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TENTANG
PROSEDUR PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA TAHUN 2020
PADA PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT FK ULM

Menindaklanjuti Edaran Rektor Nomor 1545/UN8/SP/2020 Tentang Penyelenggaraan
Semester Antara Tahun 2020 dan Pedoman Penyelenggaraan Program Semester Antara Tahun
Akademik 2019/2020
A. Latar Belakang
Ketepatan waktu penyelesaian studi dan kualitas lulusan yang dihasilkan merupakan
salah satu indikator keberhasilan suatu perguruan tinggi. Keberhasilan ini tentu saja tidak
terlepas dari terselenggaranya proses pembelajaran yang baik dan kondusif sebagai usaha
untuk menyediakan pengalaman belajar yang bermutu bagi mahasiswa dan adanya
pemantauan kemajuan belajar, pencapaian hasil belajar mahasiswa dalam rangka:
1. menilai kesesuaian proses akademik dengan kurikulum yang dipakai;
2. mengetahui masalah yang perlu ditanggulangi;
3. menyempurnakan proses belajar;
4. menilai keberhasilan dosen dalam melakukan tugas;
5. mengukur kemampuan diri mahasiswa.
Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, maka dimungkinkan mahasiswa dengan
kemampuan lebih berhak untuk mendapatkan kesempatan menyelesaikan studinya lebih cepat
atau tepat waktu. Untuk memperlancar dan mempercepat studi mahasiswa, Universitas
Lambung Mangkurat menyelenggarakan Semester Antara dengan tetap memperhatikan dan
mempertahankan kualitas akademik, sekaligus sebagai implementasi dari pelaksanaan sasaran
mutu tepat waktu
B. Prosedur Pendaftaran Peserta Semester Antara Tahun Akademik 2019/2020
1. Syarat Pendaftaran:
a. Mahasiswa telah memperoleh minimal 40 SKS (tidak termasuk nilai D+, D dan E);
b. Beban SKS maksimum yang dapat diambil setiap mahasiswa sebanyak 9 SKS;
c. Mahasiswa yang diperkenankan memprogram Semester Antara adalah mahasiswa aktif
(melakukan daftar ulang dan tidak dalam status cuti akademik) yang telah menyelesaikan
minimal semester 4 (empat);
d. Mata kuliah yang diprogram adalah mata kuliah remedial dan/atau mata kuliah baru
yang tidak ada praktikum termasuk kegiatan tutorial (belajar berdasarkan
masalah/BBM) sesuai dengan ketentuan masing – masing fakultas;
e. Kelas perkuliahan semester antara per mata kuliah dapat diselenggarakan apabila
sekurang-kurangnya diikuti oleh 10 mahasiswa;
f. Syarat lulus sesuai ketentuan (kehadiran dengan tatap muka, Tugas, UTS dan UAS);
g. Kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran minimal 80% bila kurang dinyatakan
tidak lulus;
h. Mahasiswa diperkenankan memprogram mata kuliah KKN/Magang apabila mahasiswa
telah memenuhi 110 SKS.

2. Daftar Nama Mata Kuliah Semester Antara

3. Jadwal dan Prosedur Pendaftaran
a. Mahasiswa melakukan Pendaftaran mulai tanggal 8 s.d 15 Juni 2020
b. Mahasiswa terlebih dahulu melakukan pembayaran biaya pendidikan Semester Antara
melalui bank dengan nomer rekening 0238599296 BNI atas nama Nur Laily (sebesar
Rp 75.000,- per SKS) dari tanggal 08 Juni s.d 15 Juni 2020
c. Mahasiswa mengisi form pendaftaran mata kuliah yang akan diambil pada semester
antara melalui link https://bit.ly/2ByQ39a, serta melampirkan bukti pembayaran serta
Form pendaftaran Semester Antara pada link tersebut paling lambat tanggal 15 Juni 2020
d. Mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran dan pendaftaran tidak diperbolehkan
mengundurkan diri/membatalkan mata kuliah yang telah di program, jika tetap ingin
membatalkan maka tidak ada pengembalian uang pendaftaran, serta nama akan tetap
terdaftar pada mata kuliah tersebut sehingga berdampak pada nilai yang keluar adalah
nilai E.
e. Pengisian dan konsultasi KRS Semester Antara: 10 s.d 15 Juni 2020
f. Validasi KRS Semester Antara oleh Dosen Penasehat Akademik (DPA) dilaksanakan
dari 10 s.d 17 Juni 2020
4. Tata Cara Konsultasi KRS Semester Antara.
a. Mahasiswa menghubungi DPA sesuai dengan etika pengiriman pesan yang sudah
diatur oleh program studi sebelum mulai proses pendaftaran semester antara.
b. Mahasiswa menyampaikan usulan mata kuliah yang akan di program pada semester
antara kepada DPA.
c. Mahasiswa mendaftar dan mengajukan KRS secara online melalui SIMARI setelah
mendapat persetujuan dari DPA untuk mata kuliah yang mau di program.
d. Mahasiswa kemudian menghubungi kembali dosen penasehat akademik untuk
meminta persetujuan pengajuan KRS online yang ada di SIMARI

e. Mahasiswa memprint KRS semester antara, kemudian mengarsipkannya sebanyak 3
eksemplar yang akan diserahkan nantinya kepada DPA, pengelola semester antara di
Prodi (setelah selesai program semester antara dan melampirkan KHS semester
antara), dan arsip
C. Prosedur Pelaksanaan Semester Antara Tahun Akademik 2019/2020
1. Perkuliahan pada semester antara dilaksanakan minimal 16 kali pertemuan termasuk ujian
tengah semester dan ujian akhir semester;
2. Perkuliahan dilaksanakan menyesuaikan dengan kondisi pandemic (melalui metode Daring
(online)), apabila kondisi pandemic sudah berakhir, maka pelaksanaan akan menyesuaikan
dengan proses pembelajaran kondisi non pandemic;
3. Mahasiswa wajib memenuhi jumlah kehadiran minimal 80% dari seluruh pertemuan yang
terjadual, jika kurang maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir dan dinyatakan tidak
lulus;
4. Absensi kegiatan perkuliahan daring akan menggunakan G.Form dan Koti Mata Kuliah di
akhir setiap sesi akan mengirimkan rekap kehadiran peserta kegiatan ke Operator Prodi
melalui Mahrisya Rindu Wahyuni, AMKG melalui email (rinduolala@yahoo.co.id)
5. Selama proses perkuliahan mahasiswa baik daring maupun konvensional diwajibkan
menggunakan pakaian sesuai dengan panduan tata cara berpakaian mahasiswa Fakultas
Kedokeran ULM dan memperhatikan etika dalam kuliah daring.
6. Pelaksanaan penyelenggaraan Semester Antara mengacu pada Keputusan Rektor ULM
Nomor: 551/UN8/SP/2020
D. Prosedur Penilaian Semester Antara Tahun Akademik 2019/2020
1. Pelaksanaan ujian tengah dan akhir semester Antara dilaksanakan sesuai dengan jadwal
yang telah ditetapkan.
2. Sistem penilaian akhir mata kuliah pada Semester Antara dilakukan sesuai dengan
peraturan Akademik yang berlaku.
3. IP Semester Antara tidak dapat digunakan untuk menentukan beban studi pada semester
berikutnya.
Demikian edaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Banjarbaru, 12 Mei 2020
Ketua Program Studi,

Fauzie Rahman, SKM, MPH
NIP. 19860421 200812 1 002

KUITANSI PENDAFTARAN
PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA (PSA) TAHUN 2019 / 2020
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN UNLAM
NAMA :
NO

NIM :
MATA KULIAH

SKS

JUMLAH Rp

1
2
3
4
5
6
JUMLAH

SKS

Keterangan :
1. Maksimal Ambilan 9 SKS
2. Per SKS Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Menyatakan Bahwa data yang saya isi sudah benar dan tidak akan melakukan revisi terhadap
pengajuan mata kuliah yang rencana diprogram. Jika batal memprogram setelah melakukan
pendaftaran, maka uang pendaftaran tidak akan dikembalikan.

Banjarbaru,
Juni 2020
Yang Menyerahkan,

…………………………….
NIM.
No. WA

