa akan mendapatkan
peringatan
akademik
apabila
duatahapanevaluasi pertama pada poin 1 (satu) diatas dianggap tidak mampu
mengikuti kegiatan belajar mengajardengan IPK kurang dari 2,50.

Pasal 3
Penilaian Hasil Belajar
1.

Standard Penilaian pembelajaransebagai ukuran kemampuan mahasiswa
pada periode tertentu, untuk setiap matakuliah, dapat dinyatakan dalam
kisaran :
Huruf “A” setara dengan angka 4 (empat), berkategori sangat baik;
Huruf “B” setara dengan angka 3 (tiga), berkategori baik;
Huruf “C” setara dengan angka 2 (dua), berkategori cukup;
Huruf “D” setara dengan angka 1 (satu), berkategori kurang;
Huruf “E” setara dengan angka 0 (nol), berkategori sangat kurang.
Penilaian
berikut:

hasilbel ajar

Rentang
Nilai
98 -100
94 – 97
91 – 93
87 – 90
83 – 86
79 - 82
78
77
76
75
74
73
72
70 – 71
69
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dinyatakandenganhurufdannilaibobotsebagai

Nilai
Huruf

Nilai
Numerik
4
3.9
3.8
3.7
3.6
3.51
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3
2.9
2.8
2.76
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2.
3.
4.

68
67
66
65
64
62 – 63
60 – 61
58 – 59
56 – 57

2.75
2.74
2.73
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2

41 - 55

1

≤ 40

0

Nilai hasil ujian diumumkan secaraterbuka melalui Sistem Informasi
Akademik (SIA) Ecampuz oleh dosen mata kuliah.
Mahasiswadimungkinkanuntuk memperbaiki nilai.
CaraPenilaian:
a. PenilaianAcuanPatokan(PAP)yaitupenilaianyang
didasarkanpadakriteriatertentumenurutkeyakinan penguji.
b. PenilaiandenganPAPditerapkanapabilatelahdilakukan
beberapaaspekkegiatanProsesBelajar Mengajar(PBM) sebagai berikut:
1) R P S dan RPPtelahdirumuskansecarabaik danbenar.
2) RPS danRPPdikomunikasikankepadakelompokdosen
danmahasiswa.
3) Dilakukan evaluasi sepanjang semester (continuous assessment).
4) Dilakukanupaya motivasi di pihakmahasiswa.
5) Dilakukanupayapengayaan(enrichment)dalam perkuliahan.
6) Apabiladalampenilaian,nilaibelum dapatditentukan,makakepadanya
diberikan nilaiTidak Lengkap (TL). Nilai TL tersebut harus
diselesaikan sebelum jadwal pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)
pada semester berjalan.Jika hingga batas waktu yang ditentukan,
mahasiswa tidak menyelesaikan nilai tersebut, maka dosen mata
kuliah tersebut berhak untuk memberikan nilai.
7)
Tingkatkeberhasilanmahasiswadalamsatusemesterdinyatakandenga
nIndeks Prestasi (IP).
8) Dalam perhitungan Indeks Prestasi (IP), setiap mata kuliah bobot
sksnyahanya satukali dipergunakansebagaipembagi dannilai
yangdipergunakan adalahnilai yangtertinggi.
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9) MenghitungIPmenggunakanrumus sebagaiberikut:
∑KN
ƩK
dimana:
K= besarnya sks matakuliah
N = nilai matakuliah
10) Tingkat keberhasilan mahasiswa dari semester pertama sampai
dengansemestertertentudinyatakan denganIndeksPrestasi Kumulatif
(IPK).CaraperitunganIPKsamadengancaramenghitungIP,dimana K
=besarnya seluruh sks mata kuliah dan
N = nilai seluruh mata kuliah.

Pasal 4
Perbaikan Nilai
1.

2.

3.

4.

Mahasiswa tingkat satu yang mendapat IPS kurang dari 2.50 dan mempunyai
nilai D, harus mengikuti remedial sampai mencapai nilai C = 2.5 tiap mata
kuliah. Nilai E dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang.
Mahasiswa tingkat dua yang mendapat IPS kurang dari 2.76 dan mempunyai
nilai C, harus mengikuti remedial sampai mencapai nilai B = 3.00 tiap mata
kuliah.
Mahasiswa tingkat tiga yang mendapat IPS kurang dari 3.00 dan mempunyai
nilai C, harus mengikuti remidial sampai mencapai nilai B =3.5 tiap mata
kuliah.
Hasil ujian “C” dan “D” tiap mata kuliah, mahasiswa diberikan kesempatan
untuk memperbaikinya.
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BAB XIV
YUDISIUM DAN WISUDA
Pasal 1
Yudisium
1. Merupakan pengumuman nilai pada mahasiswa sebagai proses penilaian akhir
dari seluruh mata kuliah yang telah diambil mahasiswa dan penetapan nilai
dalam transkip akademik, serta memutuskan lulus atau tidaknya mahasiswa
dalam jangka waktu tertentu dihasilkan dari keputusan rapat, termasuk
penetapan 10 ranking terbaik.
2. Peserta yudisium adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan beban studi
pendidikan 112 sks
3. Pelaksanaan yudisium ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur AKPER
Bethesda Tomohon.
Pasal 2
Wisuda
1.

2.

3.
4.

Wisuda adalah proses akhir dalam rangkaian kegiatan akademik pada sebuah
perguruan tinggi. Wisuda juga merupakan tanda pengukuhan atas selesainya
studi dan diadakan prosesi pelantikan melalui rapat senat terbuka.
Peserta wisuda adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada kegiatan
yudisium, baik mahasiswa tahun akademik yang berjalan maupun mahasiswa
yang telah dinyatakan lulus pada tahun sebelumnya.
Kegiatan wisuda dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan melalui Surat
Keputusan Direktur AKPER Bethesda Tomohon.
Direktur AKPER Bethesda Tomohon memberikan piagam penghargaan
terhadap 10 ranking terbaik yang telah ditetapkan dalam rapat yudisium.
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BAB XV
LULUSAN DAN GELAR AKADEMIK

1.

2.
3.
4.

5.

Mahasiswa AKPER Bethesda Tomohon, dinyatakan lulus bila telah
menyelesaikan 112 sks dengan IPK minimal 2.76 tanpa ada nilai “D” dan
“E”
Gelar akademik adalah Ahli Madya Keperawatan atau disingkat Amd. Kep.
Kelulusan mahasiswa pada program Diploma III Keperawatan Bethesda
Tomohon, dinyatakan melalui pelaksanaan judisium.
Predikat kelulusan Diploma III Keperawatan Bethesda Tomohon, terdiri
dari 3 (tiga) tingkatan, yaitu :
a. Memuaskan
: IPK 2.00 – 2.75
b. Sangat Memuaskan : IPK 2.76 – 3.50
c. Dengan Pujian
: IPK 3.51 – 4.00
Lulusan AKPER Bethesda Tomohon telah menjadi alumni AKPER
Bethesda Tomohon
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BAB XVI
BUSANA/SERAGAM SERTA ATRIBUT MAHASISWA

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Seragam mahasiswa AKPER Bethesda Tomohon terdiri atas seragam harian,
seragam praktikum, seragam dinas malam dan seragam almamater.
Seragam harian berwarna biru dan putih. Seragam biru dengan sepatu putih
dipakai setiap hari Senin dan Selasa. Sedangkan seragam Putih dengan sepatu
hitam dipakai setiap hari Rabu, Kamis, Jumat.
Seragam praktikum berwarna putih, digunakan di saat kegiatan praktikum di
laboratorium
Seragam almamater berwarna Ungu, digunakan saat ujian akhir program,
kegiatan-kegiatan lapangan, kegiatan resmi lainnya.
Seragam dinas malam berwarna putih, digunakan saat kegiatan praktik klinik
di rumah sakit.
Selain seragam, atribut lainnya yang melengkapi seragam adalah identitas
mahasiswa (papan nama), kap putih serta hair net hitam (untuk wanita), pin
institusi.
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