
 
 

 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Peraturan 

Akademik Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar telah tersusun dengan baik. 

Peraturan ini dimaksud untuk memberikan arahan dan ketetapan kepada seluruh 

civitas akademika sehingga memiliki kepastian dalam menyelenggarakan kegiatan 

akademik di PIP Makassar. 

Peraturan akademik ini telah mengalami 4 (empat) kali penyempurnaan  

baik  dari  segi materi  maupun susunannya sesuai kondisi mutakhir pelaksanaan 

kegiatan pendidikan, khususnya pendidikan vokasi Diploma IV Pelayaran. 

Penyempurnaan dari segi materi dilakukan sebab peraturan terdahulu belum 

menyesuaikan beberapa peraturan  dan  mekanisme  kegiatan  akademik yang 

berlaku saat ini. Penyusunan peraturan ini juga mengalami penyempurnaan dengan 

mengelompokkan masing-masing lingkup bahasan sehingga semakin memudahkan 

dalam penggunaannya. 

Terima  kasih  kami  sampaikan  kepada  tim penyusun dan semua  pihak  

yang  telah  membantu  dalam penyelesaikan peraturan ini. Semoga peraturan ini 

dapat memenuhi sasaran dan bermanfaat dalam memberikan kepastian 

penyelenggaraan pendidikan di lingkungan PIP Makassar. 
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PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR 

NOMOR: SM.002/4/15/PIP.MKS-2020 

 

TENTANG 

PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR 

 

Menimbang : a. bahwa Keputusan Direktur Nomor 

SM.002/40/22/PIP.MKS-2019 Tahun 2019 tentang 

Peraturan akademik perlu diselaraskan dengan 

dinamika perkembangan pendidikan kepelautan, guna 

mewujudkan visi Politeknik Ilmu pelayaran Makassar; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Direktur tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur 

Nomor SM SM.002/40/22/PIP.MKS-2019. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4586); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4849); 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi; 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang 

Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3929); 

  6. Peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang 

perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(SNP); 

  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

  8. Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor KM. 46 

Tahun 2009  tentang  Penetapan Standar Pelayanan 

Minimal pada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar; 

  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang pedoman 

penyusunan Kurikulum pendidikan tinggi; 

  10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang 

Petunjuk Teknis Transparasi dan Akuntabilitas Dalam 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

  11. Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor KM 52 Tahun 

2007 tentang Pendidikan Transportasi sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor KM 64 Tahun 2009; 

  12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

509/KMK.05/2009 Tanggal 5 Februari 2009 Tentang 

Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran pada Departemen 
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Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang 

Menerapkan Pegelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum; 

  13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 42 Tahun 

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik 

Ilmu Pelayaran Makassar; 

  14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2015 

tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar; 

  15. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor 

PH.33/1/5/DJPL-10 tentang sistem dan prosedur 

penyelenggaraan ujian keahlian dan sertifikasi 

kepelautan; 

  16. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Perhubungan Nomor PK.2/BPSDMP-2018 

tentang Pedoman Pengasuhan Taruna Pada Lembaga 

Diklat Transportasi Di Lingkungan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. 

 

MEMUTUSKAN 

    

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK ILMU 

PELAYARAN MAKASSAR TENTANG PERATURAN 

AKADEMIK POLITEKNIK ILMU PELAYARAN 

MAKASSAR. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pengertian Umum 

 

Pasal 1 

 

Dalam peraturan akademik ini yang dimaksud dengan: 
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(1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

(2) Pendidikan tinggi adalah Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah 

yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, 

program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa 

Indonesia.  

(3) Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan tinggi. 

(4) Pendidikan Profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada 

kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan olah akademi, 

Politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. 

(5) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan 

mahasiswa. 

(6) Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari 

pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar 

melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.  

(7) Nomor Induk Dosen Nasional, yang selanjutnya disingkat dengan NIDN 

adalah nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian untuk dosen yang 

bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan 

administrasi pangkal/instansi yang lain. 

(8) Jabatan Fungsional Dosen yang selanjutnya disebut Jabatan Akademik Dosen 

adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan 

hak seseorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam 

pelaksanaannnya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. 

(9) Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan 

kepada dosen sebagai tenaga professional. 

(10) Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi 

memfasilitasi belajar Taruna dalam sistem pendidikan tinggi. 

(11) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 
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pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

(12) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai 

tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu serta mendapat 

pengakuan dari Dikti dengan pemberian NIDN (Nomor Induk Dosen 

Nasional) atau NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) atau NUP (Nomor Urut 

Pengajar). 

(13) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan terhadap Capaian 

Pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal atau non 

formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan 

tinggi, dimulai dari level 3 KKNI atau (Program D1) sampai dengan jenjang 

kualifikasi level 9 KKNI (Program Doktor). 

(14) Dosen tidak tetap adalah Dosen yang diangkat oleh Direktur yang bekerja 

penuh atau tidak penuh pada perguruan tinggi. Dosen tidak tetap termasuk 

dosen luar biasa dan dosen tamu. 

(15) Praktisi adalah seseorang professional yang mempraktikkan keahlian tertentu 

sesuai bidang ilmunya. 

(16) Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, 

dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, 

dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi 

dalam menyelenggarakan pendidikan. 

(17) 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. 

(18) Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang 

memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis 

pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 

(19) Kegiatan kurikuler adalah kegiatan pendidikan terstruktur dalam bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi maupun seni yang mendapat bimbingan baik 

langsung maupun tidak langsung dalam ruang kuliah, laboratorium, maupun 

di lapangan dalam rangka kerja praktik. 



6 

 

(20) Kegiatan kokurikuler adalah seluruh kegiatan di luar kegiatan kurikuler yang 

dapat diikuti dan/atau dilakukan oleh taruna untuk mendukung kegiatan 

kurikuler. 

(21) Kegiatan ekstrakurikuler adalah seluruh kegiatan di luar kegiatan kurikuler 

yang dapat diikuti dan/atau dilakukan oleh taruna dan meliputi 

pengembangan bidang penalaran dan keilmuan, minat/bakat, kegemaran, 

upaya-upaya perbaikan kesejahteraan taruna, maupun kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat. 

(22) Kampus adalah tempat kegiatan kurikuler dan sebagian kegiatan kokurikuler 

serta sebagian kegiatan ekstrakurikuler dilakukan.  

(23) Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, 

kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan 

maritim. 

(24) Kepelautan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawakan, 

pendidikan, pensertifikatan, kewenangan serta hak dan kewajiban pelaut. 

(25) Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau 

keterampilan sebagai awak kapal. 

(26) Sertifikat kepelautan adalah dokumen kepelautan yang sah dengan nama 

apapun yang diterbitkan oleh Menteri atau yang diberi kewenagan oleh 

Menteri. 

(27) Tonase Kotor yang selanjutnya disebut GT adalah satuan volume kapal. 

(28) Kilowatt yang selanjutnya disebut KW adalah satuan kekuatan mesin kapal. 

(29) Dewan Kehormatan Taruna adalah dewan yang dibentuk oleh 

Ketua/Direktur/Kepala Lembaga Diklat Transportasi, dengan anggota terdiri 

dari unsur tenaga pendidik, tenaga kependidikan, pengasuh dan perwakilan 

dewan permusyawaratan taruna. 

(30) Taruna adalah sebutan peserta didik pembentukan pada Politeknik. 

(31) Taruna Pindahan adalah Taruna perguruan tinggi lain yang sejenis yang 

pindah ke Politeknik atau Taruna Politeknik yang pindah ke perguruan tinggi 

lain. 

(32) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu 

kuliah atau kegiatan terjadwal terjadwal lainnya, berikut iringannya, termasuk 

2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian. 
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(33) Satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran 

penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu 

semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan 

atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing- masing 

diiringi oleh sekitar 1 - 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 - 2 jam 

kegiatan mandiri. 

(34) Indeks Prestasi yang selanjutnya disebut IP adalah angka prestasi akademik 

Taruna yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot 

SKS yang dibagi dengan jumlah SKS. 

(35) Transkrip Akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan Indeks 

Prestasi (IP) semua mata kuliah yang ditempuh Taruna  selama mengikuti 

pendidikan. 

(36) Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan 

aspek keterampilan di Perguruan Tinggi. 

(37) Pembelajaran adalah proses interaksi taruna dengan dosen dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar. 

(38) Pembelajaran pada masa pandemi adalah proses interaksi taruna dengan 

dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dengan 

menggunakan metode daring (dalam jaringan). 

(39) Pembelajaran menuju new normal adalah proses interaksi taruna dengan 

dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dengan 

menggunakan metode blanded learning (luring dan daring). 

(40) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

(41) Masa dasar pembentukan karakter yang disingkat Madatukar merupakan 

tahapan proses pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh taruna diklat 

awal pembentukan Kementerian Perhubungan bertujuan untuk membentuk 

sikap mental yang pantang menyerah, disiplin dan berintegritas. 

(42) Senat adalah Senat Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar 

(43) Politeknik adalah Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang disingkat PIP 

Makassar. 

(44) Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Administrasi Akademik dan 

Ketarunaan Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. 
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(45) Direktur adalah Direktur Politeknik ilmu Pelayaran Makassar. 

(46) Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang 

pelayaran. 

 

BAB II 

TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN 

 

Tujuan Pendidikan 

 

Pasal 2 

 

(1) Tujuan program pendidikan bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki 

kompetensi sesuai standar Nasional dan Internasional serta memiliki 

kesamaptaan, sikap disiplin, tanggungjawab, dan kepemimpinan. 

(2) Menghasilkan penelitian yang berguna untuk pembangunan dan 

pengembangan institusi dan industri pelayaran Nasional. 

(3) Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan Ilmu 

Pelayaran yang berbasis maritim sehingga mampu berperan membangun 

masyarakat. 

(4) Terciptanya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pelayaran secara 

profesional, transparan, dan akuntabel menggunakan teknologi terkini. 

 

Arah Pendidikan 

 

Pasal 3 

 

(1) Program Diploma IV Pelayaran diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai 

kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar 

kemampuan profesional tertentu, termasuk ketrampilan merencanakan, 

melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggungjawab 

mandiri pada tingkat tertentu, memiliki ketrampilan manajerial, serta mampu 

mengikuti perkembangan, pengetahuan, dan teknologi di dalam bidang 

keahliannya. 
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(2) Program Studi Nautika, diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai 

kemampuan:  

a. Melaksanakan pekerjaan yang kompleks dengan dasar kemampuan 

profesional dalam navigasi pelayaran, muatan kapal, dan pencegahan 

polusi; 

b. Pengendalian dan pengawasan operasional kapal; 

c. Memecahkan masalah dengan tanggung jawab mandiri dan memiliki 

keterampilan manajerial sebagai perwira pelayaran niaga; 

d. Mengembangkan pengetahuan dan teknologi dalam bidang pelayaran.  

(3) Program Studi Teknika, diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai 

kemampuan:  

a. Melaksanakan pekerjaan yang kompleks dengan dasar kemampuan 

profesional dalam permesinan kapal, sistem kelistrikan kapal, sistem 

kontrol kapal, dan pencegahan polusi; 

b. Melaksanakan perawatan dan perbaikan terhadap permesinan kapal dan 

instalasi kelistrikan kapal; 

c. Memecahkan masalah dengan tanggung jawab mandiri dan memiliki 

keterampilan manajerial sebagai perwira pelayaran niaga; 

d. Mengembangkan pengetahuan dan teknologi dalam bidang pelayaran. 

(4) Bidang Kepelabuhanan Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan 

Kepelabuhanan (KALK), diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai 

kemampuan: 

a. Melaksanakan pekerjaan yang kompleks dengan dasar kemampuan 

profesional dalam angkutan laut, kepelabuhanan, bisnis angkutan laut, 

keselamatan dan keamanan pelayaran serta pencegahan polusi; 

b. Memecahkan masalah dengan tanggung jawab mandiri dan memiliki 

keterampilan manajerial dalam dunia pelayaran; 

c. Mengembangkan pengetahuan dan teknologi dalam tatalaksana angkutan 

laut dan kepelabuhanan. 
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BAB III 

PROGRAM PENDIDIKAN 

 

Program Studi 

 

Pasal 4 

 

(1) Program studi yang dilaksanakan pada Politeknik adalah sebagai berikut : 

a. Program studi Nautika; 

b. Program studi Teknika; 

c. Program studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. 

(2) Program Studi dapat bertambah atau berkurang berdasarkan surat Keputusan 

Direktur yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi.  

Kurikulum 

 

Pasal 5 

 

(1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 

(2) Capaian pembelajaran Politeknik disusun dengan mengacu pada deskripsi 

capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI) dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI serta 

visi dan misi Politeknik. 

(3) Capaian pembelajaran lulusan program studi disusun berdasarkan capaian 

pembelajaran lulusan Politeknik, visi dan misi program studi dengan 

melibatkan forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau 

pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi. 

(4) Ketua Program Studi bertanggung jawab dalam mengembangkan, merevisi, 

dan melaksanakan kurikulum. 

(5) Kurikulum operasional Politeknik ditetapkan melalui Keputusan Direktur 

Politeknik atas persetujuan senat. 
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Mata Kuliah 

 

Pasal 6 

 

(1) Satu mata kuliah diampu oleh seorang dosen atau lebih yang ditetapkan oleh 

Direktur atas usul Ketua Program Studi. 

(2) Dosen yang berhak mengajar pada tiap semester adalah dosen yang 

memperoleh surat perintah tugas dari Direktur atas usulan Ketua Program 

Studi.  

(3) Ketua Program Studi melakukan verifikasi administratif atas usulan dosen 

pengampu dengan memperhatikan : 

a. Kompetensi dosen dan kesesuaian dengan mata kuliah yang akan diampu. 

b. Pengalaman mengajar pada mata kuliah yang relevan 

c. Mencermati aspek keadilan dan beban mengajar dosen yang 

bersangkutan. 

 

Beban Studi 

 

Pasal 7 

 

(1) Beban studi program Diploma IV sekurang-kurangnya 144 (seratus empat 

puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS 

yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh selama-

lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah. 

(2) SKS sebagai satuan untuk menyatakan besarnya beban studi dalam satu 

semester, memiliki rincian ekivalensi terhadap waktu dalam menit sebagai 

berikut : 

a. Untuk teori, 1 SKS setara dengan 1 X 50 – 60 menit. 

b. Untuk praktikum, 1 SKS setara dengan 3 X 50 – 60 menit. 

c. Untuk kerja lapangan, 1 SKS setara dengan 4 X 50 – 60 menit. 
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Masa Studi 

 

Pasal 8 

 

(1) Masa studi adalah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan masa studi di 

Politeknik. 

(2) Masa studi penyelesaian program Diploma IV Pelayaran sekurang-kurangnya 

8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester, 

termasuk masa cuti akademik, masa skorsing, dan 1 (satu) kali masa 

mengulang pada semester yang sama. 

(3) Distribusi masa studi Diploma IV Pelayaran adalah sebagai berikut: 

a. Semester I sampai Semester IV ditempuh selama-lamanya 7 (tujuh) 

semester; 

b. Semester V sampai Semester VIII ditempuh selama-lamanya 7 (tujuh) 

semester; 

c. Taruna yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai masa studi 

pada huruf a dan b dinyatakan tidak mampu dan dikeluarkan dari 

pendidikan.  

 

BAB IV 

PENERIMAAN CALON TARUNA 

 

Seleksi Penerimaan Calon Taruna (Sipencatar) 

 

Pasal 9 

 

(1) Seleksi Penerimaan Calon Taruna merupakan seleksi penerimaan bagi calon 

taruna diklat pembentukan. 

(2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna diselenggarakan berdasarkan Pedoman 

yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan. 
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Persyaratan 

 

Pasal 10 

 

Persyaratan Calon Taruna berdasarkan Pedoman yang ditetapkan oleh Kepala 

Badan Pengembangan SDM Perhubungan.  

 

Waktu Penerimaan 

 

Pasal 11 

 

(1) Waktu Penerimaan Calon Taruna ditetapkan oleh panitia Sipencatar Diklat 

Pembentukan dengan mempertimbangkan kecukupan waktu pendaftaran dan 

pelaksanaan seleksi. 

(2) Jumlah Calon Taruna yang diterima setiap tahun akademik disesuaikan  

dengan daya tampung.  

 

Pendaftaran Ulang 

 

Pasal 12 

 

(1) Pendaftaran ulang adalah prosedur akademik dan administrasi yang harus 

dilakukan pada awal semester sebagai syarat keabsahan sebagai peserta. 

(2) Calon taruna yang lulus wajib melaksanakan pendaftaran ulang sebelum 

mengikuti kegiatan akademik. 

(3) Pendaftaran ulang bagi calon taruna dengan menyerahkan persyaratan yang 

telah ditetapkan. 

(4) Pendaftaran ulang dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 

(5) Calon taruna yang tidak melaksanakan pendaftaran ulang hingga batas waktu 

yang telah ditetapkan, dinyatakan tidak lulus atau mengundurkan diri. 

(6) Calon taruna yang telah mendaftar ulang tapi tidak melengkapi persyaratan 

hingga batas waktu yang telah ditetapkan, dinyatakan tidak lulus atau 

mengundurkan diri. 
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Pembatalan Penerimaan Calon Taruna 

 

Pasal 13 

 

Calon Taruna Politeknik dapat dibatalkan apabila: 

(1) Terbukti melakukan kecurangan pada saat mengikuti tahapan seleksi 

penerimaan calon taruna; 

(2) Terlibat dalam kasus tindak pidana; 

(3) Tidak menyelesaikan persyaratan administrasi sampai batas waktu yang telah 

ditetapkan. 

 

Masa Dasar Pembentukan Karakter (Madatukar) 

 

Pasal 14 

 

(1) Kegiatan Madatukar wajib diikuti oleh Calon taruna yang lulus seleksi 

penerimaan Calon Taruna. 

(2) Calon taruna yang tidak lulus Madatukar wajib mengikuti Madatukar pada 

periode berikutnya. 

(3) Calon taruna yang tidak dapat mengikuti Madatukar karena alasan sakit, 

harus dibuktikan dengan Surat keterangan dokter spesialis dan disahkan oleh 

dokter Politeknik.  

 

Taruna Pindahan 

 

Pasal 15 

 

(1) Politeknik dapat menerima Taruna pindahan dari lembaga pendidikan tinggi 

pelayaran di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai program studi 

yang sama pada jenjang yang sama dan memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

a. Mengikuti kuliah secara aktif minimal 2 (dua) semester berturut-turut 

dengan IPK ≥ 3,00 dan masih terdaftar sebagai Taruna aktif pada 

semester kepindahan; 

b. Memiliki condite minimal kategori “Baik”; 
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c. Program studi yang dipilih harus sama dengan program studi pada 

sekolah asal; 

d. Daya tampung program studi Taruna pindahan masih memungkinkan. 

e. Memiliki peluang menyelesaikan pendidikan dengan sisa masa studi 

yang diperkenankan; 

f. Memiliki rekomendasi dari Kepala Pusat Pengembangan SDM 

Perhubungan Laut. 

(2) Penerimaan Taruna pindahan dilaksanakan pada setiap permulaan tahun 

akademik. 

 

BAB V 

HAK DAN KEWAJIBAN 

 

Hak Taruna 

 

Pasal 16 

 

Setiap Taruna berhak: 

(1) Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan bidang ilmu dan minat 

yang   diinginkan menurut aturan yang telah ditentukan. 

(2) Menggunakan fasilitas/sarana-prasarana pendidikan dan pelatihan sesuai 

aturan yang berlaku. 

(3) Mengikuti kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler sesuai aturan 

yang berlaku. 

(4) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang 

diikuti serta hasil belajarnya. 

(5) Memperoleh layanan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 

Kewajiban Taruna 

 

Pasal 17 

 

Setiap Taruna berkewajiban: 

(1) Mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan Politeknik. 
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(2) Membayar biaya pendidikan sesuai tarif yang berlaku. 

(3) Menjaga dan memelihara fasilitas pendidikan. 

Kartu Taruna 

 

Pasal 18 

 

(1) Setiap Taruna Politeknik diberikan Kartu Taruna. 

(2) Kartu Taruna merupakan tanda pengenal resmi sebagai Taruna Politeknik. 

(3) Kartu Taruna berlaku selama masa studi atau tercatat sebagai taruna 

Politeknik. 

 

Nomor Induk Taruna 

 

Pasal 19 

 

(1) Nomor Induk Taruna yang disingkat NIT adalah nomor induk yang diberikan  

kepada  taruna Politeknik pada awal pendidikan. 

(2) Nomor induk taruna merupakan identitas yang terdiri atas 7 (tujuh) digit kode 

yang menunjukkan tahun masuk, program studi dan nomor urut.  

 

BAB VI 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

 

Kalender Akademik 

 

Pasal 20 

 

(1) Kalender Akademik adalah jadwal terstruktur dari kegiatan pendidikan yang 

mencakup kegiatan akademik yang merupakan acuan waktu pelaksanaan 

setiap kegiatan pendidikan. 

(2) Kalender Akademik disusun oleh Kepala Bagian Administrasi Akademik dan 

Ketarunaan bersama Ketua Program Studi dan Kepala Pusat Pembangunan 

Karakter Taruna. 
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(3) Pelaksanaan semua kegiatan Akademik oleh civitas Akademika, baik yang 

bersifat kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler harus mengacu pada 

Kalender Akademik. 

(4) Kalender Akademik ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan 

persetujuan oleh Senat. 

 

Pembelajaran 

 

Pasal 21 

 

(1) Aktivitas belajar mencakup pelaksanaan kuliah tatap muka, praktikum, 

praktik lapangan, simulasi, kerja bengkel, diskusi, belajar mandiri, praktik 

berlayar, penulisan karya ilmiah, penulisan tugas akhir dan seminar. 

(2) Perencanaan dan persiapan pembelajaran dilaksanakan oleh Kepala Bagian 

bersama Ketua Program Studi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional Dosen, 

dan Kepala Pusat Pembangunan Karakter Taruna. 

(3) Proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode yang 

memanfaatkan kecanggihan teknologi dan aplikasi. 

 

Manajemen Kelas 

 

Pasal 22 

 

(1) Manajemen kelas merupakan serangkaian perilaku dosen dalam upaya 

menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang memungkinkan taruna 

mencapai tujuan belajar secara efesien atau belajar dengan baik. 

(2) Kelas harus mempunyai organisasi kelas yang terdiri atas ketua kelas, Wakil, 

dan anggota yang dipilih oleh anggota kelas. 

(3) Organisasi kelas bertujuan mengorganisir anggota kelas dalam ketertiban, 

kebersihan, dan keamanan kelas. 

(4) Pengaturan organisasi kelas dan tugasnya dilakukan oleh Ketua Program 

Studi. 
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Dosen 

 

Pasal 23 

 

(1) Dosen yang mengampu mata kuliah pada Politeknik harus memenuhi 

persyaratan secara umum sebagai berikut:  

a. Sehat jasmani dan rohani; 

b. Memiliki kualifikasi akademik minimal Magister/RPL; 

c. Memiliki komitmen, kompetensi dan tanggung jawab; 

d. Mengisi formulir kontrak pengampu mata kuliah; 

e. Mampu menggunakan atau mengoperasikan aplikasi Microsoft Word, 

Microsoft Power Point, dan Microsoft Excel, serta mampu 

menyelenggarakan pembelajaran daring; 

f. Mampu menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahan ajar, modul, pedoman praktik, 

dan melaksanakan penilaian proses pembelajaran, serta mengevaluasi 

hasil pembelajaran; 

g. Terdaftar sebagai dosen sesuai keputusan Direktur; 

h. Mendapat Surat Perintah Tugas sebagai dosen dari Direktur; 

i. Memiliki jadwal pembelajaran dari Ketua Program studi.  

(2) Persyaratan tambahan bagi dosen pengampu yang memiliki kualifikasi 

pendidikan pelaut adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki sertifikat kompetensi minimal ANT- I atau ATT- I; 

b. Memiliki sertifikat keterampilan pelaut; 

c. Memiliki pengalaman layar minimal 24 bulan; 

d. Memiliki sertifikat minimal TOT 6.09; 

e. Tidak sedang sign on di kapal. 

(3) Dosen yang melaksanakan praktik di laboratorium atau simulator harus 

memiliki sertifikat TOT 6.10. 

(4) Dosen yang melaksanakan pengujian kompetensi harus memiliki sertifikat 

TOT 3.12. 
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Pasal 24 

 

(1) Dosen pengampu mata kuliah wajib memenuhi kehadiran pembelajaran pada 

situasi normal dalam tatap muka minimal 80%. 

(2) Dosen yang tidak memenuhi kehadiran pembelajaran sesuai ayat (1) 

diberikan peringatan lisan dan tertulis oleh Ketua Program studi.  

(3) Dosen pengampu tidak diperkenankan menugaskan dosen pengganti atau 

tutor tanpa izin Ketua Program studi. 

(4) Dosen yang belum memenuhi tatap muka, diwajibkan mengganti pada waktu 

lain tanpa mengganggu kegiatan terjadwal lainnya. 

 

Monitoring 

 

Pasal 25 

 

(1) Monitoring adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memberikan 

informasi tentang sebab dan akibat dari satu kebijakan yang lebih terfokus 

pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. 

(2) Monitoring dan evaluasi bagian dari sistem tatakelola yang dikembangkan di 

Politeknik guna menjaga dan memastikan penyelenggaraan pendidikan 

dilaksanakan sesuai standar pendidikan. 

 

Pasal 26 

 

(1) Tujuan monitoring adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai 

dengan yang direncanakan; 

b. Mengetahui rencana pembelajaran yang dibuat dan kesesuaiannya 

dengan kurikulum; 

c. Memberikan masukan terhadap pengambil keputusan berkaitan perlu 

atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran. 

(2) Dosen yang tidak melaksanakan Pembelajaran selama 2 (dua) kali tatap muka 

tanpa konfirmasi diberi surat peringatan oleh Ketua program studi. 
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(3) Dosen wajib mengganti kekurangan pelaksanaan pendidikan diluar jadwal 

yang ditetapkan. 

(4) Laporan hasil monitoring secara keseluruhan disampaikan oleh Ketua 

Program Studi kepada Direktur. 

 

Ketidakhadiran Taruna 

 

Pasal 27 

 

(1) Permohonan izin ketidakhadiran di kelas lebih dari 1 (satu) hari harus atas 

persetujuan Ketua Program studi diketahui Pembimbing Akademik. 

(2) Izin ketidakhadiran di kelas selama 1 (satu) hari diberikan oleh Ketua 

program studi dengan mengisi blanko izin. 

(3) Ketidakhadiran di kelas karena alasan sakit harus dibuktikan dengan Surat 

Keterangan dokter Politeknik. 

(4) Ketidakhadiran di kelas lebih dari 3 (tiga) hari karena alasan keluarga maka 

orang tua/wali harus melaporkan diri ke Politeknik melalui Ketua Program 

studi dan Pembimbing Akademik secara tertulis. 

(5) Ketua Program Studi dan Pembimbing Akademik berhak menentukan izin 

ketidakhadiran di kelas diterima atau ditolak. 

 

Sanksi Ketidakhadiran Taruna 

 

Pasal 28 

 

(1) Ketidakhadiran di kelas tanpa izin dan/atau keterlambatan akan dikenakan 

peringatan lisan maupun tulisan. 

(2) Peringatan tertulis diberikan kepada Taruna dan orang tua/wali oleh Direktur 

melalui Ketua Program Studi. 

(3) Taruna yang memperoleh peringatan, diharuskan melaporkan diri ke Program 

Studi didampingi orang tua/wali dan pembimbing akademik. 

 

 

 



21 

 

BAB VII 

PRAKTIK KERJA 

 

Pra Praktik Kerja 

 

Pasal 29 

 

(1) Kegiatan praktik kerja program Diploma IV pelayaran merupakan kegiatan 

akademik yang dilaksanakan pada Semester V dan VI. 

(2) Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan bertanggung jawab 

atas perencanaan, penempatan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan 

Praktik kerja. 

 

Persyaratan Praktik Kerja 

 

Pasal 30 

 

Taruna yang akan melaksanakan praktik kerja harus memiliki persyaratan sebagai 

berikut: 

a. Lulus semester sebelumnya dengan condite sekurang-kurangnya B (baik); 

b. Telah mengikuti kegiatan pembekalan praktik kerja; 

c. Mengisi curriculum vitae; 

d. Memiliki sertifikat keterampilan pelaut; 

e. Memiliki buku pelaut; 

f. Mampu berbahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikat; 

g. Membayar SPPL semester V dan VI untuk program diploma IV; 

h. Lulus Ujian Kompetensi Pelaut (UKP) pra prala; 

i. Menyelesaikan Cleareance Out sebelum meninggalkan kampus. 
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Penilaian dan Pengujian Laporan Kertas Kerja Praktek 

 

Pasal 31 

 

Persyaratan mengikuti kegiatan akademik pada Semester VII adalah sebagai 

berikut: 

a. Taruna Program Studi Nautika dan Teknika yang telah melaksanakan praktik 

berlayar sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan dibuktikan dengan surat 

keterangan masa layar dari perusahaan pelayaran tempat praktik;  

b. Taruna Program Studi KALK yang telah melaksanakan praktik kerja sekurang-

kurangnya 12 (dua belas) bulan dibuktikan dengan surat keterangan dari tempat 

praktik. 

c. Masa waktu penilaian hingga pengujian laporan Kertas Kerja Praktik (KKP) 

adalah 3 (tiga) bulan sejak mutasi turun (sign off). 

 

Penilaian Laporan Kertas Kerja Praktik (KKP) 

 

Pasal 32 

 

(1) Penilaian laporan Kertas Kerja Praktik (KKP) adalah proses penilaian 

kelengkapan jawaban atas seluruh pertanyaan dan lampiran yang 

dipersyaratkan. 

(2) Unsur yang dinilai pada laporan Kertas Kerja Praktik (KKP) adalah: 

a. Kelengkapan jawaban sesuai pertanyaan pada buku laporan praktik kerja; 

b. Kelengkapan lampiran sesuai yang diminta pada pertanyaan pada buku 

laporan praktik kerja. 

(3) Laporan Kertas Kerja Praktik (KKP) yang telah memenuhi syarat dibuktikan 

dengan tanda tangan Penilai. 

(4) Laporan Kertas Kerja Praktik (KKP) yang dinyatakan belum memenuhi 

syarat, dikembalikan kepada taruna untuk diperbaiki. 
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Pengujian Laporan Kertas Kerja Prala (KKP) 

 

Pasal 33 

 

(1) Pengujian laporan Kertas Kerja Praktik (KKP) adalah proses pengujian 

tingkat pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan Taruna yang diuji 

berdasarkan laporan Kertas Kerja Praktik (KKP). 

(2) Tahap pengujian laporan Kertas Kerja Prala (KKP) dilakukan setelah 

dinyatakan lulus penilaian. 

(3) Nilai hasil pengujian laporan Kertas Kerja Praktik (KKP) adalah nilai untuk 

semester V dan VI bagi program Diploma IV Pelayaran. 

 

Penilai dan Penguji Laporan Kertas Kerja Praktik (KKP) 

 

Pasal 34 

 

Dosen Penguji laporan merupakan dosen Politeknik yang memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. Memiliki jabatan fungsional Lektor atau pengalaman mengajar minimal 5 

(lima) tahun; atau 

b. Seseorang karena keahliannya dianggap memenuhi syarat untuk ditunjuk 

sebagai penguji. 

 

BAB VIII 

KAPAL LATIH, LABORATORIUM, DAN SIMULATOR 

 

Kapal Latih 

 

Pasal 35 

 

(1) Kapal latih merupakan sarana pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan 

pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mengoperasikan kapal, serta 

sikap dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi pelayaran. 
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(2) Kapal latih Politeknik bernama Kapal Latih SULTAN HASANUDDIN dapat 

digunakan sebagai sarana pembelajaran praktik. 

 

Laboratorium dan Simulator 

 

Pasal 36 

 

(1) Laboratorium dan Simulator merupakan sarana praktik untuk meningkatkan 

pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam rumpun ilmu 

pengetahuan dan teknologi pelayaran. 

(2) Laboratorium dan simulator digunakan harus sesuai prosedur, jadwal, dan 

dibimbing oleh Dosen atau Instruktur. 

(3) Dosen atau instruktur pada laboratorium dan simulator harus memiliki 

sertifikat TOT 6.10. 

 

BAB IX 

PERPUSTAKAAN 

 

Pasal 37 

 

(1) Perpustakaan Politeknik diselenggarakan dengan tujuan untuk menunjang 

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

(2) Setiap taruna wajib menjadi anggota perpustakaan yang dibuktikan dengan 

memiliki kartu anggota perpustakaan. 

 

Tenaga Kepustakaan 

 

Pasal 38 

 

Tenaga kepustakaan harus memiliki kualifikasi pustakawan dan dalam 

penugasannya melalui Surat Perintah Tugas Direktur. 
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BAB X 

PEMBIMBING AKADEMIK 

 

Pasal 39 

 

(1) Pembimbing Akademik adalah Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai 

pembimbing akademik. 

(2) Tugas dosen pembimbing akademik adalah sebagai berikut: 

a. Memonitor perkembangan prestasi taruna; 

b. Memonitor perkembangan sikap dan perilaku taruna; 

c. Memonitor pemenuhan pembayaran biaya pendidikan taruna; 

d. Memberikan pendampingan pada setiap sidang pelanggaran; 

e. Mengkoordinasikan penanganan permasalahan dengan unit terkait 

bersama orang tua/wali; 

f. Memberikan bimbingan minimal 6 (enam) kali tatap muka; 

g. Memotivasi taruna untuk aktif mengikuti pendidikan; 

h. Melakukan komunikasi dengan orang tua/wali taruna. 

i. Membimbing Taruna agar dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu. 

 

Pasal 40 

 

Persyaratan sebagai dosen pembimbing akademik sebagai berikut : 

a. Dosen tetap di lingkungan Politeknik; 

b. Memiliki pengalaman mengajar minimal 4 (empat) semester; 

c. Diangkat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur. 

 

Pasal 41 

 

Persyaratan peserta pembimbingan adalah sebagai berikut : 

a. Terdaftar sebagai Taruna pada Politeknik; 

b. Menunjukkan bukti pembayaran biaya pendidikan; 

a. Membawa Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya; 

b. Mengisi lembar Kartu Rencana Studi (KRS) semester yang akan ditempuh; 

c. Mengisi formulir monitoring pembimbingan; 
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d. Melaksanakan Pembimbingan sesuai jadwal yang disepakati dengan 

Pembimbing Akademik. 

 

BAB XI 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

Pasal 42 

 

(1) Bimbingan dan konseling merupakan kegiatan konsultasi yang diberikan oleh 

konselor kepada konseli agar konseli mampu menyelesaikan masalah yang 

dihadapinya dan juga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

(2) Tujuan bimbingan dan konseling adalah:  

a. Membantu Taruna agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan 

kampus; 

b. Membantu Taruna dalam mengembangkan pribadinya agar menjadi 

pribadi yang dewasa, mantap dan bertanggung jawab.   

 

BAB XII 

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

 

Sumbangan Pembinaan Pendidikan dan Latihan 

 

Pasal 43 

 

(1) Sumbangan Pembinaan Pendidikan dan Latihan yang disingkat SPPL 

merupakan persyaratan wajib bagi taruna untuk melanjutkan ke semester  

berikutnya. 

(2) Taruna yang akan mengikuti Praktik kerja (semester V dan VI bagi program 

D IV) wajib membayar SPPL. 

(3) Taruna yang melaksanakan cuti akademik atau skorsing tetap diwajibkan 

untuk membayar SPPL. 

(4) Besarnya SPPL bagi Taruna ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. 
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Sumbangan Pelayanan Makan dan Cuci 

 

Pasal 44 

 

(1) Sumbangan Pelayanan Makan dan Cuci yang disingkat SPMC merupakan 

salah satu kewajiban bagi Taruna yang tinggal di asrama. 

(2) Besarnya SPMC bagi Taruna ditetapkan sesuai tarif yang berlaku. 

(3) Pembayaran SPMC harus dilunasi paling lambat tanggal 10 tiap bulan 

berjalan. 

(4) Taruna yang belum melaksanakan kewajiban pembayaran SPMC selama 1 

(satu) bulan diberikan sanksi dan orangtua/wali dipanggil menghadap ke 

Kepala Pusat Pembangunan Karakter Taruna didampingi Dosen pembimbing 

akademik. 

 

Beasiswa 

 

Pasal 45 

 

(1) beasiswa yang diberikan kepada taruna terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu: 

a. beasiswa penghargaan; 

b. beasiswa bantuan. 

(2) beasiswa penghargaan pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan kepada taruna 

berdasarkan: 

a. prestasi bidang akademik; 

b. prestasi bidang olahraga; 

c. prestasi bidang kesenian; atau 

d. prestasi bidang lainnya. 

(3) beasiswa penghargaan dapat diberikan mengikuti prestasi yang dicapai. 

(4) Beasiswa bantuan pada ayat (1) huruf b, diberikan atas pertimbangan: 

a. taruna berprestasi dengan IPK ≥ 3.50; 

b. tidak mampu berdasarkan surat keterangan wilayah setempat; 

c. aktif mengikuti perkuliahan dan mendapatkan rekomendasi dari 

Pembimbing akademik; 
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d. masyarakat terdampak bencana, terpencil, terdepan, pedalaman, atau 

sebab lain yang menyebabkan ketidakmampuan finansial; 

e. atau atas pertimbangan tertentu dianggap layak diberi beasiswa melalui 

rapat senat. 

(5) Beasiswa bantuan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) semester atau lebih. 

(6) Beasiswa penghargaan dan beasiswa bantuan dapat berupa: 

a. Keringanan uang makan; 

b. Keringanan biaya semester; 

c. Keringanan biaya diklat; dan 

d. Keringanan biaya kegiatan lainnya. 

(7) Beasiswa penghargaan dan beasiswa bantuan hanya diberikan kepada taruna 

Program Pendidikan Diploma IV Pelayaran Reguler; 

(8) Beasiswa hanya diberikan kepada taruna yang memiliki condite A (Baik 

Sekali); 

(9) Jenis dan besaran beasiswa ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur atas 

pertimbangan senat. 

Pasal 46 

 

a. Jika penerima beasiswa diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 

yang berlaku di Politeknik maka untuk sementara beasiswa dapat dihentikan 

selama yang bersangkutan menjalani proses pemeriksaan; 

b. Jika yang bersangkutan ternyata terbukti tidak bersalah maka beasiswanya 

dapat diaktifkan kembali; 

c. Beasiswa yang tertunda selama proses pemeriksaan dapat dibayarkan;   

d. Jika terbukti melakukan pemalsuan data ketika mengajukan permohonan 

beasiswa, maka penerima beasiswa wajib mengganti rugi sebesar beasiswa 

yang diterima; 

e. Pelanggaran atas pemalsuan data diproses sesuai peraturan yang berlaku. 

 

 

 

 



29 

 

BAB XIII 

DEWAN KEHORMATAN TARUNA 

 

Pasal 47 

 

(1) Dewan Kehormatan Taruna adalah dewan yang dibentuk oleh Direktur 

melalui Surat Keputusan Direktur dengan anggota terdiri dari unsur tenaga 

pendidik, tenaga kependidikan, pengasuh dan perwakilan dewan 

permusyawaratan taruna. 

(2) Tugas dewan kehormatan taruna adalah memberikan pertimbangan terhadap 

sanksi atas pelanggaran Taruna berupa cuti akademik,  pemberhentian 

sementara, atau pemberhentian Taruna dari pendidikan. 

 

BAB XIV 

SURAT KETERANGAN MASIH KULIAH 

 

Pasal 48 

 

(1) Surat keterangan masih kuliah adalah surat yang menerangkan bahwa taruna 

tersebut benar-benar terdaftar dan masih kuliah di Politeknik. 

(2) Surat keterangan masih kuliah diterbitkan oleh Kepala Bagian. 

(3) Persyaratan untuk diterbitkan surat keterangan adalah melampirkan bukti 

pembayaran biaya pendidikan bulan berjalan. 

 

Kehilangan Ijazah dan Transkrip Nilai 

 

Pasal 49 

 

Pembuatan Surat Keterangan pengganti ijazah yang hilang dilaksanakan mengikuti 

prosedur sebagai berikut:  

a. Membuat surat keterengan hilang dari polisi; 

b. Mengajukan surat permohonan kepada Direktur Politeknik untuk 

memperoleh Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang dengan 

melampirkan surat keterangan kehilangan ijazah dari polisi; 
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c. Direktur Politeknik menerbitkan Surat Keterangan yang berisi pernyataan 

bahwa lulusan tersebut benar-benar lulusan Politeknik. 

 

BAB XV 

PELANGGARAN AKADEMIK 

 

Pasal 50 

 

Terhadap Taruna yang melakukan pelanggaran dan tindakan yang merendahkan 

harkat dan martabat Politeknik diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

 

BAB XVI 

UJIAN 

 

Pasal 51 

 

(1) Ujian dilaksanakan untuk menilai tingkat pengetahuan, pemahaman, dan 

keterampilan Taruna  pada mata kuliah yang telah diikuti. 

(2) Ujian yang dilaksanakan berupa Ujian Harian (UH), Ujian Tengah Semester 

(UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan Ujian Perbaikan (UP). 

Persyaratan Peserta Ujian Semester 

 

Pasal 52 

 

(1) Persyaratan peserta ujian semester adalah sebagai berikut : 

a. Terdaftar sebagai taruna pada semester bersangkutan; 

b. Telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% pembelajaran; 

c. Melunasi pembayaran SPPL dan SPMC; 

d. Ditetapkan sebagai peserta ujian melalui sidang penetapan peserta ujian. 

(2) Sidang penetapan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi. 
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Pasal 53 

 

(1) Mata kuliah yang belum memenuhi jumlah 80% pembelajaran tidak dapat 

diujikan pada ujian semester bersangkutan. 

(2) Jika ayat (1) belum memenuhi maka Ketua program studi menugaskan dosen 

pengganti.  

(3) Taruna yang tidak mengikuti ujian tengah dan ujian akhir semester sesuai 

jadwal karena berhalangan dapat mengajukan permohonan ujian susulan. 

 

Ujian Susulan 

 

Pasal 54 

 

(1) Ujian Tengah Semester/Ujian Akhir Semester susulan hanya diberikan 

kepada taruna yang pada saat ujian diselenggarakan yang bersangkutan 

tidak hadir mengikuti ujian karena: 

a. sakit; 

b. kecelakaan; 

c. alasan penting (diketahui Direktur). 

(2) Taruna yang akan mengikuti Ujian Tengah Semester/Ujian Akhir Semester 

susulan diharuskan membuat surat permohonan ujian susulan kepada Ketua 

Program Studi. 

(3) Ujian Tengah Semester/Ujian Akhir Semester susulan dijadwalkan oleh 

Ketua Program Studi. 

Nilai Hasil Belajar 

 

Pasal 55 

 

(1) Nilai Hasil Belajar semester diserahkan oleh dosen pengampu kepada Ketua 

Program Studi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian akhir 

semester dilaksanakan. 

(2) Nilai huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan E setara dengan angka-angka 

sebagai berikut: 
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NO 
NILAI 

BOBOT NILAI 
ANGKA HURUF 

1. 85 ≤ x ≤ 100 A 4.00 

2. 80 ≤ x < 85 A – 3.75 

3. 75 ≤ x < 80 B + 3.50 

4. 70 ≤ x < 75 B 3.00 

5. 65 ≤ x < 70 B – 2.75 

6. 60 ≤ x < 65 C+ 2.50 

7. 50 ≤ x < 60 C 2.00 

8.  40 ≤ x < 50 D 1.00 

9.  x < 40 E 0 

 

(3) Selain nilai pada ayat (1) digunakan juga nilai K (Kosong) dan nilai T 

(Tunda). 

(4) Nilai K (kosong) adalah nilai yang diberikan kepada Taruna yang telah 

ditetapkan sebagai peserta ujian akhir semester tetapi tidak mengikuti ujian 

akhir semeseter. 

(5) Nilai T (tunda) adalah nilai yang ditunda karena masih terdapat tugas mandiri 

yang belum diselesaikan. Nilai T digunakan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Batas waktu berlakunya nilai T adalah 2 minggu kerja terhitung mulai 

diumumkannya hasil ujian akhir semester mata kuliah yang bersangkutan 

b. Apabila Taruna  tidak menyelesaikan tugas yang diwajibkan dalam 

waktu 2 minggu kerja maka nilai T dirubah menjadi nilai E. 

c. Nilai Hasil Belajar semester adalah gabungan dari nilai-nilai yang terdiri 

dari: 

1) Tugas Mandiri sebesar 25%; 

2) Ujian Tengah Semester (teori dan praktik) sebesar 30%; 

3) Ujian akhir Semester (teori dan praktik) sebesar 40%; 

4) Kehadiran sebesar 5%. 

(6) Pemberian nilai hasil belajar berupa tugas mandiri, Ujian Tengah Semester, 

dan Ujian Akhir Semester  mengacu pada  Deskriptor Nilai sesuai lampiran 

peraturan ini. 
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Indeks Prestasi 

 

Pasal 56 

 

(1) Setiap mata kuliah hanya mempunyai satu nilai semester; 

(2) Indeks Prestasi adalah Keberhasilan studi Taruna dinyatakan melalui 

konversi nilai bilangan dalam rentang 1 sampai 4,  yang terdiri dari: 

a. Indeks Prestasi Semester yang disingkat IPS dihitung dari nilai ujian dan 

bobot kredit setiap mata kuliah yang diselenggarakan pada semester yang 

bersangkutan dengan rumus sebagai berikut: 

 

𝐼𝑃𝑆 =  
∑(𝑁 𝑥 𝐾)

∑ 𝐾
 

untuk: 

K = besarnya bobot kredit mata kuliah 

N = nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan;  

b. Indeks Prestasi Kumulatif yang disingkat IPK terdiri atas:   

1)  IPK semester I – IV yaitu nilai rata-rata gabungan IPS semester I – 

IV; 

2)  IPK semester I – VIII yaitu nilai rata-rata gabungan IPS semester I – 

VIII. 

c. Dalam perhitungan IPS dan IPK nilai K dan nilai T tidak diperhitungkan. 

 

Perbaikan Nilai Ujian Semester 

 

Pasal 57 

 

(1) Taruna dengan nilai C pada ujian akhir semester berjalan dapat memperbaiki 

nilai semesternya melalui Ujian Perbaikan. 

(2) Perbaikan Nilai hanya dapat dilakukan satu kali. 

(3) Nilai Ujian Perbaikan adalah maksimal satu tingkat lebih tinggi. 

(4) Jika nilai ujian perbaikan lebih rendah dari nilai ujian akhir semester, maka 

nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi. 

(5) Ujian Perbaikan dilaksanakan maksimum 3 (tiga) minggu sejak pengumuman 

nilai semester.  
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Predikat dan Status Taruna 

 

Pasal 58 

 

(1) Predikat Lulus adalah Taruna yang memenuhi persyaratan akademik dan 

condite minimal B, dan selanjutnya dapat melanjutkan pendidikan ke 

semester yang lebih tinggi. 

(2) Penetapan nilai condite ditetapkan sesuai Peraturan Tata Tertib Taruna. 

(3) Predikat Perbaikan adalah Taruna yang dapat mengikuti pendidikan pada 

semester yang lebih tinggi namun wajib mengikuti ujian perbaikan nilai D 

atau E pada semester berjalan. 

(4) Predikat Mengulang adalah Taruna yang tidak memenuhi persyaratan 

akademik untuk mengikuti pendidikan pada semester yang lebih tinggi dan 

diberi kesempatan untuk mengulang pada semester yang sama pada tahun 

akademik berikutnya. 

(5) Persyaratan lulus, perbaikan dan mengulang, diatur melalui tabel indeks 

prestasi dan nilai mata ujian di bawah ini:  

 

SMT 
LULUS PERBAIKAN MENGULANG KET 

IPS/IPK E U D IPS/IPK E U D IPS/IPK E U D  

I ≥ 2.00 - < 2.00 < (0.5) x n < 2.00 ≥ (0.5) x n  

II ≥ 2.10 - < 2.10 < (0.5) x n < 2.10 ≥ (0.5) x n  

III ≥ 2.20 - < 2.20 < (0.5) x n < 2.20 ≥ (0.5) x n  

IV ≥ 2.30 - < 2.30 < (0.5) x n < 2.30 ≥ (0.5) x n  

I-IV ≥ 2.40 - < 2.40 < (0.5) x n < 2.40 ≥ (0.5) x n 

Sebelum 

Praktik 

kerja 

V-VI ≥ 2.50 - - - < 2.50 -  

VII ≥ 2.53 - < 2.53 < (0.5) x n < 2.53 ≥ (0.5) x n  

VIII ≥ 2.55 - < 2.55 < (0.5) x n < 2.55 ≥ (0.5) x n  

I-

VIII 
≥ 2.56 - < 2.56 < (0.5) x n - -  

  

 

Keterangan:  

E = Jumlah mata ujian dengan nilai ekivalen E; 

n = Jumlah mata kuliah yang wajib ditempuh pada semester tersebut. 
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BAB XVII 

SEMESTER PENDEK 

 

Pasal 59 

 

(1) Semester pendek adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 6 kali tatap 

muka atau kegiatan terjadwal lainnya dan 2 kali pengujian, ekuivalen dengan 

14 kali tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya dan 2 kali pengujian. 

(2) Kegiatan yang dilakukan pada semester pendek sama dengan kegiatan 

akademik yang dilaksanakan pada semester ganjil atau semester genap. 

 

Pasal 60 

 

Semester pendek dilaksanakan untuk memberi kesempatan kepada Taruna untuk: 

a. memperbaiki satu atau lebih mata kuliah yang belum lulus pada ujian perbaikan; 

b. memperoleh nilai karena jumlah tatap muka satu atau lebih mata kuliah tidak 

memenuhi syarat untuk diujikan pada ujian akhir semester. 

 

Pasal 61 

 

(1) Masa Semester Pendek adalah maksimum 3 (tiga) minggu kerja setelah nilai 

ujian ulangan diumumkan. 

(2) Taruna yang tidak lulus pada semester pendek untuk satu atau lebih mata 

kuliah, selanjutnya dinyatakan “mengulang”. 

(3) Pelaksanaan Semester Pendek diatur dalam jadwal tersendiri. 

(4) Taruna yang mengikuti semester pendek dikenakan biaya semester pendek 

sesuai peraturan yang berlaku. 
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Predikat Kelulusan 

 

Pasal 62 

 

(1) Predikat kelulusan terdiri dari 3 (tiga) tingkat, yaitu Cum Laude, Sangat 

Memuaskan, dan Memuaskan yang dicantumkan pada transkrip akademik. 

(2) Indeks Prestasi Kumulatif sebagai dasar penentuan predikat kelulusan adalah: 

a. IPK 3,75 - 4,00            :   Cum Laude 

b. IPK 3,50 - 3,74            :   Sangat Memuaskan 

c. IPK 2,56 – 3,49           :   Memuaskan 

(3) Predikat kelulusan cum laude bagi program sarjana diberikan kepada lulusan 

yang menyelesaikan studi selama-lamanya 8 (delapan) semester, dan 

diperoleh tanpa perbaikan nilai dan/atau mengikuti semester pendek pada satu 

atau lebih mata kuliah; 

(4) Apabila IPK 3,75 s.d 4,00 tetapi tidak memenuhi persyaratan ayat (3), maka 

yang bersangkutan mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan; 

 

Kenaikan Semester 

 

Pasal 63 

 

(1) Kenaikan semester dilaksanakan melalui sidang penetapan yang dilaksanakan 

oleh Ketua Program studi. 

(2) Taruna yang memperoleh status akademik LULUS, berhak mengikuti 

pendidikan pada semester satu tingkat diatasnya. 

(3) Taruna yang memperoleh status akademik MENGULANG, diberikan 

kesempatan untuk dapat mengulang pada semester yang sama pada tahun 

akademik berikutnya. 
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BAB XVIII 

KARTU RENCANA STUDI 

 

Pasal 64 

 

(1) Kartu Rencana Studi yang disingkat KRS dilaksanakan pada setiap awal 

semester. 

(2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh taruna pada saat mengajukan KRS 

adalah sebagai berikut: 

a. Lulus semester; 

b. Membayar kewajiban SPPL dan SPMC; 

c. Konsultasi dengan dosen Pembimbing Akademik. 

(3) KRS dikeluarkan dan dikembalikan di Sub. Bagian Administrasi Akademik. 

(4) Taruna yang tidak melaksanakan KRS dinyatakan belum memenuhi 

persyaratan untuk mengikuti pembelajaran pada semester berikutnya. 

 

BAB XIX 

TUGAS AKHIR 

 

Pasal 65 

 

(1) Tugas akhir ditulis dalam bentuk skripsi. 

(2) Penulisan skripsi dibimbing oleh dosen pembimbing yang ditunjuk. 

(3) Penulisan skripsi wajib mengikuti Pedoman Penulisan Skripsi PIP Makassar. 

 

Pembimbing 

 

Pasal 66 

 

(1) Pembimbingan penulisan skripsi dilakukan oleh 2 (dua) orang pembimbing. 

(2) Pembimbingan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 

(3) Pembimbing yang berhalangan dapat diganti dengan pembimbing lain atas 

persetujuan Ketua Program Studi. 
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Pasal 67 

 

Tugas pembimbing skripsi adalah sebagai berikut: 

a. Memastikan penulisan skripsi sesuai pedoman penulisan skripsi; 

b. Membimbing Taruna dalam menetapkan dan menyusun judul, permasalahan, 

referensi yang digunakan, metode penelitian, hasil penelitian, dan teknik 

mempresentasikan skripsi; 

 

Pasal 68 

 

(1) Persyaratan pembimbing skripsi adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor; 

b. Memiliki ijazah minimal S2; 

c. Pengalaman mengajar minimal 5 (lima) tahun; 

d. Ditunjuk oleh Direktur melalui Surat Perintah Tugas. 

(2) Seseorang yang karena keahliannya dianggap memenuhi syarat untuk 

bertindak sebagai pembimbing skripsi. 

 

Seminar Skripsi 

 

Pasal 69 

 

(1) Seminar skripsi dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan pada kalender 

akademik. 

(2) Seminar skripsi terdiri atas seminar proposal, seminar hasil dan seminar tutup. 

(3) Seminar skripsi dilaksanakan di ruangan yang ditetapkan oleh Ketua Program 

studi. 

 

Pasal 70 

 

(1) Setiap Taruna harus menyelesaikan rangkaian kegiatan seminar, termasuk 

perbaikan skripsi pada waktu yang telah ditentukan. 

(2) Keterlambatan penyelesaian rangkaian seminar dikenai sanksi berupa 

seminar ulang. 
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(3) Jadwal seminar ulang ditentukan oleh Ketua Program Studi. 

(4) Taruna yang tidak dapat menyelesaikan seminar ulang wajib mengikuti 

seminar ulang pada tahun akademik berikutnya. 

(5) Biaya seminar ulang mengikuti ketentuan yang berlaku. 

 

Penguji 

 

Pasal 71 

 

(1) Seminar skripsi diuji oleh tim yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 2 (dua) 

Penguji. 

(2) Ketua dan Sekretaris dalam tim penguji adalah pembimbing penulisan skripsi. 

(3) Seseorang karena keahliannya dapat ditetapkan sebagai penguji. 

(4) Jika salah satu tim penguji berhalangan hadir maka dapat diganti dengan 

penguji lain atas persetujuan Ketua Program studi. 

(5) Persyaratan Penguji skripsi adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor; 

b. Memiliki ijazah minimal S2; 

c. Pengalaman mengajar minimal 5 (lima) tahun; 

d. Ditunjuk oleh Direktur melalui Surat Perintah Tugas 

e. Seseorang yang karena keahliannya dianggap memenuhi syarat untuk 

bertindak sebagai penguji. 

 

Penyaji Skripsi 

 

Pasal 72 

  

(1) Persyaratan sebagai penyaji skripsi adalah sebagai berikut: 

a. Menyelesaikan pembimbingan penulisan skripsi; 

b. Penyaji proposal skripsi, telah menghadiri seminar proposal skripsi 

minimal 3 (tiga) kali yang dibuktikan dengan kartu seminar; 

c. Penyaji seminar hasil skripsi, telah menghadiri seminar hasil skripsi 

minimal 3 (tiga) kali yang dibuktikan dengan kartu seminar; 

d. Menyiapkan naskah skripsi sebanyak jumlah tim penguji; 
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e. Menyiapkan naskah dalam bentuk presentasi;  

f. Menyelesaikan biaya SPMC bulan berjalan.  

(2) Penyaji seminar proposal skripsi adalah peserta semester IV. 

(3) Penyaji seminar hasil skripsi adalah peserta semester VII. 

(4) Penyaji ujian tutup skripsi adalah peserta semester VIII. 

 

BAB XX 

CLEARANCE 

 

Pasal 73 

 

(1) Pelaksanaan kegiatan cleareance bagi taruna terdiri atas: 

a. Cleareance In adalah proses pemeriksaan perlengkapan dan kebutuhan 

bagi taruna untuk masuk asrama melanjutkan pendidikan dan pelatihan; 

b. Cleareance Out adalah proses pemeriksaan bagi taruna sebelum keluar 

asrama. 

(2) Taruna yang belum memenuhi persyaratan cleareance, diberikan kesempatan 

menyelesaikan persyaratan cleareance hingga batas waktu yang ditetapkan. 

(3) Persyaratan clearance ditetapkan oleh unit terkait. 

(4) Clearance sheet diterbitkan dan dikembalikan oleh unit terkait. 

 

BAB XXI 

KEMAMPUAN BERBAHASA INGGRIS 

 

Pasal 74 

 

(1) Setiap taruna wajib meningkatkan kemampuan berbahasa inggris. 

(2) Pengujian kemampuan bahasa inggris dilakukan dengan menggunakan satu 

atau lebih jenis pengujian yaitu:  
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NO SEMESTER IELTS TOEIC TOEFL MARLIN 

1. I 3.0 364 350 - 400 65 

2. IV 4.0 463 401 - 450 70 

3. VIII 5.0 594 451 - 500 75 

 

(3) Taruna dilibatkan dalam program peningkatan kemampuan berbahasa inggris 

dengan membentuk English committee. 

 

BAB XXII 

SKORSING, PEMBERHENTIAN, CUTI AKADEMIK, DAN PENGUNDURAN 

DIRI 

 

Skorsing 

 

Pasal 75 

 

(1) Skorsing merupakan sanksi yang diberikan atas pelanggaran aturan dengan 

hukuman berupa pemberhentian sementara dari kegiatan akademik dalam 

jangka waktu tertentu. 

(2) Taruna yang diberikan sanksi skorsing wajib: 

a. Membayar SPPL;  

b. Menjaga dan memelihara nama baik almamater; 

c. Melaporkan diri tiap bulan ke Pusat Pembangunan Karakter Taruna. 

(3) Taruna yang telah melaksanakan skorsing diharuskan melaporkan diri ke 

Pusat Pembangunan Karakter Taruna.  

(4) Taruna yang tidak melapor diri pada waktu yang telah ditentukan akan 

diberikan teguran tertulis. 

(5) Taruna yang tidak mengindahkan teguran tertulis diusulkan untuk disidang 

pada sidang Dewan Kehormatan Taruna. 
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Pemberhentian 

 

Pasal 76 

 

(1) Taruna dapat diberhentikan karena alasan: 

a. Menderita penyakit, dalam waktu lama (minimal 18 bulan); 

b. Cacat tetap, sehingga tidak mampu mengikuti aktivitas; 

c. Pelanggaran berat lainnya;   

(2) Taruna yang mengulang lebih dari 1 (satu) kali pada semester yang sama 

diusulkan untuk diberhentikan melalui sidang Dewan Kehormatan Taruna. 

 

Cuti Akademik 

 

Pasal 77 

 

(1) Taruna dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Direktur 

melalui Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan. 

(2) Cuti akademik hanya diberikan dengan alasan: 

a. Sakit atas keterangan dokter dinyatakan untuk sementara tidak dapat 

mengikuti kegiatan pendidikan dan mendapat pengesahan dari dokter 

Politeknik; 

b. Pertimbangan khusus.  

(3) Taruna yang diberikan cuti akademik wajib: 

a. membayar SPPL; 

b. menjaga dan memelihara nama baik almamater; 

c. melaporkan diri tiap bulan ke Pusat Pembangunan Karakter Taruna. 

(4) Cuti akademik diperhitungkan dalam masa studi. 

(5) Cuti akademik ditetapkan oleh Keputusan Direktur. 
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Pengunduran Diri 

 

Pasal 78 

 

(1) Taruna dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dari pendidikan 

kepada Direktur melalui Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan. 

(2) Permohonan pengunduran diri dari pendidikan dianggap sah apabila: 

a. Mendapatkan persetujuan dari orangtua atau wali Taruna yang 

bersangkutan; 

b. Mendapatkan persetujuan dari Pembimbing Akademik Taruna yang 

bersangkutan; 

c. Tidak mempunyai tunggakan pembayaran SPPL, SPMC, atau sumbagan 

lain-lain. 

(3) Direktur menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Pengunduran Diri dari 

Pendidikan setelah mendengar pertimbangan Senat. 

(4) Seseorang yang mengundurkan diri atau diberhentikan dengan hormat berhak 

atas Surat Keterangan Putus Studi, Transkrip Nilai, Surat Penghargaan atau 

Sertifikat. 

(5) Taruna yang diberhentikan dengan tidak hormat dari Pendidikan dan atau 

Putus Studi karena pelanggaran Pertibtar tidak mendapat Surat Keterangan 

Putus Studi, Transkrip Nilai, Surat Keterangan atau Sertifikat. 

 

BAB XXIII 

IJAZAH, GELAR, DAN WISUDA 

 

Ijazah dan Gelar 

 

Pasal 79 

 

(1) Setiap Lulusan Program Diploma Politeknik diberikan Ijazah Diploma dan 

transkrip nilai akademik. 

(2) Ijazah Diploma ditandatangani oleh Direktur, sedangkan Transkrip Nilai 

Akademik ditandatangani oleh Kepala Bagian Administrasi Akademik dan 

Ketarunaan. 
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(3) Lulusan Program Studi Nautika diberikan Sertifikat Kompetensi Ahli Nautika 

Tingkat III (ANT III), setelah memenuhi persyaratan. 

(4) Lulusan Program Studi Teknika diberikan Sertifikat Kompetensi Ahli 

Teknika Tingkat III  (ATT III), setelah memenuhi persyaratan. 

(5) Setiap Taruna yang telah menyelesaikan pendidikan Program Diploma 

berhak menyandang gelar akademik. 

 

Yudisium dan Wisuda 

 

Pasal 80 

 

(1) Yudisium adalah pengumuman yang didasarkan pada penilaian akhir yang 

mencerminkan  prestasi akademik yang bersangkutan selama mengikuti 

pendidikan di Politeknik. 

(2) Yudisium diselenggarakan dalam Sidang Senat Terbuka Politeknik.  

(3) Yudisium dan Wisuda dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun 

akademik. 

(4) Yudisium dan Wisuda dilaksanakan oleh Panitia pelaksana yang ditetapkan 

oleh Direktur. 

 

BAB XXIV 

ALUMNI 

 

Pasal 81 

 

(1) Alumni Politeknik merupakan seseorang yang telah menyelesaikan 

Pendidikan di Politeknik.  

(2) Alumni Politeknik dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk 

membina hubungan dengan almamater untuk menunjang pencapaian tujuan 

Politeknik. 

(3) Organisasi alumni Politeknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi 

nama Coprs Alumni Bumi Seram disingkat CABM.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alumni Politeknik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dalam Surat Keputusan Direktur. 
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BAB XXV 

PERUBAHAN PERATURAN 

 

Pasal 82 

 

Perubahan peraturan akademik ini dapat dilakukan berdasarkan usulan senat 

melalui rapat senat. 

 

BAB XXVI 

KETENTUAN KHUSUS 

 

Pasal 83 

 

Ketentuan khusus pada peraturan akademik adalah ketentuan mengenai 

pelaksanaan kegiatan akademik selama masa pandemi (Covid-19) dan masa new 

normal. 

 

Pembelajaran 

 

Pasal 84 

 

(1) Proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode yang 

disesuaikan dengan kondisi yang berlaku (kondisi masa pandemi COVID-19 

dan new normal). 

(2) Selama masa pandemi COVID-19 pembelajaran dilaksanakan melalui 

metode daring. 

(3) Selama masa new normal pembelajaran dilaksanakan melalui metode daring 

dan/atau luring. 

(4) Metode daring dilaksanakan dengan menggunakan sarana prasarana yang 

efektif dan efisien serta aman dan metode luring dilaksanakan mengikuti 

metode pembelajaran sesuai pasal 21. 

(5) Kehadiran Dosen dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam situasi new 

normal dengan metode daring dan/atau luring minimal kehadiran 80% sesuai 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). 
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Ujian Masa Pandemi Covid-19 dan New Normal 

 

Pasal 85 

 

Penyelenggaraan ujian pada masa pandemi COVID-19 dan new normal bertujuan 

untuk menguji dan menilai hasil belajar khususnya pengetahuan, pemahaman dan 

keterampilan Taruna  pada mata kuliah yang telah diikuti. 

 

Pasal 86 

 

(1) Ujian dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19 dan new normal berupa 

Ujian Harian (UH), Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semster 

(UAS) dan Ujian Perbaikan (UP). 

(2) Ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui metode 

daring dan/atau luring. 

 

Persyaratan Ujian Semester pada Masa Pandemi Covid-19 dan New Normal 

 

Pasal 87 

 

(1) Persyaratan umum peserta ujian akhir semester masa pandemi COVID-19 

dan new normal mengikuti ketentuan seperti pada pasal 52. 

(2) Sidang penetapan peserta ujian dihadiri oleh pejabat terkait dan dosen pada 

sidang yang dilaksanakan melalui daring dan luring. 

(3) Sidang penetapan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi. 

 

Pasal 88 

 

(1) Mata kuliah yang belum memenuhi jumlah 80% perkuliahan tidak dapat 

diujikan pada ujian semester bersangkutan. 

(2) Pemenuhan jumlah perkuliahan seperti pada ayat (1) menjadi tanggung jawab 

dosen pengampu. 

(3) Jika dosen pengampu tidak dapat memenuhi jumlah 80% perkuliahan maka 

Ketua Program Studi dapat menugaskan dosen pengganti. 
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(4) Taruna yang tidak mengikuti ujian tengah dan/atau ujian akhir semester tidak 

diperkenankan mengikuti ujian perbaikan nilai. 

 

Tata Tertib Ujian pada Masa Pandemi Covid-19 dan New Normal 

 

Pasal 89 

 

(1) Ujian masa pandemi COVID-19 dan new normal  dilaksanakan secara daring 

dan/atau luring. 

(2) Peserta ujian yang ditetapkan sebagai peserta ujian semester pada masa 

pandemi COVID-19 dan new normal harus menggunakan laptop/komputer 

secara pribadi. 

(3) Ujian daring diawasi oleh pengawas ujian yang menggunakan 

laptop/komputer secara pribadi. 

(4) Ujian luring diawasi oleh pengawas ujian yang ditetapkan. 

(1) Setiap peserta ujian harus mengikuti tata tertib ujian. 

(2) Pelanggaran tata tertib pada ujian daring dapat diberikan peringatan, dan/atau 

jaringan diputuskan. 

(3) Pelanggaran tata tertib pada ujian luring  dapat diberikan peringatan,dan/atau 

dikeluarkan dari ruang ujian. 

 

Ujian Susulan pada Masa Pandemi Covid-19 dan New Normal 

 

Pasal 90 

 

(1) Ujian Tengah Semester (UTS)/Ujian Akhir Semester (UAS) susulan hanya 

diberikan kepada taruna yang pada saat ujian diselenggarakan yang 

bersangkutan tidak hadir mengikuti ujian karena: 

a. Sakit; 

b. Kecelakaan; 

c. Alasan penting (Diketahui Direktur). 

(2) Taruna yang akan mengikuti UTS/UAS susulan diharuskan membuat surat 

permohonan ujian susulan kepada Ketua Program Studi; 

(3) UTS/UAS susulan dijadwalkan oleh Ketua Program Studi; 
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(4) Tata cara pelaksanaan ujian susulan dilaksanakan sesuai tata tertib ujian yang 

diatur pada pasal 54. 

 

Seminar Skripsi pada Masa Pandemi Covid-19 dan New Normal 

 

Pasal 91 

 

(1) Seminar skripsi dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan pada kalender 

akademik. 

(2) Seminar skripsi terdiri atas seminar proposal, seminar hasil dan seminar tutup. 

(3) Seminar skripsi dilaksanakan melalui daring dan/atau luring. 

(4) Seminar skripsi secara daring dilaksanakan menggunakan laptop/komputer 

secara pribadi. 

(5) Seminar skripsi secara luring dilaksanakan sesuai yang ditetapkan pada pasal 

69  tentang seminar skripsi. 

 

Seminar Ulang pada Masa Pandemi Covid-19 dan New Normal 

 

Pasal 92 

 

 

(1) Setiap Taruna harus menyelesaikan rangkaian kegiatan seminar, termasuk 

perbaikan naskah pada waktu yang telah ditentukan. 

(2) Taruna yang tidak dapat menyelesaikan perbaikan skripsi pada waktu yang 

telah ditentukan wajib mengikuti seminar ulang. 

(3) Jadwal seminar ulang ditentukan oleh Ketua Program Studi. 

(4) Seluruh biaya pelaksanaan seminar ulang dibebankan kepada Taruna. 

(5) Seminar ulang dilaksanakan sesuai yang ditetapkan pada pasal 70 tentang 

seminar skripsi. 
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Penguji Seminar pada Masa Pandemi Covid-19 dan New Normal 

 

Pasal 93 

 

Penguji seminar pada masa pandemi COVID-19 dan new normal dilaksanakan 

sesuai yang ditetapkan pada pasal 71 tentang penguji. 

 

Penyaji Skripsi pada Masa Pandemi Covid-19 dan New Normal 

 

Pasal 94 

 

Persyaratan sebagai penyaji skripsi adalah sebagai berikut: 

a. telah melaksanakan pembimbingan penulisan skripsi; 

b. telah mengirim skripsi dalam bentuk softcopy kepada tim penguji; 

c. menyelesaikan biaya pendidikan bulan berjalan. 

 

BAB XXVII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 95 

 

Segala hal yang belum terpenuhi dalam Peraturan Akademik ini, disesuaikan dan 

diselesaikan secara kasuistik melalui Surat Keputusan Direktur. 

 

BAB XXVIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 96 

 

(1) Dengan berlakunya Peraturan akademik ini, maka segala ketentuan yang 

diberlakukan pada Peraturan Direktur Nomor SM.002/40/22/PIP.MKS-2019 

Tahun 2019  tentang Peraturan Akademik dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 
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(2) Peraturan Akademik ini berlaku bagi Taruna Politeknik. 

(3) Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan : Makassar 

Pada Tanggal : 5 Oktober 2020           

  

DIREKTUR 

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR, 

 

 

 

Capt. SUKIRNO, M.M.Tr., M.Mar 

Pembina Tk. I (IV/b) 

NIP. 19671210 199903 1 001 
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Lampiran Surat Keputusan Direktur PIP Makassar 

Nomor 

Tanggal 

: SM.002/4/15/PIP.Mks-2020 

: 5 Oktober 2020                                       

 

DESKRIPTOR NILAI TUGAS / UJIAN 

 

Aspek Penilaian  
Sangat Kurang  Kurang  Cukup  Baik Sangat Baik  

E D C, C+ B-, B+, B A-, A 

Pengetahuan tentang materi 

pelajaran dan materi lain 

yang relevan dan 

pemahaman tentang pokok 

bahasan, prinsip-prinsip 

dan konsep yang 

menunjukkan bahwa tujuan 

pembelajaran telah dicapai. 

Kurangnya pengetahuan 

tentang materi pelajaran, 

tidak mampu 

mengidentifikasi 

masalah secara 

memadai, sedikit atau 

tidak sama sekali 

memahami masalah dan 

prinsip, sedikit atau 

tidak ada yang mencapai 

tujuan pembelajaran. 

Pengetahuan cukup 

tetapi pada tingkat 

minimal; beberapa 

masalah teridentifikasi, 

pemahaman dasar 

tentang prinsip dan 

konsep terbukti, 

beberapa tujuan 

pembelajaran tercapai. 

Tingkat pengetahuan 

lebih dari cukup tetapi 

tidak mendalam; 

masalah diidentifikasi 

dengan baik, 

pemahaman prinsip dan 

konsep yang cukup 

baik jelas; Sebagian 

besar tujuan 

pembelajaran tercapai. 

Pengetahuan tentang 

materi pelajaran di 

tingkat tinggi, apresiasi 

dan pemahaman tentang 

masalah, prinsip dan 

konsep yang terbukti - 

tinggi dan terfokus; 

tujuan pembelajaran 

mencapai tingkat yang 

sangat substansial. 

Pengetahuan tentang 

subjek menyeluruh dan 

komprehensif, 

penjelasan yang jelas 

dan mendalam dan 

pemahaman masalah, 

prinsip dan konsep jelas, 

hampir semua tujuan 

pembelajaran tercapai. 

Evaluasi dan 

analisa/penyelesaian soal 

perhitungan 

(matematis)/penerapan teori 

pada studi kasus 

Deskriptif tidak 

menunjukkan hasil 

evaluasi atau analisis / 

sulit difahami, 

penjelasan tidak logis, 

tanpa metode atau diluar 

konteks / teori atau 

Sedikit analisis terbukti 

tetapi sebagian besar 

masih deskriptif dan 

kesimpulan tidak 

akurat, jelas atau logis / 

Penggunaan metode 

yang masuk akal tetapi 

Beberapa analisis 

terbukti tetapi 

kesimpulan tidak cukup 

fokus meskipun 

beberapa argumen 

terbukti / Umumnya 

logis tetapi dirusak 

Analisis yang relevan 

dan baik terbukti; 

argumen yang masuk 

akal dan kesimpulan 

logis / Penyelesaian soal 

perhitungan secara 

umum jelas dan akurat 

Analisis kritis yang 

sangat baik terbukti; 

argumen yang jelas, 

komprehensif dan logis 

dan kesimpulan definitif 

/ Perhitungan yang 

akurat menggunakan 
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konteks tidak dapat 

difahami / beberapa 

teori digunakan tetapi 

diterapkan dengan salah, 

hampir tidak 

menggunakan teori atau 

konteks. 

kesalahan substansial 

atau pandangan yang 

berlebihan / Beberapa 

kesalahan dalam teori 

atau aplikasi tetapi 

beberapa ide atau 

pernyataan yang 

bermanfaat. 

oleh penggunaan 

metode yang tidak 

sesuai, kesalahan 

dalam perhitungan atau 

kurangnya pemahaman 

pada konteks / 

pemahaman teori 

memiliki relevansi 

tetapi tidak dinyatakan 

secara eksplisit, 

terdapat beberapa 

kesalahan dalam 

pemahaman atau 

logika. 

dengan hanya kesalahan 

kecil atau pengamatan 

berlebihan, metode 

sesuai / Deskripsi jelas 

dan penggunaan teori 

yang relevan secara 

eksplisit terkait dengan 

konteks, tetapi kelalaian 

atau kelemahan kecil, 

penerapan yang baik 

tetapi meninggalkan 

beberapa masalah yang 

tidak dijelaskan. 

metode yang tepat 

dengan 

mempertimbangkan 

konteks / argumen logis 

yang didasarkan pada 

teori, kaitannya dengan 

konteks jelas dan 

eksplisit. 

Presentasi Keterampilan 

menyatakan jawaban 

atau pendapat belum 

sempurna, tidak ada 

kejelasan pada 

penyataan.  

Keterampilan 

menyatakan jawaban 

atau pendapat buruk, 

presentasi keseluruhan 

kurang jelas dan tidak 

terstruktur tetapi cukup 

untuk lulus. 

Keahlian menyatakan 

jawaban atau pendapat 

cukup baik, menjawab 

dengan jelas dan 

terstruktur. 

Keterampilan 

menyatakan jawaban 

atau pendapat sangat 

baik, jawabannya jelas 

dan disajikan dengan 

baik. 

Keterampilan 

menyatakan jawaban 

atau pendapat sangat 

baik, menjawab dengan 

sangat baik, secara 

keseluruhan presentasi 

sangat baik. 

 

 

 


