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KETENTUAN PEMBERIAN STATUS MAHASISWA

Registrasi Mahasiswa BARU FK UNISMA

Registrasi Mahasiswa LAMA FK UNISMA

Berhenti Studi

Sementara Tetap

OSHIKA MABA/ALUR HER REGISTRASI MAHASISWA.docx


SISTEM PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

 Kurikulum Berbasis Kompetensi 2018 

 Program Studi Kedokteran ➔student centered, problem based, horizontally and 
vertically integrated, community based, early clinical exposure, elective-based approach, dan 
systematic. 

 Program Studi Farmasi ➔ Kurikulum Berbasis Kompetensi 2019

 Kurikulum ➔sistem semester ➔Satuan Kredit Semester (SKS)

 Prodi Pendidikan Dokter: kuliah, praktek laboratorium, Clinical Skill Learning, tutorial, penelitian 
atau kegiatan lainnya

 Prodi Profesi Dokter seperti Bed Side Teaching, Tutorial Klinik, Clinical Supervisor, Laporan Kasus, 
Referat, serta ujian kasus dan ujian skill.

 Prodi Farmasi ➔ kuliah, praktek laboratorium, tutorial, penelitian atau kegiatan lainnya

 Beban studi

 Prodi Pendidikan Dokter dan Farmasi➔ 150 SKS dengan masa studi min 8 semester dan max 14 
semester dan 

 Prodi Profesi dokter 40 SKS dengan masa studi minimal 5 semester dan max 10 semester.



STANDAR KOMPETENSI DOKTER

Area Kompetensi

 Komunikasi efektif

 Keterampilan klinis

 Landasan ilmiah ilmu kedokteran

 Pengelolaan masalah kesehatan

 Pengelolaan informasi

 Mawas diri dan pengembangan diri

 Etika, moral, medikolegal dan profesionalisme serta keselamatan pasien



STANDAR KOMPETENSI SARJANA FARMASI

Area Kompetensi

 Optimalisasi keamanan penggunaan obat

 Pelayanan sediaan farmasi

 Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi

 Pelayanan informasi, konsultasi dan edukasi obat dan 
pengobatan

 Komunikasi dan kolaborasi interpersonal

 Kepemimpinan dan manajemen

 Praktik professional, legal, dan etik

 Penguasaan ilmu, kemampuan riset, dan pengembangan diri



Tahap Program Studi Pendidikan Dokter

 Empat tahap

 Basic Medical Science 

 System-Physiology

 Departemental-Pathology

 Excellent Moslem Doctor

 Setiap tahap

 2 semester

 materi Core Medical Competencies dan Skill Competencies ➔Standar 

Kompetensi Dokter Indonesia, 

 muatan lokal ➔ Medical Islamic Study dan Biodiversity, 

 General Studies ➔ pedoman dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

untuk pendidikan Strata 1.



Tahap Program Studi Profesi Dokter 

 40 SKS yang ditempuh selama 2 tahun

 Hospital based training dan

 community/public health center based training. 

Tahap Program Studi Farmasi

 150 SKS yang terdiri dari 124 SKS muatan kurikulum inti 

dan 26 SKS muatan lokal.



Daftar mata kuliah/blok

OSHIKA MABA/DAFTAR MATA KULIAH.docx


JADWAL KEGIATAN AKADEMIK HARIAN

Waktu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu

Jam I

07.30 - 09.10
SDL 1 SDL 2 Student day Tutorial 2 Pleno MKDU

Jam II

09.20 - 11.00
Tutorial 1 Kuliah 2 Student day Kuliah 3 Pleno SDL 5

11.00 - 12.30 Shalat-istirahat-makan

Jam IV

12.30 - 14.10
MKDU

Praktikum/C

SL
Student day Kuliah 4 Kuliah 5

Cadangan 

kul pakar/

Ujian

Jam V

14.20 - 16.00
Kuliah 1

Praktikum 

/CSL
Student day SDL 3 SDL 4

Cadangan

kul

pakar/ujian

Tingkat pertama



Evaluasi belajar dan pembimbingan akademik

 Evaluasi Hasil Belajar

 Pembimbingan akademik

Buku Pedoman Akademik 2019-20120/ESW-Diagram Alur Evaluasi Belajar Mahasiswa.docx
Buku Pedoman Akademik 2019-20120/2019_Diagram Alur Proses Bimbingan Konseling.doc


Tampilan Depan

Sistem Informasi Akademik UNISMA



Tampilan Sebelum Login













Plagiarisme

 Pasal 1, Angka 1, Permendiknas nomor 17/2010 tentang

Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi:

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja

dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau

nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau

seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya

ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan 

memadai

Definisi Plagiarisme



Definisi Plagiarisme

 Pasal 2, Ayat (1), Permendiknas nomor 17/2010 

 Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada:

a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi

dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa

menyatakan sumber secara memadai;

b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data 

dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan

dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai secara memadai;

c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan

sumber secara memadai;

d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari suatu sumber kata-kata 

dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyartakan sumber

secara memadai;

e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak

lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.



Jenis Plagiarisme

 Plagiarism means taking or using any of the following intellectual 

property without permission or giving credit:

 Words … copying more than 4-6 consecutive words, rearranging 

phrases, or paraphrasing extensively

 Ideas … using original information learned from conference 

presentations, confidential reviews, etc.

 Processes … adopting or using research methods described by 

another investigator, especially when the research method is not 

common knowledge

 Results … using or reporting data, figures, or tables that represent 

another investigator’s research results

“Plagiarism,” Dummer, G. M, Department of Kinesiology 

[grad.msu.edu/researchintegrity/docs/Plagiarism.pptx,

diakses 3 September 2019]



Jenis Plagiarisme

1. “Plagiarism of words”

 Menulisan ungkapan orang lain dengan kata-kata yang sama (mengutip) 

tanpa menggunakan tanda petik dan/atau tanpa menyebutkan sumber

2. “Plagiarism of structure”

 Melakukan paraphrasing dengan hanya mengganti kata-kata (dan sama

dengan konstruksi asal), meskipun dengan menyebutkan sumber

3. “Plagiarism of ideas”

 Menuliskan ungkapan orang lain dengan paraphrasing (dengan

gagasan/idea yang sama) tapi tanpa menyebutkan sumber

 Menulis makalah tanpa menuliskan acuan atau menulis acuan tapi

secara tidak lengkap

The Five Types of Plagiarism, Adapted from Instructor Theresa Ireton’s in-class presentation, 

www.centralia.edu/academics/writingcenter/Event Info/Plagiarism.pp, diakses 3 September 2019



Jenis Plagiarisme

 “Plagiarism of authorship”

 Mengganti nama penulis sebuah makalah dengan nama sendiri

tanpa mengubah sama sekali tulisan/isi makalah tersebut

 “Plagiarism of self”

 Melakukan plagiarism kepada diri sendiri

 Menerbitk sebuah karya ilmiah yang dibuat sendiri di dua atau

lebih penerbitan

The Five Types of Plagiarism, Adapted from Instructor Theresa Ireton’s in-class presentation, 

www.centralia.edu/academics/writingcenter/Event Info/Plagiarism.pp, diakses 3 September 2019



Penanggulangan plagiarisme

Mahasiswa :
 Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, Ketua 

jurusan/departemen/bagian membuat persandingan antara 
karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah 
yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh 
mahasiswa;

 Ketua jurusan/departemen/bagian meminta seorang dosen 
sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis 
tentang kebenaran plagiat yang diduga dilakukan oleh 
mahasiswa;

 Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan 
melakukan pembelaan di hadapan ketua jurusan/departemen/ 
bagian;

 Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti 
terjadi plagiat, maka ketua jurusan/departemen/bagian 
menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator;

 Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata 
tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak 
dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan 
plagiat.



1 Mahasiswa Pasal 10 ayat (4)

1. Teguran

2. Peringatan 

tertulis

3. Penundaan 

pemberian 

sebahagian hak 

mahasiswa

4. Pembatalan  nilai 

satu atau 

beberapa mata 

kuliah yang 

diperoleh 

mahasiswa

5. Pemberhentian 

dgn hormat dari 

status sbg 

mahasiswa

6. Pemberhentian 

tdk dengan 

hormat

7. Pembatalan 

ijazah apabila 

mahasiwa telah 

lulus

UU Sisdiknas :

Mempergunakan 

karya ilmiah jiplakan 

untuk memperoleh 

gelar akademik, 

profesi, vokasi  

dipidana penjara 

paling lama 2 tahun 

dan/atau denda  

paling banyak  Rp 

200 juta

No Pelaku
Ketentuan yang 

Dilanggar

Urutan

Sanksi

Sanksi

Tambahan
Sanksi Lain Menurut

Peraturan Per-UU-an

SANKSI




