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Bab 1 

PROGRAM STUDI 

1.1 Sejarah Program Studi 

Keberadaan Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (PPS-FKUB) berawal dari 

berdirinya Program Pascasarjana Universitas Brawijaya (PPS-UB) yang dirintis sejak tahun 1981. Rintisan 

program ini diawali dengan kerjasama antara Universitas Brawijaya dengan Universitas Gajah Mada 

untuk menyelenggarakan Program Kegiatan Pengumpulan Kredit (KPK) UGM-UNIBRAW. Program ini 

bertujuan untuk membantu Universitas Brawijaya dalam merencanakan dan melaksanakan pendidikan 

pascasarjana secara mandiri. Setelah sebelas tahun berstatus program KPK UGM-UNIBRAW, maka 

berdasarkan Surat Keputusan Dirjen DIKTI No. 104, 105, 106/Dikti/Kep/93, sejak tanggal 27 Februari 

1993 PPS-UB melakukan kegiatannya secara mandiri dengan tiga Program Studi S2. 

Dengan semakin berkembangnya program studi di lingkungan UB, dan semakin banyaknya peminat 

yang menginginkan dibukanya program studi baru, maka mulai tahun akademik 1995/1996 PPS-UB 

membuka tujuh program studi S2. Pada tahun akademik 1998/1999, PPS-UB menyelenggarakan 12 

program studi S2 dan satu program studi S3. Termasuk didalamnya PS S2 Ilmu Biomedik (Surat 

Keputusan Dirjen DIKTI No. 326/DIKTI/KEP/1998, tanggal 14 September 1998). 

Atas dasar Surat Keputusan Rektor No. 30/SK/2006 dan SE Rektor No. 2012/J10/LL/2006 yang 

mewajibkan bahwa setiap program studi S2 dan S3 harus berada di bawah fakultas masing masing, 

maka sejak semester genap tahun akademik 2008/2009 PS S2 Ilmu Biomedik telah berada di bawah 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB). Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Dirjen DIKTI 

No. 13459/D/T/K-N/2012, PS S2 Ilmu Biomedik telah memiliki ijin operasional sampai tanggal 8 

Desember 2016 dan berdasarkan sertifikat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

Republik Indonesia nomor 029/BAN-PT/Ak-IX/S2/XII/2011 PS S2 Ilmu Biomedik terakreditasi dengan 

peringkat A (sangat baik) dan berlaku sampai dengan 8 Desember 2016. Pada tanggal 29 Januari 2017 

sesuai sertifikat akreditasi dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia 

(LAMPTKes) nomor 0003/LAM-PTKes/akr/Mag/I/2017 maka nama PS S2 Ilmu Biomedik disebut juga 

sebagai Program Studi Magister Ilmu Biomedik (PMIB) dan dinyatakan terakreditasi dengan peringkat A 

(sangat baik) dan berlaku sampai dengan 28 Januari 2022. Sertifikat ini juga sekaligus menetapkan masa 

berlakunya ijin operasional dari PSMIB. 

1.2  Pengembangan Bidang Akademik 

Pada tahun akademik 1998/1999 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen DIKTI No. 326/DIKTI/Kep/1998 

tanggal 14 September 1998, dibuka PS Ilmu Biomedik sebagai program pendidikan strata 2 (S2) pada 

PPS-UB dan ditetapkan ada 6 (enam) peminatan pada PS S2 Ilmu Biomedik yaitu: Anatomi Histologi 

Kedokteran, Farmakologi dan Toksikologi Kedokteran, Imunologi Kedokteran, Mikrobiologi Kedokteran, 

dan Parasitologi Kedokteran. Fisiologi Molekuler,  Memperhatikan perkembangan potensi penelitian 

biomolekuler, pertambahan pengajar berjenjang Guru Besar dan S3, baik lulusan dalam maupun luar 

negeri, serta kecenderungan kebutuhan calon peserta PS S2 Ilmu Biomedik dan pola penyakit, maka 

pada tahun 2009 dibukalah peminatan  (Surat Keputusan Dekan No. 071/SK/UN10.7/KP/2011). Butuh SK 

baru dan cek minat yang telah lulus 5 tahun terakhir. 

 

Mengingat bahwa lulusan sarjana kedokteran (S.Ked) FKUB mempunyai potensi SDM yang besar dalam 

bidang pendidikan dan penelitian, maka sejak tahun ajaran 2010/2011 bekerjasama dengan PS 



Pendidikan Dokter (PSPD) telah dibuka program dual degree untuk S2 Ilmu Biomedik-Dokter (Surat 

Keputusan Dekan No. 19A/SK/H10.7/AK/2011). Selain itu untuk menunjang visi dan misi universitas 

menuju World Class University (WCU), sejak tahun akademik 2009/2010 PMIB-FKUB telah melaksanakan 

program double degree melalui UB, dan menerima mahasiswa dari luar negeri melalui International 

Office UB (http://io.ub.ac.id/). 

Tedapat program lain dalam proses pendidikan di PMIB FKUB  yaitu program 

Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU). Program  PMDSU dari 

Kemendikbud  diberikan kepada lulusan Sarjana yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang 

Doktor dengan masa pendidikan selama 4 (empat) tahun (8 Semester) yang dibimbing oleh Promotor 

handal di lingkungan Universitas Brawijaya.  

Program PMDSU  bertujuan untuk menciptakan mahasiswa unggul yang dapat menyelesaikan 

program Doktor dengan lebih cepat, memiliki wawasan penelitian yang luas, mempunyai networking 

internasional dan menghasilkan produktivitas akademik yang berkualitas tinggi. Kegiatan ini dilakukan 

dengan model pembelajaran program pendidikan doktor yang kreatif sehingga secara simultan 

menghasilkan lulusan berkualitas tinggi dengan masa studi optimal. 

1.3  Visi, Misi, dan Tujuan 

PSMIB-FKUB menetapkan visi dan misi sejalan dengan visi dan misi universitas dan fakultas. 

Visi dan Misi Universitas Brawijaya 

Visi 

Menjadi universitas unggul yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam 

pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Becoming an outstanding world-class university and able to take active part in national development 

through education, research, and community service. 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional agar peserta didik menjadi manusia yang 

berkemampuan akademik dan/atau profesi atau vokasi yang berkualitas dan berkepribadian serta 

berjiwa dan/atau berkemampuan entrepreneur. 

2. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, 

serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan 

memperkaya kebudayaan nasional. 

1. To implement the process of learning so that learners can become people with academic and/or 

professional skills and good personality who also possess entrepreneur characteristics. 

2. To develop and propagate science, technology, arts and humanity attempting to improve people's 

standard of living and enrich the national culture. 

Visi dan Misi Fakultas Kedokteran 

Visi 

Menjadi institusi pendidikan kedokteran dan kesehatan yang terkemuka dan bertaraf internasional dan 

berjiwa entrepreneur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

 

http://io.ub.ac.id/


Misi 

Mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran, 

kesehatan, manajemen kesehatan, dan public health yang terkini serta bermutu untuk membangun 

masa depan bangsa dengan dilandasi nilai-nilai universal. 

Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi  

Visi 

Menjadi sentra kajian keilmuan dan pendidikan strata 2 di bidang Ilmu Biomedik yang berdaya saing 

internasional dengan keunggulan dalam bidang Anatomi-Histologi, Farmakologi, Toksikologi, Fisiologi 

Molekuler, Imunologi, Mikrobiologi, Parasitologi, . 

Misi 

Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian terkini dan bermutu dalam bidang Ilmu Biomedik terkait 

dengan pato-mekanisme penyakit dan teknologi kedokteran dengan tujuan untuk meningkatkan taraf 

kesehatan masyarakat. 

Tujuan 

Bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki integritas intelektual, kemampuan untuk 

menerapkan dan mengembangkan Ilmu Biomedik, dan kemampuan untuk melakukan penelitian yang 

teruji dan inovatif melalui pendekatan inter- dan multidisipliner, serta kemampuan untuk memperoleh 

pengakuan nasional dan internasional. Lulusan diharapkan memiliki karier dalam bidang pendidikan 

dan/atau penelitian yang terkait dengan Ilmu Biomedik, dan mampu mengembangkan diri dalam profesi 

mereka. 

Juga diharapkan bahwa PMIB-FKUB mampu menjadi pusat pendidikan dan penelitian Ilmu Biomedik, 

yang telah menerapkan manajemen mutu sesuai dengan 9 standar kualitas LAMPTKes 15 standar 

kualitas ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA), dan standar sistem manajemen mutu 

ISO 9001:2008. Dengan demikian, PMIB-FKUB dapat menjadi institusi terkemuka pada tingkat nasional 

dan internasional. 

1.4  Dasar, Asas dan Prinsip Pendidikan 

 

Pendidikan di PMIB-FKUB berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun asas pendidikan 

adalah: Kebenaran ilmiah; Penalaran; Kejujuran; Keadilan; Manfaat; Kebajikan; Tanggung jawab; 

Kebhinnekaan; dan Keterjangkauan. 

 

Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan IPTEK berlaku kebebasan akademik, kebebasan 

mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilakukan 

oleh sivitas akademica melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai 

nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. 

Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di PSMIB 

merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademik yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan 

UB. Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademik dalam Pendidikan Tinggi untuk 

mendalami dan mengembangkan IPTEK secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma.. 

Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademik pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan 



dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan 

kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. 

 

 

1.5  Struktur Organisasi  

 

Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran 

Sejalan dengan misi untuk mengelola program studi secara profesional, maka disusunlah suatu struktur 

organisasi pengelola FKUB sesuai Surat Keputusan Dekan No. 079/SK/J10.1.17/KP/2007. 

Struktur Organisasi 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 

(Surat Keputusan Dekan No. 079/SK/J10.1.17/KP/2007) 

 

Struktur Organisasi Internal Program Studi Ilmu Biomedik 

Struktur organisasi internal PSMIB-FKUB disusun berdasarkan Surat Keputusan Dekan sesuai  SOTK yg 

baru 



 
  



Bab 2 

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA 

 

2.1 Persyaratan Administrasi dan Akademik 

1. Memiliki ijazah Sarjana (S1) dalam bidang ilmu yang sesuai ; Kedokteran umum, Kedokteran Gigi, 

Kedokteran Hewan, Ilmu Gizi, Ilmu Farmasi, Ilmu Keperawatan,  Ilmu Biologi, sesuai 

Permenristekdikti  NO. 15 TAHUN 2017 tentang Penamaan Program studi sesuai dengan rumpun 

ilmu, IPK S1 ≥ 3,00 (skala 0-4) dari program studi yang diakreditasi BAN-PT (Minimal B). Akreditasi 

yang dimaksud adalah akreditasi saat ini dan dibuktikan dengan fotokopi sertifikat akreditasi yang 

telah dilegalisasi. IPK untuk lulusan luar negeri, sesuai konversi yang ditetapkan dari hasil rapat 

program studi. 

2. Skor TPA-OTO BAPPENAS minimal 500. 

3. Skor paper-based TOEFL institusional minimal 500 atau setara. 

4. Memiliki karya ilmiah penelitian S1. 

5. Surat rekomendasi dari 2 orang yang dianggap mampu memberikan penilaian mengenai kelayakan 

akademik pendaftar 

6. Lulus tes psikologi dan wawancara yang diselenggarakan program studi. 

2.2 Persyaratan Mahasiswa Asing 

PSMIB-FKUB juga membuka pendaftaran untuk mahasiswa asing melalui International Office UB 

(http://io.ub.ac.id/international-student-admission/). Persyaratan penerimaan mahasiswa asing: 

1. Memiliki ijazah sarjana (bachelor) dalam bidang ilmu yang sesuai (kedokteran, kedokteran gigi, 

kedokteran hewan, farmasi, keperawatan, gizi, biologi) yang telah mendapat pengesahan dari 

Kedutaan Besar Indonesia di negara asal dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia. 

2. Mendapat ijin belajar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. 

3. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang ditunjukkan dengan sertifikat paper-based TOEFL 

dengan skor sekurang-kurangnya 500 atau setara. 

4. Lulus seleksi administrasi dan wawancara yang diselenggarakan oleh program studi. 

2.2 Penerimaan Program Transfer 

1. Berasal dari universitas negeri atau swasta dengan status akreditasi yang sama atau lebih tinggi dari 

PSMIB-FKUB. 

2. Berasal dari program studi dengan bidang yang sama, yaitu ilmu biomedik. 

3. Belum melaksanakan ujian proposal. 

4. Masa studi pada program studi asal tidak lebih dari 2 tahun. 

2.3.1 Kompetensi Individu  

Kompetensi individu dilakukan setelah pendaftar dinyatakan lolos seleksi administrasi, yaitu  

melalui wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui minat dan kesediaan untuk 

menyelesaikan studinya tepat waktu dalam 2 tahun. Dalam wawancara calon mahasiswa diminta 

mempresentasikan secara singkat rencana penelitiannya untuk dinilai kebaruan, dan kemungkinan 

keterlaksanaannya. 

  

http://io.ub.ac.id/international-student-admission/


2.4 Prosedur Pendaftaran 

1. Waktu Pendaftaran 

Pendaftaran semester ganjil dimulai pada awal bulan Pebruari hingga akhir bulan Mei. Pendaftaran 

semester genap dimulai pada awal bulan Oktober hingga akhir bulan Desember. 

2. Registrasi Online  

http://selma.ub.ac.id/  

3. Permohonan dilampiri masing-masing rangkap dua berkas, meliputi: 

a. Bukti pembayaran biaya pendaftaran. 

b. Daftar Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Baru yang telah diisi lengkap. 

c. Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru yang telah diisi lengkap. 

d. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm (ditempel pada Formulir Pendaftaran Mahasiswa 

Baru). 

e. Salinan ijazah sarjana (S1) yang telah disahkan. 

f. Salinan transkrip/daftar nilai dari program studi yang telah disahkan. Bagi lulusan Perguruan 

Tinggi Swasta harus menyertakan nilai ujian negara. 

g. Salinan sertifikat akreditasi BAN-PT program studi S1 yang telah disahkan. 

h. Fotokopi sertifikat TPA OTO-Bappenas yang masih valid (2 tahun sejak tanggal tes). 

i. Fotokopi sertifikat TOEFL (atau yang setara) yang masih valid (2 tahun sejak tanggal tes). 

j. Menunjukkan bukti hasil tes MMPI (psikotes) yang dikeluarkan oleh Rumah sakit tipe A (RSSA-

Malang) 

k. Daftar riwayat hidup. 

l. Karya ilmiah setelah lulus kesarjanaan. 

m. Surat rekomendasi dari 2 orang yang dianggap mampu memberikan penilaian mengenai 

kelayakan akademik pendaftar. 

n. Surat keterangan kesehatan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas. 

o. Surat tugas/ijin dari atasan (jika pelamar telah bekerja) bahwa yang bersangkutan dibebaskan 

dari tugas-tugas instansi. Untuk kandidat yang merupakan dosen universitas negeri dan swasta, 

ijin harus didapat dari Rektor. Untuk kandidat dari Depkes, ijin harus didapat dari atasan 

langsung, contohnya direktur rumah sakit, kepala dinas kesehatan.  

p. Surat keterangan tentang sumber dana dan/atau penanggung jawab dana studi. 

q. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku. Untuk mahasiswa dari luar negeri, 

Kartu Identitas Sementara/KITAS dari imigrasi Propinsi Jawa Timur.  

4. Semua dokumen dikirim ke email: psmib.fk@ub.ac.id 

5. Seleksi Kandidat 

a. Seleksi awal terhadap calon mahasiswa dilaksanakan melalui seleksi administrasi , dilanjutkan 

dengan wawancara dengan melibatkan peer group, yang terdiri dari Ketua Program Studi (KPS), 

Koordinator Pendidikan (Kordik), dan tim pengelola PSMIB 

b. Ketetapan penerimaan mahasiswa diputuskan oleh Rektor melalui Dekan atas usul KPS.  

c. Pengumuman penerimaan calon mahasiswa secara tertulis oleh Dekan akan diunggah melalui 

website www.biomedical@ub.ac.id  

 

Diagram alir prosedur penerimaan mahasiswa ditampilkan pada Lampiran 1. 

  

http://selma.ub.ac.id/wp-app/pendaftaran/pasca_ub


Bab 3 

PROGRAM AKADEMIK 

3.1 Sistem Kredit Semester  

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi no. 44 tahun 2015 mengenai 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi, penyelenggaraan proses belajar mengajar dilaksanakan dengan 

Sistem Kredit Semester (SKS) dalam bentuk perkuliahan dan berbagai metode pembelajaran yang 

berpusat pada mahasiswa (student-centered learning). Setiap semester terdiri dari minimal 16 kali 

pertemuan, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).  

3.2 Nilai Kredit dan Beban Studi  

 Kegiatan belajar mengajar dibatasi tidak lebih dari 24 SKS per semester.  

 Jumlah SKS yang yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi adalah minimal 

40 SKS, terdiri dari kuliah dan praktikum sejumlah minimal 30 SKS dan tesis 10 SKS.  

 Mata kuliah terdiri dari mata kuliah wajib program (14 SKS), mata kuliah wajib minat (10 SKS), dan 

mata kuliah pilihan (minimal 6 SKS).  

Jumlah SKS per Semester 

 Jumlah SKS yang dapat ditempuh pada semester pertama untuk mahasiswa yang lulus Program 

Matrikulasi adalah 14 SKS untuk kelas reguler, dan 24 SKS untuk kelas dual degree. 

 

 Jumlah SKS yang dapat ditempuh mahasiswa pada semester ke dua dan seterusnya didasarkan pada 

IPK yang diperoleh pada semester sebelumnya, dengan ketentuan: 

IPK > 3,5   : sampai 24 sks 

IPK  > 3,0 sampai < 3,5 : sampai 21 sks  

IPK  > 2,75 sampai <3,0 : sampai 18 sks 

IPK  < 2,75   : sampai 15 sks 

3.3 Metode Pembelajaran  

 Kuliah, tutorial; satu satuan kredit semester terdiri dari 50 menit tatap muka, 50 menit 

kegiatan/tugas terstruktur, dan 60 menit kegiatan belajar mandiri per minggu per semester. 

 Seminar dan bentuk pembelajaran lain yang sama; satu satuan kredit semester terdiri dari 100 

menit tatap muka dan 70 menit kegiatan belajar mandiri per minggu per semester. 

 Praktikum, penelitian (termasuk tesis), pengabdian kepada masyarakat,  dan bentuk 

pembelajaran lain yang sama; satu satuan kredit semester terdiri dari 170 menit kegiatan per 

minggu per semester. 

Dalam kondisi bencana alam/ pandemi, maka kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring 

Mekanisme pembelajaran sinkron 

a. Dosen memberi Kuliah Live Daring melalui sarana siaran melalui aplikasi 

seperti Zoom, Meet Google, Live Instagram, Live Youtube. 

c. Mahasiswa mengikuti Kuliah dari Live streaming. 

d. Mahasiswa bisa berdiskusi, tanya-jawab ke dosen melalui chatting dari aplikasi tersebut. 

e. Dosen bisa memberikan tugas kuliah, quiz, ujian melalui Learning Management System (LMS). 



Mekanisme pembelajaran asinkron 

a. Dosen upload materi kuliah dan tugas, ujian ke Learning Management System (LMS) dengan 

sarana LMS Fakultas, SPADA, Google Classroom, Media sosial. 

b. Dosen upload Video rekaman kuliah ke LMS atau Youtube 

d. Mahasiswa mengikuti Kuliah dari LMS atau Youtube 

e. Mahasiswa bisa tanya-jawab ke dosen melalui email atau medsos. 

3.4 Etika dalam Pembelajaran Daring 

 

Etika komunikasi dalam pembelajaran daring adalah sebagai berikut: 

a. Civitas akademika terus berupaya untuk menjalankan kejujuran dalam semua komunikasi ilmiah. 

b. Berintegritas berupaya untuk menepati janji dalamkesepakatan; menjaga konsistensi pikiran dan 

tindakan. 

c. Menekankan objektifitasdalam berkomunikasi yaitu terus berupaya untuk menghindari bias dalam 

semua komunikasi ilmiah. 

d. kejelian, dengan cara menghindari kesalahan, kecerobohan dan kelalaian,selalu hatihati memeriksa 

karya diri sendiri dan pekerjaan orang lain. 

e.Bersikap terbuka untuk kritik dan ide-ide baru. 

f. menghargai Kekayaan Intelektual: paten, hak cipta,  menjaga kerahasiaan: melindungi rahasia 

komunikasi, seperti bahan bahan 

pembelajaran dikirimkan untuk proses pembelajaran. Bertanggung jawab dalam publikasi 

 

Etika Pelaksanaan Pembelajaran Daring 

a. Partisipasif: berpartisipasi dalam proses pembelajaran daring baik dosen maupun mahasiswa. 

Dosen mengisi presensi setelah melakukanpembelajaran daring baik melalaui Siado maupun 

form lainnya 

b. Saling memperkenalkan menyapa dengan sopan santun 

c. Menggunakan kata dan kalimat serta bahasa yang baik, volume suara,nada bicara, intonasi 

suara dan kecepatan bicara yang baik dan mudah dipahami. 

d. Menggunakan pakaian yang pantas dan sopan, daring disambil menelpon. 

e. Tidak emosional dalam berkomunikasi, berusaha tidak menyela ucapan orang lain. 

 

Pelaksanaan Seminar dan Ujian Menggunakan Daring   

a. Pengaturan administrasi dan atau prosedur yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan dosen 

dalam pelaksanaan seminar dan atau ujian daringsemuaproses administrasi dilaksanakan secara 

daring (online). 

b. Dokumen seminar dan atau ujian, Tesis harus sudah diterima oleh timpengujisebelum pelaksaan 

seminar/ ujian. 

c. Seminar/Uijian dilaksanakan dengan menggunakan VICON (Zoom, Google Met, atau sejenisnya). 

 

3.5 Batas Masa Studi 

Masa studi dijadwalkan 4 semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 semester (minimal 3 semester), 

dengan lama studi selama-lamanya 8 semester. Masa studi tidak termasuk cuti akademik (terminal). 

Mahasiswa yang tidak dapat menyelesai-kan studinya pada semester VIII tanpa alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan akan dinyatakan gagal studi dan tidak dapat melanjutkan studinya pada 

program studi. 



3.6 Registrasi Akademik 

Mahasiswa PMIB-FKUB adalah mereka yang secara administratif terdaftar pada program studi pada 

semester tertentu. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik lebih dari 2 semester secara 

kumulatif dan berurutan dinyatakan drop out (DO). Registrasi akademik pada awal setiap semester 

adalah kewajiban mahasiswa. 

Prosedur registrasi akademik sebagai berikut: 

1. Mahasiswa datang ke bank yang ditunjuk, menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), menuliskan 

nama dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) pada formulir transfer, dan melakukan pembayaran SPP. 

2. Pihak bank menerima transaksi pembayaran dengan jumlah sesuai dengan data pada komputer, 

lalu mencetak dan memvalidasi bukti pembayaran. 

3. Mahasiswa menerima bukti pembayaran SPP. 

4. Mahasiswa mengumpulkan salinan bukti pembayaran SPP kepada Staf Administrasi Keuangan 

program studi. 

5. Mahasiswa dapat mengakses SIAKAD online (http://www.siakad.ub.ac.id) untuk mencetak Kartu 

Hasil Studi (KHS) dan Kartu Rencana Studi (KRS). 

6. Mahasiswa melakukan konsultasi mengenai kemajuan studi dan rencana studi dengan Penasehat 

Akademik. 

7. Mahasiswa mengumpulkan dokumen berikut kepada Staf Administrasi Akademik program studi: (1) 

KTM, (2) salinan KHS, (3) KRS yang telah ditandatangani Penasehat Akademik, dan (4) foto terbaru 

berwarna ukuran 3 x 3 cm (1 buah). 

Diagram alir prosedur registrasi akademik ditampilkan pada Lampiran 2. 

3.7 Kehadiran 

 

Persyaratan Kehadiran 

Program studi menetapkan persyaratan kehadiran untuk setiap mata kuliah adalah minimal 80% dari 

jumlah tatap muka. Mahasiswa bertanggung jawab untuk mengetahui dan menaati peraturan tersebut. 

Ketidakhadiran 

Apabila mahasiswa tidak dapat hadir dalam proses belajar mengajar karena sakit atau kondisi lain, maka 

mahasiswa harus memberikan informasi kepada dosen dan staf administrasi akademik program studi 

sebelum pertemuan dimulai. Surat keterangan dari dokter dan/atau permohonan ijin tertulis (meliputi 

nama mahasiswa, penjelasan singkat alasan ketidakhadiran, dan lama ketidakhadiran) harus diserahkan 

kepada dosen, dan salinan surat tersebut diserahkan kepada staf administrasi akademik. 

3.8 Cuti Akademik (Terminal) 

 

Ketentuan Umum  

1. Mahasiswa memiliki hak Cuti Akademik untuk alasan akademis, medis, agama, atau alasan lain yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Cuti Akademik dapat disetujui bagi mahasiswa yang telah melunasi SPP sebelum mengajukan cuti 

akademik. 

3. Mahasiswa berhak atas dua (2) semester Cuti Akademik. Mahasiswa kelas dual degree berhak atas 

empat (4) semester Cuti Akademik, sesuai dengan Surat Keputusan Dekan No. 

http://www.siakad.ub.ac.id/


19/SK/H.10.7/AK/2011 dan Buku Pedoman Pendidikan UB 2015/2016. 

4. Cuti Akademik tidak dihitung sebagai masa studi. 

5. Selama Cuti Akademik, mahasiswa tidak membayar SPP. 

Permohonan Cuti Akademik 

1. Cuti Akademik harus diajukan untuk setiap semester paling lambat 1 bulan sebelum masa 

registrasi akademik. 

2. Mahasiswa boleh mengajukan cuti akademik apabila mahasiswa tersebut sudah melaksanakan ujian 

proposal. 

3. Mahasiswa membuat permohonan tertulis (Surat Cuti Akademik) yang dituju-kan kepada Rektor, 

meliputi penjelasan singkat alasan Cuti Akademik. 

4. Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Penasehat Akademik mengenai Cuti Akademik. 

5. Mahasiswa meminta staf administrasi keuangan program studi untuk memeriksa kelengkapan 

pembayaran SPP. Staf kemudian memberikan paraf pada Surat Cuti Akademik. 

6. Mahasiswa memohon persetujuan Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik. 

7. Mahasiswa mengumpulkan Surat Cuti Akademik ke Bagian Umum di Gedung Rektorat Lantai 1. 

8. Mahasiswa mengumpulkan salinan Surat Cuti Akademik ke staf administrasi keuangan program 

studi. 

9. Keputusan persetujuan Cuti Akademik ditetapkan oleh Rektor. 

Perpanjangan Periode Cuti Akademik 

Apabila masa Cuti Akademik akan diperpanjang, maka mahasiswa harus mengaju-kan permohonan 

baru. Apabila mahasiswa memperpanjang masa Cuti Akademik tanpa ijin, maka mahasiswa tetap wajib 

membayar SPP (tidak ada dispensasi). 

Pengaktifan Kembali setelah Cuti Akademik 

Untuk proses pengaktifan kembali, mahasiswa harus: 

1. Menunjukkan Surat Cuti Akademik yang telah disetujui ke Bagian Akademik di Gedung Rektorat 

Lantai 2 untuk mengubah status akademik. 

2. Mengumpulkan salinan Surat Cuti Akademik yang telah disetujui ke Bagian Anggaran di Gedung 

Rektorat Lantai 5 untuk membuka blokir pembayaran SPP. 

Proses pengaktifan kembali harus dilakukan pada masa registrasi akademik, sebelum pembayaran SPP. 

Diagram alir prosedur cuti akademik ditampilkan pada Lampiran 3 dan 4. 

3.9   Evaluasi Keberhasilan Studi 

 

Nilai 

Setiap mata kuliah memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk dapat lulus pada 

mata kuliah tersebut. Persyaratan tersebut dijelaskan pada Rencana Pembelajaran Semester/RPS 

(teaching plan) masing-masing mata kuliah. 

Nilai akhir mata kuliah dihitung dari rata-rata nilai (sesuai dengan proporsi) tugas dan ujian. Nilai akhir 

mata kuliah yang diajarkan oleh tim dosen adalah rata-rata nilai dari semua dosen. Koordinator mata 

kuliah bertanggung jawab untuk mengkompilasi dan menghitung nilai, kemudian mengumpulkan nilai 



akhir (angka dan huruf) kepada staf administrasi akademik program studi. 

Konversi Nilai 

Nilai diberikan berdasarkan konversi nilai berikut: 

Nilai 

Angka 

Huruf 

Mutu 

Angka 

Mutu 

Klasifikasi 

Kemampuan 

> 80 – 100 A 4 Sangat Baik 

> 75 – 80 B+ 3.5 Sangat Baik – Baik 

> 69 – 75 B 3 Baik 

> 60 – 69 C+ 2.5 Baik – Cukup 

> 55 – 60 C 2 Cukup 

> 50 – 55 D+ 1.5 Cukup – Kurang 

> 44 – 50 D 1 Kurang 

0 – 44 E 0 Kurang Sekali 

 

Nilai “K” (tidak ada nilai) dapat diberikan apabila penilaian tidak lengkap, sehingga nilai tidak dapat 

dihitung. Nilai “K” hanya berlaku selama 2 minggu, kemudian apabila penilaian tetap tidak lengkap, 

maka nilai akhir ditentukan berdasarkan aktivitas yang ada, di mana aktivitas yang tidak lengkap 

diberikan nilai nol. 

Evaluasi Keberhasilan 

Berdasarkan Buku Pedoman Pendidikan UB 2015/2016, evaluasi keberhasilan mahasiswa sebagai 

berikut. 

 Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai IPK 3,0 untuk 8 sks terbaik 

akan diberikan surat peringatan agar berusaha lebih gigih dalam studinya untuk memperbaiki 

prestasi pada semester berikutnya. 

 Mahasiswa yang pada akhir semester ke dua belum dapat mencapai IPK 3,0 untuk 16 sks terbaik, 

maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal dan tidak diperkenankan melanjutkan 

studinya. 

 Mata kuliah yang memperoleh nilai “D” WAJIB diulang dan nilai “C” DAPAT diulang. Pengulangan 

untuk mata kuliah tertentu hanya dapat dilakukan satu kali dan hasil nilai tertinggi mata kuliah yang 

diulang tersebut adalah B. Nilai akhir ditetapkan dari hasil nilai tertinggi yang diperoleh mahasiswa. 

 Mahasiswa yang merasa belum puas dengan nilai yang diperoleh harus berkonsultasi dengan Dosen 

Penasehat Akademik (Dosen PA ditentukan di semester 1) dan Koordinator Mata Kuliah untuk 

mendiskusikan langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki performa akademiknya.  

 Mahasiswa yang telah menempuh minimum 24 sks dengan IPK minimal 3,0 tanpa nilai “D”, maka 

yang bersangkutan secara formal dapat mengajukan usulan penelitian tesis. 

 Proposal penelitian tesis harus disetujui oleh Komisi Pembimbing dan dipertahankan serta lulus 

ujian kelayakan di depan Komisi Penguji Tesis (yaitu Komisi Pembimbing ditambah minimal dua 

penguji yang telah ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan Ketua Program Studi). 

 Mahasiswa yang telah lulus ujian kelayakan proposal penelitian, melaksana-kan semua perbaikan, 

dan telah disetujui oleh Komisi Penguji Tesis, dapat segera melaksanakan penelitian tesis.  

3.10 Transkrip Akademik 

Program studi akan mengkompilasi nilai akhir untuk setiap mata kuliah dan membuat transkrip 



akademik yang menunjukkan nilai huruf mutu, jumlah sks yang dicapai, dan judul tesis. Transkrip 

akademik akan diberikan kepada mahasiswa pada akhir studi. Mahasiswa harus memberikan informasi 

kepada staf administrasi akademik program studi apabila membutuhkan transkrip lebih cepat. 

3.11  Syarat Kelulusan 

Mahasiswa dinyatakan lulus studi, apabila mahasiswa: 

1. Telah mencapai minimal 38 sks (termasuk tesis) dengan IPK minimal 3,0 dan tidak ada nilai ”D” pada 

semua mata kuliah. 

2. Telah mempublikasikan setidaknya satu artikel hasil penelitian tesis pada jurnal nasional 

terakreditasi atau jurnal internasional terindeks. 

Mahasiswa yang telah mempublikasikan hasil penelitian tesisnya pada jurnal internasional yang 

diindeks oleh lembaga yang diakui DIKTI tetap wajib menyusun tesis dan dinyatakan lulus tesis dengan 

nilai A tanpa melalui ujian setelah melalui persetujuan Unit Publikasi Internasional dan Karya Ilmiah 

Dosen (PPIKID) UB (berdasarkan Peraturan Rektor UB No. 224/PER/2010).  

Berdasarkan Surat Rektor No. 2140/UN10/LL/2013 tanggal 2 Mei 2013, sebelum wisuda, mahasiswa 

harus:  

1. Memiliki sertifikat kemampuan Bahasa Inggris internet-based TOEFL dengan nilai minimum 50 atau 

tes lain yang setara yang didapat dari Lembaga Bahasa Inggris UB atau institusi yang ditunjuk,  

2. Memiliki sertifikat Internet and Computing Core Certification (IC3) yang didapat dari institusi yang 

ditunjuk, dan 

3. Memiliki artikel hasil penelitian tesis yang telah dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau 

jurnal internasional terindeks. 

3.12 Predikat Kelulusan 

Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan 

administrasi. Keputusan apakah mahasiswa telah memenuhi seluruh persyaratan dan dapat mengikuti 

yudisium ditetapkan pada rapat pra-yudisium. Kehadiran peserta pada saat yudisium bersifat wajib. 

Berdasarkan Buku Pedoman Pendidikan UB 2015/2016, mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima 

predikat kelulusan sebagai berikut: 

Lulus dengan predikat cum laude: Apabila mahasiswa mempunyai IPK > 3,75-4,00, tanpa nilai di bawah 

“B”, lama studi maksimal lima semester, nilai tesis “A”, dan telah mempublikasikan artikel hasil 

penelitian tesisnya pada lebih dari satu jurnal nasional tterindeks minimal sinta 2 atau satu jurnal 

internasional bereputasi (Scopus (SJR >0.1; WOS, IF>0.1, Microsoft academic , sebagai penulis 

utama/anggota. 

Lulus dengan predikat sangat memuaskan: Apabila mahasiswa mempunyai IPK > 3,75-4,00 tetapi tidak 

memenuhi kriteria pada predikat cum laude, atau apabila mahasiswa mempunyai IPK > 3,50-3,75 dan 

telah mempublikasikan hasil penelitian tesisnya pada satu jurnal nasional terindeks minimal sinta 2 atau 

satu jurnal internasional terindeks Scopus atau Web of Science atau microsoft academic atau 

proceeding terindeks Scopus sesuai Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2018.. Sebagai penulis 

utama/anggota. 

Lulus dengan predikat memuaskan: Apabila mahasiswa mempunyai IPK > 3.00-3,50 dan telah 

mempublikasikan hasil penelitian tesisnya pada terindeks minimal sinta 2 atau satu jurnal internasional 



terindeks Scopus atau Web of Science atau microsoft academic atau proceeding 

terindeks Scopus sesuai Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2018. 

3.13  Dosen Pengampu Mata Kuliah 

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 mengenai 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dosen yang memenuhi syarat untuk mengajar pada program studi 

adalah dosen dengan gelar akademik doktor (Dr./Ph.D.) dan/atau spesialis konsultan (Sp. (K)) yang 

relevan dengan bidang ilmu yang diajarkan. 

Semua mata kuliah di PSMIB-FKUB diajarkan oleh tim dosen (team-teaching), di mana dua atau lebih 

dosen (multidisipliner) bekerjasama untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi capaian 

pembelajaran, bahan ajar, proses belajar mengajar, dan penilaian untuk kelompok atau kelas yang 

sama. Metode ini memberikan peluang kepada mahasiswa untuk dapat berinteraksi dengan para ahli 

pada masing-masing bidang ilmu, dan memberikan pendekatan multi-dimensi pada materi 

pembelajaran. Pelaksanaan team-teaching juga dapat meningkatkan obyektivitas pada penilaian 

mahasiswa. 

3.14 Penasehat Akademik 

Pembimbingan akademik adalah suatu hubungan kolaboratif antara mahasiswa dan dosen penasehat 

akademik (PA). Maksud dari kolaborasi ini adalah untuk membantu mahasiswa dalam mengembangkan 

tujuan pendidikan yang konsisten dengan kemampuan, minat, dan nilai-nilai. Kolaborasi ini juga 

dimaksudkan untuk mendorong pengembangan diri mahasiswa sebagai pembuat keputusan yang 

mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki motivasi, serta untuk mendorong keberhasilan penyelesaian 

studi dan kelulusan tepat waktu.  

Tugas Penasehat Akademik 

Penasehat akademik harus bertemu dengan mahasiswa bimbingannya minimal 3 kali setiap semester 

untuk: (a) merencanakan semester yang akan datang, (b) membantu mahasiswa dalam merencanakan 

program yang konsisten dengan kemampuan dan minatnya, (c) meninjau program akademik selama 

masa studi, (d) memantau kemajuan pencapaian capaian pembelajaran, (e) mendiskusikan nilai, (f) 

menginterpretasikan dan memberikan rasionalisasi bagi kebijakan insti-tusi, (g) menindaklanjuti setiap 

laporan yang tidak memuaskan dari mahasiswa bimbingannya (ketidakhadiran dalam perkuliahan, nilai 

yang kurang, nilai yang tidak lengkap pada akhir semester, dan sebagainya), (h) menginformasikan dan, 

jika perlu, merujuk mahasiswa pada pihak yang berwenang di dalam institusi ketika permasalahan 

akademik, sikap, kehadiran, atau masalah lainnya memerlukan intervensi (misalnya, pada psikolog atau 

psikiater yang ditunjuk oleh program studi). 

3.15  Komisi Pembimbing Tesis  

Komisi Pembimbing adalah tenaga akademik yang bertanggung jawab membimbing tesis. Setiap 

mahasiswa dibimbing oleh paling sedikit dua tenaga akademik dan paling banyak tiga tenaga akademik, 

salah satu diantaranya sebagai Ketua Komisi Pembimbing, dan yang lainnya sebagai Anggota Komisi 

Pembimbing. Ketua komisi pembimbing adalah tenaga akademik tetap Universitas Brawijaya dengan 

gelar akademik doktor (lulusan S3) dan jabatan akademik minimal lektor, sedangkan dosen pembimbing 

pendamping sekurang-kurangnya bergelar akademik doktor dan minimal memiliki jabatan asisten Ahli 

tanpa mempertimbangkan jabatan akademik. Dalam hal pelaksanaan program dual degree dengan 

program pendidikan spesialis, Komisi Pembimbing dapat berasal dari dosen tidak tetap yang bergelar 



minimal spesialis konsultan. Komisi Pembimbing harus memiliki keahlian pada bidang ilmu yang berbeda 

untuk memperkaya tesis melalui pendekatan inter- dan multidisipliner. 

Tugas Komisi Pembimbing 

Tugas Komisi Pembimbing adalah (a) mengarahkan pemilihan topik penelitian, (b) membimbing 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian, serta penulisan artikel jurnal dan naskah tesis, (c) 

memberikan penilaian pada usulan penelitian (ujian proposal penelitian), pelaksanaan penelitian, 

seminar hasil penelitian, penulisan dan ujian tesis, (d) menghadiri ujian proposal penelitian, seminar 

hasil penelitian, dan ujian tesis mahasiswa yang dibimbing, (e) bertanggung jawab terhadap proses 

penelitian dan penyelesaian penelitian sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.  

Prosedur Pembentukan Komisi Pembimbing 

Untuk kelas reguler: 

Pada akhir semester II, Komisi Pembimbing harus sudah terbentuk, dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Proposal tesis harus sudah selesai disusun pada akhir semester II. 

2. Mahasiswa mengusulkan 2 tenaga akademik sebagai calon Komisi Pembim-bing kepada Ketua 

Program Studi (KPS). Satu orang sebagai Ketua Komisi Pembimbing, dan satu orang lainnya sebagai 

Anggota Komisi Pembimbing.  

3. Berdasarkan proposal penelitian, KPS dan SPS mengadakan rapat koordinasi.  

4. Atas pertimbangan obyektif tertentu, hasil keputusan rapat koordinasi mengenai komisi 

pembimbing ini dapat sama dan dapat berbeda dengan usulan mahasiswa. 

5. Hasil keputusan rapat koordinasi tersebut dikirim ke Dekan FKUB oleh KPS untuk mendapat 

pertimbangan dan ketetapan. 

6. Dekan FKUB membuat SK penetapan susunan Komisi Pembimbing sesuai dengan hasil keputusan 

rapat koordinasi. 

7. Kelas FAST TRACK : Komisi pembimbing telah ditentukan oleh Hasil rapat koordinasi KPS dan 

Koordinator akademik pada awal semester I berdasarkan minat dan topik penelitian. Pembimbing 

utama seklaigus merangkap sebagai dosen Pembimbing akademik  

8. Kelas PMDSU : Komisi pembimbing telah ditentukan oleh Kemendikbud sejak saat penerimaan 

mahasiswa dan Pembimbing utama sekaligus berperan sebagai dosen Pembimbing Akademik  

Perubahan Komisi Pembimbing 

Jika karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan perlu diadakan perubahan Komisi Pembimbing, 

mahasiswa yang bersangkutan harus mengusulkan Komisi Pembimbing yang baru dengan mengisi 

formulir usulan perubahan Komisi Pembimbing kepada KPS untuk dipertimbangkan. KPS kemudian 

berkonsultasi dengan Dekan FKUB untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan.  

Alasan perubahan komisi pembimbing antara lain: (1) perubahan topik/judul tesis, (2) ketidaksesuaian 

substansi penelitian antara mahasiswa dengan pembimbing, (3) mahasiswa dan pembimbing sulit 

berkomunikasi untuk konsultasi, (4) batas waktu studi, (5) kode etik/moral/susila/intimidasi, dan/atau 

(6) pembimbing tidak memungkinkan untuk melanjutkan proses pembimbingan karena alasan khusus. 

  



3.16 Penguji Tesis  

Penguji tesis adalah tenaga akademik dengan gelar akademik minimal doktor atau spesialis konsultan 

yang bertanggungjawab mengevaluasi tesis mahasiswa. Setiap mahasiswa dievaluasi oleh paling sedikit 

dua orang penguji dan paling banyak tiga orang penguji. Penguji 1 berasal dari FK UB. Penguji 2 bisa 

berasal dari luar FK atau luar UB, hanya diperbolehkan 1 orang dengan biaya transportasi dan 

akomodasi ditanggung oleh mahasiswa. Penguji tesis harus memiliki keahlian pada bidang ilmu yang 

berbeda untuk memperkaya tesis melalui pendekatan inter- dan multidisipliner. 

Syarat Penguji: 

Majelis Penguji adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

Serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor bagi pemegang ijazah minimal S-2 

(Magister) atau Asisten Ahli bagi pemegang ijazah S-3 (Doktor). Penentuan Pembimbing di luar 

persyaratan di atas ditentukan oleh Ketua Program Program Studi.  

Tugas Penguji Tesis  

Tugas penguji adalah (a) memberikan penilaian pada usulan penelitian (ujian proposal penelitian), 

seminar hasil penelitian, dan ujian tesis, (b) menghadiri ujian proposal penelitian, seminar hasil 

penelitian, dan ujian tesis. 

Prosedur Penetapan Penguji Tesis 

Pada akhir semester II, penguji tesis harus sudah ditetapkan, dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Berdasarkan topik penelitian mahasiswa (proposal penelitian), KPS dan koordinator pendidikan 

mengadakan rapat koordinasi dengan tim pengelola untuk menetapkan tim penguji tesis.  

2. Hasil keputusan rapat koordinasi tersebut dikirim ke Dekan FKUB oleh KPS untuk pertimbangan 

dan persetujuan. 

3. Dekan FKUB membuat SK penetapan susunan penguji tesis sesuai dengan hasil keputusan rapat 

koordinasi. 

Pergantian Penguji Tesis 

Jika karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan perlu diadakan perubahan penguji tesis, KPS dan 

SPS mengadakan rapat koordinasi untuk menetapkan penguji tesis pengganti. KPS kemudian 

berkonsultasi dengan Dekan FKUB untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan.  

  



Bab 4 

SISTEM PENDIDIKAN DAN KURIKULUM  

4.1 Capaian Pembelajaran 

Mengacu pada Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 

capaian pembelajaran program pendidikan akademik Magister secara umum dirumuskan sebagai 

berikut: 

a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui 

penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, menyusun konsepsi ilmiah danhasil kajian berdasarkan kaidah, tata 

cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesisatau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman 

perguruan tinggi, sertamakalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima 

dijurnal internasional; 

b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan 

masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan 

keahliannya; 

c. Mampu menyusun ide dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika 

akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan 

masyarakat luas; 

d. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan 

data; 

e. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan mendokumentasikan, 

menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin 

kesahihan dan mencegah plagiasi. 

 

4.2 Muatan Kurikulum  

Semua mahasiswa harus memenuhi minimal 38-42 SKS, yang dijadwalkan selama 4 semester. Beban 

studi tersebut dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 4 semester (minimal 3 semester), tetapi tidak 

lebih dari 8 semester (termasuk tesis). Peraturan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015  dan perubahan Permenristekdikti RI no. 50 

tahun 2018 tentangandar Nasional Pendidikan Tinggi dan Buku Pedoman Pendidikan UB 2020/2021.   

Mata Kuliah terdiri dari 14 SKS Mata Kuliah Wajib Program, 10 SKS Mata Kuliah Wajib Minat, dan 2-6 SKS 

Mata Kuliah Pilihan. Total pertemuan untuk setiap Mata Kuliah adalah 13-16 kali dalam satu semester, 

terdiri dari kuliah, tugas, belajar mandiri dan ujian. Pada beberapa Mata Kuliah juga terdapat praktikum 

untuk keterampilan tertentu. Tesis terdiri dari 12 SKS yang dijadwalkan maksimum selama 2 semester 

(mulai dari penulisan proposal tesis sampai ujian tesis).  

PMIB-FKUB memiliki dua kelas, yaitu kelas reguler dan kelas Fast Track. 

 

  



Program Reguler 

Kurikulum dan SKS untuk kelas reguler dan kelas Bahasa Inggris PMIB-FKUB: 

Mata Kuliah Wajib Program 14 SKS Semester I 

Mata Kuliah Wajib Minat 10 SKS Semester II 

Mata Kuliah Pilihan (minimal) 2 SKS Semester II 

Tesis 12 SKS Semester III-IV 

Total SKS (minimal) 38 SKS  

 

Program Fast Track 

Program Fast Track merupakan program percepatan / akselerasi studi pada jenjang sarjana yang 

dilanjutkan ke jenjang magister yang ditempuh dalam waktu 5 (lima) tahun. Pelaksanaan program ini 

diatur dalam Peraturan Rektor No. 19 Tahun 2020. 

 

Kurikulum dan SKS untuk kelas Fast Tract PMIB-FKUB: 

Mata Kuliah Wajib Program 14 SKS Semester I (blok I) 

Mata Kuliah Wajib Minat 10 SKS Semester I (Blok II) 

Mata Kuliah Pilihan (minimal) 2 SKS Semester II (Blok III) 

Tesis 12 SKS Semester III (Blok III) 

Total SKS (minimal) 

Catatan :  Blok l dan ll diselesaikan 
dalam waktu 6 bulan, begitu pula Blok ll 
dan lll diselesaikan dalam 6 bulan 

 

38 SKS 

 

 

 

 

 

Program PMDSU 

Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) adalah mahasiswa 

program percepatan pendidikan yang diberikan kepada lulusan Sarjana yang memenuhi kualifikasi untuk 

menjadi seorang Doktor dengan masa pendidikan selama 4 (empat) tahun 

 

Kurikulum dan SKS untuk mahasiswa PMDSU PMIB-FKUB : 

 

Mata Kuliah Wajib Program 14 SKS Semester I  

Mata Kuliah Wajib Minat 10 SKS Semester I 

Mata Kuliah Pilihan (minimal) 2 SKS Semester II 

Tesis 12 SKS Semester II 

Total SKS (minimal) 38 SKS 

 

 

 

Kurikulum untuk Minat Anatomi dan Histologi  

No Smt. Code Subject Cr. Required Subject 

1 I MAB6103 Cell Molecular Biology  2     

2 I DKF6106 Molecular Genetics 2     

3 I DKF6103 

Instrumentation and 

Biomolecular Technique 

Analysis  

3     

4 I DKF6104 Basic Immunology 2     



5 I DKF6106 Medical Biochemistry 2     

6 I DKF6107 

Research Methodology, 

Biostatistics and Scientific 

Writing 

3     

7 I/II DKF6203 Growth and development 2     

8 I/II DKF6215 
Medical Anatomy and 

Histology 
2     

9 I/II DKF6207 Pathobiology 2 
Cell Molecular 

Biology  

Medical 

Biochemistry 

10 I/II DKF6209 
Biosciences and 

Biotechnology 
2 

Instrumentation 

and Biomolecular 

Technique Analysis  

  

11 I/II DKF6216 
Bioinformatics in 

Biomedical Sciences  
2 

Medical 

Biochemistry 
  

12 I/II   Elective Courses 2     

13 II/III   Thesis Proposal 1 

Instrumentation 

and Biomolecular 

Technique Analysis 

Research 

Methodology, 

Biostatistics  

14 II/III-IV   Research Implementation 2 Thesis Proposal 
 

15 III-IV   Journal Article Writing 2 
Research 

Implementation 
  

16 III-IV  Thesis Writing 2 
Research 

Implementation 
 

17 III-IV   Research Result Seminar 1 
Journal Article 

Writing 

Thesis 

Manuscript  

18 III-IV   Thesis Examination 2 

Submitted Journal 

Article, Thesis 

Manuscript 

Research 

Result Seminar 

      Total Credits 38     

 

Kurikulum untuk Minat Farmakologi, Toksikologi, dan Fisiologi Molekuler 

No Smt. Code Subject Cr. Required Subject 

1 I MAB6103 Cell Molecular Biology  2     

2 I DKF6106 Molecular Genetics 2     

3 I DKF6103 

Instrumentation and 

Biomolecular Technique 

Analysis 

3     

4 I DKF6104 Basic Immunology 2     

5 I DKF6106 Medical Biochemistry 2     

6 I DKF6107 

Research Methodology, 

Biostatistics and 

Scientific Writing 

3     

7 I/II DKF6214 
Pharmacology and 

Molecular Physiology 
2 

Cell Molecular 

Biology  

Medical 

Biochemistry 

8 I/II DKF6202 Toxicology 2     

9 I/II DKF6207 Pathobiology 2 
Cell Molecular 

Biology  

Medical 

Biochemistry 

10 I/II DKF6209 Biosciences and 2 Instrumentation   



Biotechnology and Biomolecular 

Technique Analysis  

11 I/II DKF6216 
Bioinformatics in 

Biomedical Sciences 
2 

Medical 

Biochemistry 
  

12 I/II   Elective Courses 2     

13 II/III   Thesis Proposal 1 

Instrumentation 

and Biomolecular 

Technique Analysis 

Research 

Methodology, 

Biostatistics  

14 II/III-IV   
Research 

Implementation 
2 Thesis Proposal 

 

15 III-IV   Journal Article Writing 2 
Research 

Implementation 
  

16 III-IV 
 

Thesis Writing 2 
Research 

Implementation  

17 III-IV   Research Result Seminar 1 
Journal Article 

Writing 

Thesis 

Manuscript  

18 III-IV   Thesis Examination 2 

Submitted Journal 

Article, Thesis 

Manuscript 

Research 

Result 

Seminar 

      Total Credits 38     

 
Kurikulum untuk Minat Imunologi, Mikrobiologi, dan Parasitologi  

No Smt. Code Subject Cr. Required Subject 

1 I MAB6103 Cell Molecular Biology  2     

2 I DKF6106 Molecular Genetics 2     

3 I DKF6103 

Instrumentation and 

Biomolecular Technique 

Analysis 

3     

4 I DKF6104 Basic Immunology 2     

5 I DKF6106 Medical Biochemistry 2     

6 I DKF6107 

Research Methodology, 

Biostatistics and Scientific 

Writing 

3     

7 I/II DKF6205 Advanced Immunology 2 Basic Immunology   

8 I/II DKF6206 
Molecular Biology of 

Infectious Disease 
2 

Cell Molecular 

Biology  

Basic 

Immunology 

9 I/II DKF6207 Pathobiology* 2 
Cell Molecular 

Biology  

Medical 

Biochemistry 

10 I/II DKF6209 
Biosciences and 

Biotechnology 
2 

Instrumentation and 

Biomolecular 

Technique Analysis  

  

11 I/II DKF6216 
Bioinformatics in 

Biomedical Sciences 
2 

Medical 

Biochemistry 
  

12 I/II   Elective Courses 2     

13 II/III   Thesis Proposal 1 

Instrumentation and 

Biomolecular 

Technique Analysis 

Research 

Methodology, 

Biostatistics  

14 II/III-IV   Research Implementation 2 Thesis Proposal  

15 III-IV   Journal Article Writing 2 Research   



Implementation 

16 III-IV 
 

Thesis Writing 2 
Research 

Implementation  

17 III-IV   Research Result Seminar 1 
Journal Article 

Writing 

Thesis 

Manuscript  

18 III-IV   Thesis Examination 2 

Submitted Journal 

Article, Thesis 

Manuscript 

Research 

Result 

Seminar 

      Total Credits 38     

 
Kurikulum untuk Minat Kedokteran Pencegahan dan Kedokteran Klinis 

No Smt. Code Subject Cr. Required Subject 

1 I MAB6103 Cell Molecular Biology  2      

2 I DKF6106 Molecular Genetics 2     

3 I DKF6103 

Instrumentation and 

Biomolecular Technique 

Analysis 

3     

4 I DKF6104 Basic Immunology 2     

5 I DKF6106 Medical Biochemistry 2     

6 I DKF6107 

Research Methodology, 

Biostatistics and Scientific 

Writing 

3     

7 I/II DKF6205 Advanced Immunology 2 Basic Immunology   

8 I/II DKF6206 
Molecular Biology of 

Infectious Disease 
2 

Cell Molecular 

Biology 

Basic 

Immunology 

9 I/II DKF6211 
Basic Preventive 

Medicine 
2     

10 I/II DKF6209 
Biosciences and 

Biotechnology* 
2 

Instrumentation and 

Analysis Technology 
  

11 I/II DKF6216 
Bioinformatics in 

Biomedical Sciences 
2 

Medical 

Biochemistry 
  

12 I/II   Elective Courses 2     

13 II/III   Thesis Proposal 1 

Instrumentation and 

Biomolecular 

Technique Analysis 

Research 

Methodology, 

Biostatistics  

14 II/III-IV   Research Implementation 2 Thesis Proposal  

15 III-IV   Journal Article Writing 2 
Research 

Implementation 
  

16 III-IV 
 

Thesis Writing 2 
Research 

Implementation  

17 III-IV   Research Result Seminar 1 
Journal Article 

Writing 

Thesis 

Manuscript  

18 III-IV   Thesis Examination 2 

Submitted Journal 

Article, Thesis 

Manuscript 

Research 

Result 

Seminar 

      Total Credits 38     

 
 



4.3 Tesis 

4.3.1 Beban Tesis 

Beban belajar tesis adalah sebesar 8 sks yang terdiri atas: 

a. Penyusunan proposal penelitian; 

b. Ujian/seminar proposal; 

c. Pelaksanaan penelitian; 

d. Penulisan dan publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Ilmiah atau proceeding; 

e. Penyusunan Tesis; 

f. Seminar hasil penelitian; dan 

g. Ujian akhir Tesis. 

 
4.3.2 Ujian Proposal Penelitian Tesis 

a. Persyaratan 

 Telah lulus mata kuliah minimal 14 sks dengan IPK minimal 3,00 

 Sedang/sudah menempuh mata kuliah metode penelitian dengan minimal nilai mata kuliah adalah 

B 

 Telah memiliki komisi pembimbing tesis 

b. Pelaksanaan 

Ujian Proposal Penelitian Tesis dinilai melalui ujian yang dapat bersifat terbuka (seminar) oleh tim 

penguji yang terdiri atas komisi pembimbing dan dua orang penguji. 

 Ujian proposal dapat dilaksanakan kalau dihadiri minimal oleh 3 dari 4 anggota tim penguji. Dalam 

hal pembimbing utama berhalangan hadir dalam seminar/ ujian proposal, harus mendelegasikan 

kepada pembimbing kedua untuk mewakilinya. 

4.3.3 Penelitian dan Penulisan Tesis 

a. Komisi pembimbing berkewajiban memantau dan menilai pelaksanaan penelitian tesis mahasiswa 

bimbingannya. 

b. Penilaian pelaksanaan penelitian tesis dilakukan oleh komisi pembimbing dengan memperhatikan 

dan mempertimbangkan minimal dua dari komponen-komponen di bawah ini. 

-  LOG BOOK kegiatan penelitian tesis. 

-  Laporan supervisi penelitian dan form penilaiannya. 

- Pemantauan bisa dilaksanakan on site atau berdasarkan laporan tertulis. 

4.3.4 Seminar Hasil Penelitian Tesis (SHP Tesis) 

a. Persyaratan SHP: 

- Mahasiswa telah melaksanakan penelitian dan memiliki draf tesis yang disetujui dan ditanda- 

tangani oleh komisi pembimbing. 

- Telah menyerahkan draf artikel jurnal kepada komisi pembimbing. 

- Menunjukkan bukti submit di jurnal nasional yang terindeks minimal sinta-2 atau jurnal 

internasional yang bereputasi (Scopus, Web of science, Microsof academy) , proceeding terindeks 

Scopus sesuai Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2018. 

b. Pelaksanaan SHP Tesis 



- Seminar Hasil Penelitian Tesis dinilai melalui presentasi dan diskusi yang bersifat terbuka oleh tim 

penguji yang terdiri atas komisi pembimbing dan dua orang penguji. 

- Jika Program Studi menetapkan tim penguji terdiri atas komisi pembimbing maka ujian dapat 

dilaksanakan minimal salah satu pembimbing hadir. 

Ada bukti hasil Plagiasi (Tesis sudah dinyatakan bebas dari plagiasi dan similarities (pendahuluan 

ampai kesimpulan saran) maksimal 5% oleh tim deteksi plagiasi 

- Ada bukti submit jurnal 

- Ada bukti laik etik 

- Lembar pengesahan pada naskah tesis sudah ditanda tangani pembimbing 

- Jika Program Studi menetapkan tim penguji terdiri atas komisi pembimbing dan penguji maka ujian 

dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal 3 orang anggota tim penguji. 

 

4.3.5 Ujian Akhir Tesis 

a. Persyaratan ujian akhir tesis 

 Naskah tesis telah diperbaiki berdasarkan saran dari SHP dan telah disetujui dan ditanda-

tangani oleh semua pembimbing. 

 Minimal mendapatkan letter of acceptance dan bukti bayar dari jurnal /proceeding yang dituju 

atau sudah terbit secara online  

 

b. Tata Cara Penilaian Ujian Tesis 

Setiap penguji melakukan penilaian dengan menggunakan format penilaian ujian tesis 

Dalam hal khusus, yaitu mahasiswa program magister yang memiliki prestasi luar biasa dalam publikasi 

internasional sebagaimana ditetapkan rektor, dapat diusulkan oleh Majelis Dosen Penguji kepada 

Dekan/Direktur Pascasarjana agar mahasiswa dinyatakan memperoleh nilai Tesis A tanpa ujian akhir 

 

c. Prestasi luar biasa yang dimaksud yaitu: 

(a) Memiliki publikasi ilmiah 

paling sedikit 2 (dua) artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam 

Jurnal Ilmiah paling rendah terakreditasi Sinta 2; 

paling sedikit satu artikel yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam 

proceeding,  

 paling sedikit satu artikel yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal 

internasional terindeks Scopus atau Web of Science),Microsoft Academic 

(b) Rata-rata nilai seluruh tahapan ujian/seminar Tesis A. 

(c) Naskah Tesis telah dievaluasi oleh Majelis Dosen Penguji dan perbaikan atas saran/koreksi dari 

Majelis Dosen Penguji telah diperiksa dan disetujui Tim Pembimbing. 

 

Rapat tim penguji yang dipimpin oleh ketua sidang ujian tesis menetapkan saran-saran dan harus 

ditindak lanjuti oleh mahasiswa. Mahasiswa berkewajiban melakukan revisi naskah tesis dan melakukan 

penggandaan naskah. 

 

  



Bab 5 

KEPANITIAAN/TIM 

 

Program Studi menyusun beberapa kepanitiaan/tim yang diperlukan dalam proses pendidikan PSMIB-

FKUB. 

 

5.1 Panitia penerimaan mahasiswa baru 

Panitia terdiri dari  kelompok staf pengajar dan staf administrasi aakedmik, keuangan dan umum PSMIB-

FKUB untuk melakukan seleksi administrasi, seleksi akademik, dan tes wawancara untuk menetapkan 

kelayakan calon mahasiswa menjadi mahasiswa PSMIB-FKUB. 

 

5.2 Tim Pembimbing Akademik 

Pembimbing akademik ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi  Usulan tim pembimbing 

akademik berdasarkan identifikasi peminatan. Diharapkan dosen pembimbing akademik akan menjadi 

tim pembimbing tugas akhir mahasiswa. 

 

5.3 Tim Penilaian Ujian Proposal, Seminar Hasil Penelitian dan Ujian Akhir 

Tim penilaian Proposal, SHP dan ujian akhir terdiri dari 2 orang dosen pembimbing dan 2 orang penguji 

yang ditetapkan oleh Dekan atas usulan Ketua Program Studi  

 

5.4 Tim Monitoring dan Evaluasi 

Personalia kepanitian ini adalah kelompok tenaga akademik yang bertugas untuk memastikan 

kelengkapan persyaratan pelaksanaan ujian, tidak adanya plagiasi serta tidak adanya penyimpangan di 

dalam pelaksanaan ujia. Tim Monitoring dan Evaluasi Ujian ditetapkan oleh Dekan atas usul KPS.  
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FASILITAS 

 

6.1  Kantor dan Ruang Kuliah 

Kantor PMIB-FKUB terletak di  Gedung Pusat Pendidikan (GPP) Lantai 5. Terdapat ruang untuk kepala 

program studi dan sekretaris program studi, ruang untuk staf administrasi, ruang untuk dosen, ruang 

pertemuan, ruang ujian,  ruang seminar, ruang perpustakaan / ruang baca dan ruang kelas terdapat di 

lantai 4. Ruang kelas dilengkapi dengan papan tulis putih, proyektor LCD, dan AC. Setiap bangunan 

dilengkapi dengan akses internet penuh yang dapat dengan mudah diakses oleh semua mahasiswa, 

dosen, dan staf pendukung. Penggunaan ruang dijadwalkan oleh General Affairs Staff berkolaborasi 

dengan Staf Bidang Akademik program studi. 

6.2  Laboratorium 

 Kegiatan penelitian di bidang ilmu biomedis didukung oleh laboratorium di fakultas dan universitas. Ada 

9 laboratorium di fakultas (http://www.fk.ub.ac.id):   

1. Laboratorium Sentral Ilmu Biomedis  

2. Laboratorium Anatomi dan Histologi 

3. Laboratorium Biokimia dan Biomolekuler  

4. Laboratorium PatologI Klinis  

5. Laboratorium Faal   

6. Laboratorium Mikrobiologi   

7. Laboratorium Parasitologi 

8. Laboratoium Patologi Anatomi   

9. Laboratorium Farmakologi 

Laboratorium ini difasilitasi dengan peralatan dan manajemen yang memadai sesuai dengan ISO 9001: 

2008. Setiap laboratorium dibuka 8 jam per hari, Senin sampai Jumat (08:00-16:00). Dalam kondisi yang 

penting, laboratorium tersedia pada akhir pekan dan hari libur. Setiap laboratorium telah memiliki 

teknisi, prosedur operasional standar untuk semua kegiatan, serta pedoman dan catatan dari 

pemanfaatan peralatan.  

Laboratorium Sentral Ilmu Biomedis (LSB) memfasilitasi kegiatan penelitian dan uji laboratorium di 

bidang ilmu biomedis. LSB juga mengembangkan kerjasama penelitian di bidang penyakit tropis dan 

penyakit degeneratif. Saat ini, LSB telah mengkonfirmasi layanan prima yang terdiri dari deteksi CD4 dan 

CD8 menggunakan flow cytometry untuk diagnosis dan memantau infeksi HIV, serta deteksi spesies 

malaria menggunakan PCR untuk diagnosis. Selain itu, LSB saat ini sedang mempersiapkan untuk 

sertifikasi internasional ISO 15189: 2012 untuk laboratorium medis. 

Untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas penelitian, mahasiswa dan dosen berhak untuk 

menggunakan laboratorium di universitas, seperti Laboratorium Sentral Ilmu Hayati (LSIH, 

http://lsih.ub.ac.id/) dan laboratorium Biosains (Bioscience) (http://biosains.ub.ac.id/). LSIH telah 

mencapai sertifikasi ISO 17025: 2005. Sementara, Laboratorium Biosains bekerja sama dengan PT. Bio 

Farma (Persero) untuk memproduksi kit diagnostik untuk diabetes tipe 1 paten oleh Prof. Aulanni'am, 

dosen PMIB-FKUB. 

 



6.3 Perpustakaan   

Untuk mendukung proses belajar mengajar, universitas, fakultas, dan program studi memberikan ruang 

baca (perpustakaan) dan perpustakaan virtual. Ruang baca menyediakan buku teks, laporan TUGAS 

akhir, jurnal, dan referensi lain, dan juga ruang untuk diskusi ilmiah di kalangan mahasiswa dan / atau 

dosen. 

Kebanyakan literatur disimpan di Perpustakaan Pusat UB (http://digilib.ub.ac.id). Literatur mengenai 

Kedokteran di Perpustakaan Pusat UB terdiri dari 4.818 judul buku pelajaran, 7242 judul dari ebooks, 44 

jurnal nasional, dan 42.553 jurnal internasional. Kebanyakan literatur terbitN setelah tahun 2000. 

Perpustakaan Pusat UB dibuka 12 jam per hari pada hari Senin hingga Kamis, 11 jam pada hari Jumat, 

dan 8 jam pada hari Sabtu (08:00-16:00). 

FKUB juga menyediakan ruang baca yang tersebar di masing-masing program studi. Bahan yang relevan 

untuk ilmu biomedis juga disimpan di ruang baca dari PMIB-FKUB termasuk 116 buku dengan rilis 

terbaru di tahun 2014. Selain itu, Program Studi Pendidikan Dokter memiliki lebih dari 5.000 literatur. 

Program Studi Farmasi memiliki 2.098 literatur. Program Studi Keperawatan memiliki 600 literatur. 

Ratusan literatur juga disediakan di ruang baca dari program studi lainnya. Jumlah ini terus meningkat 

dan diperbarui sepanjang tahun. 

Untuk perpustakaan virtual, FKUB berlangganan di Elsevier Clinical key. UB berlangganan juga pada 

Science Direct, Springerlink, Scopus, Proquest, ASCE Library. Link tersedia di website: 

http://biomedical.fk.ub.ac.id. 

6.4  Teknologi Informasi dan Komunikasi 

UB menggunakan Single Sign On System (SSO) dengan nama pengguna yang terintegrasi dan password 

melalui UB Authentication and Identification System (BAIS). Dosen dan staf dapat menggunakan 

cakupan internet dalam UB dengan menggunakan account email yang diperoleh dari Pusat 

Pengembangan Teknologi dan Informasi (PTTI). Mahasiswa juga dapat menggunakan cakupan internet 

menggunakan nomor PIN yang diperoleh dari PTTI ketika mereka pertama kali terdaftar sebagai 

mahasiswa baru. 

FKUB memiliki 96 poin akses yang terdiri dari 46 poin di fakultas dan 50 poin di Rumah Sakit dr. Saiful 

Anwar (RSSA), rumah sakit pendidikan utama. FKUB memiliki sistem otentikasi untuk akses internet, 

yang mengharuskan semua pengguna untuk mendaftarkan alamat IP dari gadget mereka ke Unit 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dari fakultas di Gedung A lantai 1. 

Layanan internet juga dapat diakses dari terminal PC di seluruh fakultas. FKUB memiliki 10 unit terminal 

PC publik di beberapa tempat: 5 unit di Gedung Central Pendidikan (GPP, Gedung A) lantai 1 dan sisanya 

didistribusikan di Graha Medika (Gedung C) lantai 1, Laboratorium Sentral Ilmu Biomedis (LSB), 

Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dan TKP-PPDS Gedung Rumah Sakit dr. Saiful Anwar. 

Informasi mengenai universitas, fakultas, dan program studi dapat diakses melalui website: 

http://www.ub.ac.id, http://www.fk.ub.ac.id, dan http://biomedical.fk.ub.ac.id, masing-masing. 

universitas juga menyediakan sistem informasi online untuk mendukung kegiatan akademik, yaitu: 

Sistem Informasi Akademik (SIAKAD, http://siakad.ub.ac.id). 

 



6.5 Fasilitas Pendukung 

 

Jurnal Nasional Terakreditasi 

Di fakultas, terdapat Jurnal yang dapat dijadikan syarat kelulusan denagn akreditasi Sinta 2 seperti 

Kedokteran Brawijaya (JKB), Indonesian Journal of Health and Nutrition (IJHN), Malang Neurology 

Journal (MNJ), sedangkan Majalah Kesehatan (MK) terkareditasi S3 dan beberapa jurnal yang masih 

terkareditasi Sinta 4(S4) yaitu jurusan Farmasi, Kebidanan dan keperawatan, serta dan berbagai jurnal 

pada progragram studi yang ada di lingkungan FKUB. sebuah jurnal nasional mencapai akreditasi B oleh 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.  

Jurnal Internasional Terindeks 

Di tingkat universitas, terdapat jurnal internasional yang mencakup penelitian teoritis, eksperimental, 

dan ilmu kehidupan terapan, yaitu Journal of Tropical Life Science (JTROLIS). JTROLIS diindeks oleh 

DOAJ, Google Scholar, Indeks Copernicus, CABI, dan Cross Ref. Informasi lebih lanjut dapat diakses di 

website: http://www.jtrolis.ub.ac.id. 

Fasilitas Kesehatan 

Di lingkungan Universitas terdapat fasilitas Kesehatan yaitu Klinik UB, sedangkan 2 KM dari kampus 

terdapat Rumah Sakit UB sebagai RS pendiidkan yang telah dilengkapai dengan tenaga ahli yang 

kompeten dan fasilitas yang tergolong canggih.  Klinik UB maupuan RSUB menyediakan berbagai 

layanan medis dan kesehatan masyarakat, termasuk asuransi kesehatan bagi anggota sivitas akademika 

UB. Informasi lebih lanjut dapat diakses di website: http://poliklinik.ub.ac.id. Dan  

https://rumahsakit.ub.ac.id/ 

Job Placement Center 

Job Placement Center (JPC) merupakan pusat informasi pekerjaan, serta pusat pelatihan dan 

pengembangan untuk mempersiapkan mahasiswa dan alumni untuk dapat bersaing di dunia kerja, dan 

memiliki jiwa kewirausahaan, untuk menghadapi era globalisasi. Informasi lebih lanjut dapat diakses di 

website: http://jpc.ub.ac.id/. 

Language Unit 

UPT Lintas Bahasa menyediakan layanan bagi masyarakat UB dan masyarakat umum yang terkait 

dengan bidang bahasa asing, bahasa Indonesia bagi penutur asing, terjemahan, juga tes kompetensi 

bahasa asing dan persiapannya. Informasi lebih lanjut dapat diakses di website: 

http://www.fib.ub.ac.id/UPT_Bahasa. 

UB Press 

UB Press adalah unit penerbitan bertujuan untuk mempublikasikan berbagai buku dalam bentuk fisik 

dan elektronik. Informasi lebih lanjut dapat diakses di website: http://ubpress.ub.ac.id. 

Fasilitas Pendukung Lainnya 

Di fakultas, ada kantin, pusat fotokopi, toko buku, toko, dan mushala di Gedung A lantai 1. Selain itu, 

fasilitas pendukung lainnya yang disediakan adalah: gazebo dan area WIFI, area parkir, masjid, Sport 

http://poliklinik.ub.ac.id/


center, Gedung olah raga Pertamina, Bank dan ATM, food court, minimarket, asrama, UB Guest House, 

UB Hotel, fasilitas olahraga seperti lapangan basket, indoor dan outdoor soccer court, badminton court, 

pusat kebugaran, dll, Entrepreneurship Training Center (INBIS), Children Learning center (Rumah Pintar) 

yang terdiri dari perpustakaan dan ruang bermain, dan juga Children Care Center. 

  



Lampiran. 1 Flow Chart Registrasi Mahasiswa 

 

  



Lampiran 2. Prosedur Terminal 

 

  



Lampiran 3. Prosedur Pengaktifan Kembali  

 

  



Lampiran 4. Prosedur Pengajuan Proposal Tesis 

 

  



Lampiran 5. Prosedur Pengajuan Seminar HasilPenelitian (SHP) 

 

  



Lampiran 6. Prosedur Pengajuan Ujian Tesis 

 

 

 

 

 


