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KATA PENGANTAR 

 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya 
mempunyai visi ”Menjadi Fakultas Syariah yang unggul, profesional dan kompetitif dalam 
mengembangkan Ilmu-ilmu Syariah pada Tahun 2022. Fakultas Syariah telah 
menentukan kebijakan operasionalnya, yakni menumbuhkan dan menata organisasi 
dan manajemen Sumber Daya Manusia pada Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya 
yang prima dan akuntabel. Untuk itu diperlukan adanya instrumen berupa petunjuk 
dan acuan agar tercipta konsistensi dan keterukuran dalam menjalankan fungsi dan 
peran serta wewenang masing-masing pihak yang terlibat dalam pengelolaan 
akademik yang merupakan ruh dasar bagi tumbuh kembang dan majunya suatu 
lembaga perguruan tinggi. 

Atas dasar pemikiran tersebut disusunlah Pedoman Akademik yang memuat 
ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan sistem dan pelayanan 
akademik pada Fakultas Syariah. Pedoman Akademik ini merupakan revisi dari 
Pedoman Akademik Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya Tahun 2016 dengan 
beberapa penambahan dan penyempurnaan yang mengacu pada Pedoman Pendidikan 
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang ditetapkan Rektor IAIN Palangka 
Raya melalui Keputusan Nomor 289 Tahun 2017 tanggal 31 Agustus 2017. Pedoman 
ini disusun oleh Tim berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka 
Raya Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Revisi dan Penggandaan 
Buku Pedoman Akademik Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya Tahun 2017. 

Konten Pedoman Akademik Fakultas Syariah terdiri atas  14 BAB dan 39 Pasal. 
Diharapkan dengan adanya peraturan akademik ini, semua sivitas akademika  dan 
tenaga kependidikan dapat melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi  
dengan baik, lancar dan benar demi terciptanya visi, misi, dan tujuan Fakultas 
Syariah dan IAIN Palangka Raya. 

Ucapan terima kasih kepada semua tim penyusun dan semua pihak yang telah 
memberikan sumbangsih pemikiran, waktu dan tenaga dengan penuh keikhlasan, 
semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan berkah-Nya untuk kita semua. 

 

Palangka Raya, 22 Desember 2017 

Dekan, 

ttd 
 

H. SYAIKHU, MHI 
NIP. 197111071999031005 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

1. Pedoman Akademik adalah dokumen yang berisi tentang aturan-aturan pokok 
dalam lingkup akademik yang harus ditaati oleh seluruh sivitas akademika dalam 
penyelenggaraan kegiatannya 

2. Kegiatan Akademik adalah kegiatan pembelajaran di dalam dan/atau di luar 

ruang kuliah, studio dan/atau laboratorium, pengerjaan tugas‐tugas, evaluasi 
pembelajaran, dan kegiatan administrasi yang menyertainya. 

3. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan 
mahasiswa 

4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada 
Masyarakat. 

5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi; 

6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 
diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi. 

7. Tata pamong Fakultas adalah  suatu sistem yang dapat menjadikan 
kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif 
di dalam Fakultas yang mengelola program studi. 

8. Organisasi Fakultas adalah kumpulan sub-sub organ fakultas yang memiliki 
tugas dan wewenang masing-masing untuk menunjang terlaksananya sistem tata 
pamong agar berjalan dengan baik dan benar. 

9. 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. 

10. Pimpinan Fakultas adalah pejabat yang ditujuk berdasarkan Surat Keputusan 
Rektor IAIN Palangka Raya dengan masa jabatan tertentu, terdiri dari Dekan; 
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga atau disebut wakil 
dekan I; Wakil Dekan bidang Perencanaan dan Administrasi Keuangan atau 
disebut Wakil Dekan II; dan Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 
lembaga atau disebut Wakil Dekan. 

11. Pimpinan Prodi adalah pejabat di tingkat program studi di lingkungan Fakultas 
Syariah yang diangkat melalui Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya, yang 
bertugas memimpin dan meyelenggarakan operasional program studi sesuai 
ketentuan yang berlaku 

12. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan 
mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 
tinggi. 
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13. Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kurikulum 
yang menggunaan pendekatan capaian pembelajaran (learning outcome) meliputi 
pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus.  

 

BAB II 

REFERENSI ACUAN, TUJUAN DAN LINGKUP 

 

Pasal 2 

Referensi Acuan, Tujuan dan Lingkup 

 

1. Referensi Acuan 

Pedoman  Akademik ini mengacu pada: 

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional; 

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan; 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

g. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia; 

h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi; 

i. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 
2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi; 

j. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja IAIN Palangka Raya; 

k. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar 
Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;  

l. Pedoman Pendidikan IAIN Palangka Raya Tahun 2017 berdasarkan SK 
Rektor IAIN Palangka Raya Nomor 289 Tahun 2017 tanggal 31 Agustus 
2017. 

2. Tujuan 

Tujuan Penyusunan Pedoman Akademik ini adalah untuk memberikan acuan dan 
batasan-batasan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di Fakultas Syariah. 
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3. Lingkup 

Pendoman Akademik ini mengatur secara umum tentang visi, misi, dan tujuan 
fakultas dan program studi, tata pamong, sistem administrasi akademik, 
penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, sistem akademik, praktikum, tugas 
akhir skripsi, SKPI, yudisium dna gelar akademi, cuti studi, gugur studi, 
transfer studi, tugas belajar dan mahasiswa asing, dan pelanggaran serta sanksi 
akademik.  

 

BAB III 

VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Pasal 3 

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas 

 

1. Visi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, adalah: 

Menjadi Fakultas Syariah yang unggul, profesional dan kompetitif dalam 
mengembangkan Ilmu-ilmu Syariah pada Tahun 2022 

2. Misi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, terdiri dari: 

a. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu-ilmu syariah 
secara profesional, kompetitif dan integratif berbasis teknologi  informasi 
dan komunikasi. 

b. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah di bidang ilmu-ilmu 
syariah secara profesional, kompetitif dan integratif berbasis teknologi 
informasi dan komunikasi. 

c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu 
syariah secara profesional. 

d. Memberikan  pelayanan prima terhadap dosen dan mahasiswa serta 
stakeholder secara berkesinambungan 

e. Membangun kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah maupun 
swasta dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi. 

3. Tujuan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, terdiri dari: 

a. Menghasilkan sarjana yang unggul, professional dan kompetitif di bidang 
ilmu syariah. 

b. Menghasilkan Penelitian  yang kompetitif,  integratif  dan publikasi ilmiah 
di bidang ilmu kesyariahan  

c. Menghasilkan  pengabdian  masyarakat yang  terampil dan cermat dalam 
menemukan solusi  berbagai permasalahan sosial keagamaan dan 
kemanusiaan. 

d. Menghasilkan sarjana yang memiliki integritas dan kemampuan 
mengaplikasikan teori-teori untuk kemaslahatan masyarakat luas, bangsa 
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dan negara. 

e. Terjalinnya kerjasama yang luas dengan berbagai instansi baik tingkat 
regional, nasional, dan Internasional. 

 

Pasal 4 

Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi 

 

1. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) 

a. Visi: 

Menjadi Program Studi Yang Unggul, Terpercaya, Berkarakter, dan 
Kompetitif di Bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)  Tahun 
2019 

b. Misi: 

1) Mengembangkan ilmu Hukum Keluarga Islam (Ahwal syakhshiyyah) 
melalui pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, berkarakter Islam, 
kompetitif berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 

2) Menyelenggarakan penelitian dan publikasi ilmiah di bidang ilmu hukum 
keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) yang berkualitas, kompetitif 
berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 

3) Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang hukum keluarga 
Islam  yang berbasis pada  pemberdayaan masyarakat. 

4) Memberikan pelayanan yang optimal terhadap penggali ilmu Hukum 
Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) dalam kerangka struktur 
organisasi yang kokoh, berintegritas, dan akuntabel. 

5) Menyelenggarakan kerja sama dan membangun jejaring  dengan 
berbagai pihak dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi baik 
tingkat regional, nasional, maupun internasional. 

c. Tujuan: 

1. Terwujudnya pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu Hukum 
Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)  yang berkualitas, berkarakter 
Islam, kompetitif yang  berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 

2. Terwujudnya penelitian dan publikasi ilmiah di bidang ilmu hukum 
keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) yang berkualitas, kompetitif 
berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 

3. Terselenggaranya pengabdian masyarakat di bidang hukum keluarga 
Islam secara profesional 

4. Terlaksananya pelayanan yang optimal terhadap penggali ilmu Hukum 
Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) dalam kerangka struktur 
organisasi yang kokoh, berintegritas, dan akuntabel. 
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5. Terjalinnya kerja sama dan jejaring  dengan berbagai pihak dalam 
penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi baik tingkat regional, 
nasional, maupun internasional. 

2. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) 

a. Visi: 

Unggul, Terdepan, dan Kompetitif  dalam bidang Hukum  Ekonomi  Syariah 
Tahun 2019 di Indonesia 

b. Misi: 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Hukum Ekonomi Syariah 
yang profesional dan berakhlak mulia; 

2) Mengembangkan dan menerapkan keilmuan Hukum Ekonomi Syari’ah 
melalui penelitian dan pengabdian masyarakat; 

3) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan dalam mencetak lulusan yang 
profesional, mandiri, adil dan beradab; 

4) Memperluas jalinan kerjasama lembaga baik regional, nasional maupun 
internasional. 

c. Tujuan: 

1) Menjadi program studi yang profesional dalam bidang pendidikan dan 
pengajaran dilandasi akhlakul karimah 

2) Kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat semakin 
meningkat 

3) Memiliki pengelolaan dan pelayanan akademik yang optimal dengan 
manajerial yang profesional dan kompetitif  

4) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, mandiri, dan profesional 
dengan komitmen moralitas yang kuat dalam bidang Ilmu Hukum 
Ekonomi Syariah. 

5) Jalinan kerjasama menjadi lebih luas baik regional, nasional maupun 
internasional dalam mengembangkan keilmuan Hukum Ekonomi Syari’ah. 

3. Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) 

a. Visi: 

Unggul dan Berkarakter dalam Pengembangan Hukum Ketatanegaraan tahun 
2023 

b. Misi: 

1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang integratif dalam ilmu-ilmu 
syariah dan hukum ketatanegaraan, baik yang berisifat teoritis maupun 
praktis; 

2) Mengembangkan dan menerapkan ilmu-ilmu syariah khususnya hukum 
ketatanegaraan yang berbasis penelitian; 
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3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarkat berbasis hukum 
ketatanegaraan; 

4) Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga 
pemerintah dan swasta tingkat regional, nasional, dan internasional. 

c. Tujuan: 

1) Terwujudnya pendidikan dan pengajaran dalam bidang hukum 
ketatanegaraan  yang berkualitas, berkarakter Islam, kompetitif yang  
berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 

2) Terwujudnya penelitian dan publikasi ilmiah di bidang hukum 
ketatanegaraan yang berkualitas, kompetitif berbasis teknologi informasi 
dan komunikasi. 

3) Terselenggaranya pengabdian masyarakat di bidang hukum 
ketatanegaraan secara profesional 

4) Terlaksananya pelayanan yang optimal terhadap penggali hukum 
ketatanegaraan dalam kerangka struktur organisasi yang kokoh, 
berintegritas, dan akuntabel. 

5) Terjalinnya kerja sama dan jejaring  dengan berbagai pihak dalam 
penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi baik tingkat regional, 
nasional, maupun internasional. 
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BAB IV 

TATA PAMONG 

Pasal 5 

1. Bagan Organisasi Fakultas Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senat Fakultas 

Komite Penjaminan 
Mutu Fakultas 

 

Wakil Dekan Bidang 
Akademik  

Munib, M.Ag 
NIP. 19600907199031002 

 

Wakil Dekan Bidang Administrasi 
Umum Perencanaan dan Keuangan 

Norwili, M.H.I 
NIP. 197002081998032001 

 

Wakil Dekan Bidang 
Kemahasiswaan dan Kerjasama 

Dr. Syarifuddin, M.Ag 
NIP. 197005032001121 

Dekan 
H. Syaikhu, M.H.I 

NIP.197111071999031005 
 

Jurusan Syariah 
Ketua: 

Drs. Surya Sukti, M.Ag 
NIP. 196505161994021002 

Program Studi 
  Hukum Ekonomi Syariah  

Ketua: 
Tri Hidayati, M.H 

NIP. 198008142002122002 
 

Program Studi 
Ketua: 

Ali Murtadho, M.H 
NIP.197505032006041010 

Hukum Keluarga Islam 
 

Program Studi 
Hukum Tata Negara  

Ketua: 
 

Kepala Bagian Tata Usaha 
Mulyono, M.Pd 

NIP. 196206101987031001  
 

Kepala Subbagian Administrasi 
Umum dan Keuangan 

Paniyem, SH 
NIP. 196706101994022001 

 

Kepala Subbagian Mikwa 
dan Alumni  
Mardiati, SE 

NIP.197802072000032002 
 

Kelompok Jabatan Fungsional (Dosen) 

Gugus Pengendalian 
Mutu Prodi (GPMP) 
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2. Organisasi Fakultas Syariah sebagaimana dalam bagan pada ayat 1 Pasal ini terdiri 
dari Senat Fakultas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan, Pimpinan Prodi, dan 
Bagian Administrasi Akademik, Umum dan Keuangan, ditambah dengan unit-unit 
penunjang. 

a. Senat Fakultas 

1). Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di 
tingkat Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan 
dan peraturan Institut untuk Fakultas yang bersangkutan. 

2). Senat Fakultas mempunyai tugas: 

a) Merumusan dan memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan 
kebijakan akademik dan pengembangan Fakultas, termasuk akreditasi 
internal Fakultas dalam hal pembukaan dan/ atau penutupan Jurusan/ 
Program Studi yangtelah ditetapkan Senat Fakultas Syariah; 

b) Merumuskan dan memberikan pertimbangan teknis terhadap 
pelaksanaan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta 
kepribadian sivitas akademika; 

c) Merumuskan dan memberikan pertimbangan teknis pelaksanaan 
rumusan norma dan tolak ukur penyelenggaraan Fakultas; 

d) Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Fakultas yang diajukan oleh Dekan; 

e) Menilai pertanggung jawaban Dekan atas pelaksanaan kebijakan yang 
ditetapkan; 

f) Memberikan pertimbangan kepada Dekan mengenai calon yang 
diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan, Pembantu Dekan, Ketua 
Jurusan/ Program Studi; 

3) Senat Fakultas terdiri dari pimpinan fakultas, ketua jurusan/ program studi 
dan wakil dosen. 

4) Jumlah wakil dosen sekurang kurangnya 1 (satu) orang setiap jurusan. 

5) Unsur wakil pada keanggotaan Senat Fakultas tidak boleh diduduki oleh 
mereka yang menduduki jabatan. 

6) Masa jabatan anggota senat dari unsur wakil dosen dan unsur lain adalah 4 
(empat) tahun. 

7) Pemilihan wakil dosen dilakukan dengan langsung oleh seluruh dosen biasa 
pada Fakultas yang bersangkutan. 

8) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat Fakultas dilakukan melalui 
musyawarah-mufakat atau melalui pemungutan suara. 

9) Senat fakultas bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. 

10) Senat Fakultas diketuai oleh dekan, didampingi oleh seorang sekretaris 
yang dipilih diantara para anggota Senat Fakultas. 
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11) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Fakultas dapat membentuk komisi-
komisi yang beranggotakan anggota Senat Fakultas dan bila dianggap perlu 
ditambah anggota lain. 

b. Pimpinan Fakultas 

1) Fakultas dipimpin oleh Dekan yang dibantu dengan para wakil dekan yang 
telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Statuta 
IAIN Palangka Raya tahun 2016; 

2) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan masa jabatan 
mengikuti Rektor; 

3) Dekan bertugas untuk meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas di bidang 
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

4) Dekan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan wajib 
menyampaikan laporan kinerja secara tertulis kepada Rektor setiap akhir 
tahun akademik; 

5) Wakil Dekan Fakultas Syariah sebanyak 3 orang yang terdiri dari Wakil 
Dekan Bidang Akademik (Wakil Dekan I), Wakil Dekan Bidang 
Administrasi Umum, Perencanaan & Keuangan (Wakil Dekan II), dan 
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (Wakil Dekan III); 

6) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini diangkat oleh 
Rektor atas usul Dekan; 

7) Masa jabatan Wakil Dekan mengikuti masa jabatan Dekan; 

8) Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Dekan dan Wakil Dekan diatur 
dalam Pedoman tersendiri.  

c. Pimpinan Jurusan 

1) Jurusan dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Rektor; 

2) Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a ayat (3) ini diusulkan oleh Dekan; 

3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan mengikuti masa jabatan Dekan 
dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) 
kali masa jabatan berturut-turut; 

4) Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Ketua dan Sekretaris Jurusan 
diatur dalam Pedoman tersendiri. 

d. Pimpinan Program Studi 

1) Program Studi dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Rektor; 

2) Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a ayat (4) ini diusulkan oleh Dekan; 
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3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan mengikuti masa jabatan Dekan 
dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) 
kali masa jabatan berturut-turut; 

4) Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Ketua dan Sekretaris Prodi 
diatur dalam Pedoman tersendiri. 

c. Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan 

1) Penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan dan keuangan 
dilaksanakan oleh Dekan dibantu secara teknis oleh Wakil Dekan Bidang 
Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan (AUPK) dengan 
melibatkan Kepala Bagian Tata Usaha dibantu Kepala Sub Bagian 
Administrasi Umum dan Keuangan (AUK) dan Kepala Sub bagian 
Akademik dan Kemahasiswaan (MIKWA) beserta seluruh pejabat fakultas, 
jurusan, dan prodi. 

2) Pengelolaan keuangan Fakultas Syariah dilaksanakan atas kewenangan 
Dekan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dibantu Bendahara 
Pengeluaran Fakultas. 

3) Pengaturan teknis perencanaan dan keuangan ini tertuang dalam pedoman 
tata kelola administrasi umum dan keuangan fakultas. 

d. Unit-Unit Penunjang Akademik 

1) Komite Jaminan Mutu (KJM) Fakultas Syariah 

a) KJM Fakultas Syariah merupakan unit yang melaksanakan 
perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan perbaikan sistem 
penjaminan mutu di tingkat Fakultas; 

b) KJM Fakultas Syariah bertanggung jawab kepada Dekan dan Lembaga 
Penjaminan Mutu (LPM) Institut; 

c) Mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang KJM Fakultas Syariah 
diatur lebih lanjut dalam pedoman tersendiri; 

2)  Gugus Penjaminan Mutu Prodi (GPMP) 

a) GPMP merupakan unit yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, 
monitoring, evaluasi, dan perbaikan sistem penjaminan mutu di tingkat 
prodi; 

b) GPMP bertanggung jawab kepada Ketua Prodi; 

c) Mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang GPMP mengacu pada 
Standar Pengelolaan Program Studi Berbasis Akreditasi yang 
ditetapkan Lembaga Penjamin Mutu Institut dan selanjutnya diatur 
dalam pedoman tersendiri; 

3) Laboratorium Peradilan Syariah 

a) Laboratorium Peradilan Syariah adalah tempat untuk melakukan 
praktek sidang semu bagi mahasiswa setiap program studi pada 
Fakultas Syariah yang memprogram mata kuliah praktek kemahiran 
hukum II; 
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b) Laboratorium ini didesain menyerupai ruang sidang perkara di lembaga 
peradilan; 

c) Laboratorium ini dikelola oleh seorang pengelola yang ditunjuk oleh 
Dekan. 

4) Laboratorium Falakiyah 

a) Laboratorium Falakiyah adalah tempat yang menyediakan peralatan 
astronomi yang digunakan untuk memperdalam mata kuliah ilmu falak 
bagi mahasiswa fakultas syariah ataupun pelatihan falakiyah untuk 
umum; 

b) Laboratorium Falakiyah dikelola oleh seorang pengelola yang ditunjuk 
oleh Dekan; 

c) Prosedur penggunaan laboratorium Falakiyah diatur dalam SOP. 

5) Laboratorium Kepenghuluan 

a) Laboratorium kepenghuluan adalah tempat praktek akad nikah 
khususnya mata kuliah Hukum Perkawinan/Fiqh Munakahat untuk 
mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam; 

b) Laboratorium Kepenghuluan dikelola oleh seorang pengelola yang 
ditunjuk oleh Dekan; 

c) Prosedur penggunaan laboratorium Falakiyah diatur dalam SOP. 

6) Sentra Hak Kekayataan Intelektual 

a) Sentra Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat dengan Sentra HKI 
adalah salah satu unit kerja yang berada pada Fakultas Syariah IAIN 
Palangka Raya; 

b) Sentra HKI berfungsi untuk mendorong dan membantu terlaksananya 
pengalihan kekayaan intelektual kepada masyarakat melalui 
komersialisasi dan lisensi yang menguntungkan bagi lembaga ataupun 
masyarkat secara umum. Secara teknis Sentra HKI melayani konsultasi, 
pembinaan, pendampingan, dan pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi 
masyarkat kampus IAIN Palangka Raya dan msyarkat umum. 

c) Pengurus Sentra HKI ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor 
IAIN Palangka Raya; 

d) Prosedur pengelolaan Sentra HKI diatur dalam SOP tersendiri. 

7) Pusat Kajian dan Bantuan Hukum (PKBH) 

a) Pusat Kajian dan Bantuan Hukum disingkat PKBH adalah salah satu 
unit kerja Fakultas Syariah; 

b) PKBH berfungsi sebagai pusat kajian hukum, konsultasi hukum dan 
pendampingan penyelesaian sengketa bagi masyarakat; 

c) Pengurus PKBH ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Dekan 
Fakultas Syariah; 

d) Pengeloaan PKBH diatur dalam SOP tersendiri.   
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8) Laboratorium Al-Qur’an 

a) Laboratorium  Al-Qur’an adalah salah satu unit kerja Fakultas Syariah ; 

b) Laboratorium Al-Qur’an sebagai tempat membina kemampuan 
mahasiswa dalam membaca, menghafal, dan menulis Al-Qur’an secara 
intensif; 

c) Pengelolaan Laboratorium Al-Qur’an diatur secara teknis dalam SOP 
tersendiri;  

BAB V 

SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK  

 

Pasal 6 

Registrasi Mahasiswa Baru 

 

1. Peserta ujian seleksi masuk yang dinyatakan lulus berdasarkan Surat Keputusan 
Rektor disebut sebagai calon mahasiswa baru. 

2. Calon mahasiswa baru diwajibkan melakukan registrasi. 

3. Syarat-syarat registrasi mahasiswa baru adalah sebagai berikut. 

a. Menyerahkan bukti Kartu Tanda Peserta (KTP) ujian seleksi masuk.  

b. Membayar biaya pendidikan melalui Bank yang ditunjuk. 

c. Mengisi formulir registrasi mahasiswa baru yang disediakan. 

d. Mengisi data dalam aplikasi SIMAK (Sistem Informasi Akademik) secara 
lengkap dan jujur. 

e. Menyerahkan fotokopi STTB, pas foto, dan perlengkapan lainnya yang diperlukan 
sesuai ketentuan MIKWA institut. 

f. Mengisi formulir u n t u k  mengikuti kegiatan Pendidikan karakter dan 
Pengembangan Bahasa Internasional (Arab atau Inggris) di Ma’had Al-
Jami’ah. 

4. Calon mahasiswa baru yang tidak melakukan registrasi dan tidak memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan pada waktu yang ditentukan oleh MIKWA Institut, 
dinyatakan gugur sebagai mahasiswa baru. 

5. Setiap mahasiswa baru dicatat identitasnya dalam buku register mahasiswa 
yang telah tersedia. 

6. Pencatatan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dilakukan menurut tahun 
angkatan oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan (MIKWA) Institut. 

7. Seluruh biaya yang telah dibayarkan ketika registrasi tidak dapat ditarik 
kembali. 
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Pasal 7 

Herregistrasi Mahasiswa Lama 

1. Setiap mahasiswa lama pada awal semester baru harus melakukan her-
registrasi atau daftar ulang di MIKWA institut. 

2. Mahasiswa yang telah menghabiskan masa izin cuti studi dan mahasiswa 
yang masih dalam status skorsing juga harus melakukan her-registrasi 
sebagaimana mahasiswa aktif lainnya. 

3. Semester-semester yang dijalani oleh mahasiswa selama izin cuti studi atau 
skorsing tetap diperhitungkan dengan batas waktu maksimal masa studi 14 
semester. 

4. Mahasiswa lama yang tidak melakukan her-registrasi atau terlambat 
melakukan her-registrasi pada waktu yang ditentukan dianggap sebagai 
pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi. 

5. Bentuk pelanggaran dan sanksi dapat dilihat pada bagian Sanksi Akademik 
dari buku peraturan akademik ini. 

 

Pasal 8 

Perencanaan Studi dan Penasehatan Akademik 

 

1. Perencanaan studi mahasiswa diawali dengan pembuatan Kartu Program 
Perkuliahan (KPP) secara online melalui program SIMAK 

2. Kartu Program Perkuliahan (KPP) merupakan formulir yang menunjukan  
rencana studi  yang  diajukan oleh  mahasiswa dalam  masa perkuliahan satu 
semester mendatang. 

3. Pengisian Kartu Program Perkuliahan (KPP) dilakukan setelah adanya 
penawaran mata kuliah pada setiap program studi dalam SIMAK online. 

4. Pemograman mata  kuliah  oleh  mahasiswa harus  memperhatikan jumlah 
satuan kredit semester (Sks) dan mata kuliah berprasyarat. 

5. Mahasiswa melakukan login program SIMAK untuk merencanakan Kartu 
Program Perkuliahan (KPP) dengan memilih mata kuliah yang akan diambil 
di semester mendatang. 

6. Mahasiswa mencetak Kartu Program Perkuliahan (KPP). 

7. Mahasiswa  mengkonsultasikan  Kartu  Program  Perkuliahan  (KPP) kepada 
Dosen Penasehat Akademik (PA) untuk mendapatkan persetujuan dengan 
membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan KPP. 

8. Setelah mendapat persetujuan dosen PA, mahasiswa mendapatkan 
persetujuan dan tanda tangan ketua prodi dan ketua jurusan. 

9. Kesalahan dalam pengisian Kartu Program Perkuliahan (KPP) akan 
berdampak pada proses perkuliahan dan penilaiannya. 
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10. Mahasiswa mengumpulkan Kartu Program Perkuliahan (KPP) untuk 
diarsipkan di MIKWA Fakultas, Dosen PA, Prodi/Jurusan dan arsip pribadi. 

11. Mahasiswa yang melakukan pemalsuan tanda tangan Dosen Penasehat 
Akademik, Ketua Prodi dan Ketua Jurusan akan mendapatkan sanksi 
akademik sesuai peraturan yang berlaku. 

 

Pasal 9 

Penasehatan Akademik 

1. Penasehat Akademik adalah seorang dosen yang ditunjuk dan ditugaskan 
oleh Fakultas untuk membimbing sekelompok  mahasiswa  selama  
mahasiswa  tersebut  terdaftar  di IAIN Palangka Raya. 

2. Tujuan  diselenggarakannya  kepenasehatan  akademik  atau  perwalian 
adalah: 

a. Membantu mahasiswa untuk  menyesuaikan diri  dengan kehidupan 
kampus dalam bersikap, berpikir, dan bertindak. 

b. Membantu   dan   mengarahkan   mahasiswa   dalam   proses perencanaan 
studi baik secara menyeluruh maupun pada setiap semesternya. 

c. Membantu mahasiswa dalam melaksanakan belajar yang efektif dan efisien 
di perguruan tinggi. 

d. Membantu  mahasiswa  dalam  memahami  dan  menghayati tradisi sikap 
ilmiah di perguruan tinggi. 

e. Membantu mahasiswa dalam menentukan alternatif pemecahan masalah 
yang menghambat program studinya. 

f. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam merencanakan dan 
melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan mengevaluasinya. 

2. Jumlah  bimbingan  akademik  yang  dilakukan  oleh  Dosen Pembimbing 
Akademik minimal 4 kali dalam setiap semester. 

3. Jumlah bimbingan akademik per dosen pembimbing akademik per semester 
tidak lebih dari 20 mahasiswa. 

4. Tugas dan Kewajiban Penasehat Akademik adalah: 

a. Membantu mahasiswa dalam menyusun strategi belajar selama studi di 
IAIN Palangka Raya sesuai program studi yang dipilih. 

b. Membantu dan memberikan persetujuan mahasiswa dalam pemrograman 
studi setiap semester sesuai dengan beban studi dan/atau kemungkinan 
perubahannya. 

c. Menampung  masalah  akademik  yang  dihadapi  mahasiswa 
bimbingannya dan turut berusaha mencarikan solusinya. 

d. Mengadakan pertemuan konsultatif dengan mahasiswa bimbingannya 
secara periodik yang waktunya disepakati bersama. 
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e. Mendukung dan membantu mahasiswa untuk meraih prestasi akademik dan 
non akademik di tingkat lokal, nasional dan internasional. 

f. Mendorong mahasiswa untuk lulus tepat waktu dalam rentang 3,5 (tiga 
setengah) tahun hingga 4 (empat) tahun masa studi. 

g. Merekomendasikan  mahasiswa yang layak untuk meraih beasiswa. 

h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan  tugas  sebagai  Penasehat 
Akademik atau Dosen Wali. 

 

Pasal 10 

Kewajiban mahasiswa terhadap Dosen Penasehat Akademik  

 

1. Memahami dan menghayati pentingnya kepenasehatan akademik demi 
kelancaran studinya di IAIN Palangka Raya. 

2. Mengadakan komunikasi dan konsultasi secara aktif dengan Penasehat 
Akademik tentang kegiatan studi dan permasalahannya. 

3. Mentaati hasil konsultasi kepenasehatan akademik dan bersedia menerima 
sanksi akademik apabila melanggarnya. 

4. Membawa   buku    monitoring   pembimbingan   akademik   dan meminta 
paraf Dosen Pembimbing Akademik sebagai bukti konsultasi sekurang-
kurangnya 4 kali dalam 1 semester. 

 

BAB VI 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN  

 

Pasal 11 

Pembelajaran 

1. Mahasiswa  yang  telah  menyelesaikan  pemrograman  studi  dan memperoleh 
Kartu Program Perkuliahan (KPP) berhak untuk mengikuti perkuliahan sesuai mata 
kuliah yang diprogramkan. 

2. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% dari jumlah pertemuan 
yang dipersyaratkan. Ketentuan ini berlaku untuk semua mahasiswa termasuk 
yang mengulang dan/atau yang memperbaiki nilai. 

3.  Perkuliahan dalam satu semester dilaksanakan minimal 16 kali pertemuan 
termasuk untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 

4. Mahasiswa yang melakukan perpindahan kelas karena jadwal mata kuliah 
tertentu bersamaan dengan jadwal mata kuliah lain harus mengikuti prosedur 
dan persyaratan berikut: 

 a.   Perkuliahan baru berlangsung kurang dari tiga kali pertemuan. 
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b. Mahasiswa melapor kepada Dosen Pembina Mata kuliah di kelas asal 
dan Dosen Pembina mata kuliah di kelas yang dituju. 

c. Mahasiswa  menyerahkan  surat  keterangan  dan  bukti  kehadiran dari 
Dosen Pembina Mata kuliah di kelas asal yang sudah disahkan oleh Ketua 
Prodi kepada Dosen Pembina mata kuliah di kelas yang dituju. 

d. Mahasiswa  melaporkan  perpindahan  atau  mutasi  kelasnya kepada 
Kasubbag Akademik (MIKWA) di Fakultas. 

5. Perkuliahan dimulai dengan penjelasan materi perkuliahan secara teoritis, 
dilanjutkan dengan praktikum untuk mata kuliah yang mengharuskan 
praktikum. 

6. Tugas-tugas perkuliahan meliputi tugas terstruktur dan tugas mandiri, baik 
dilakukan secara individu dan/atau kelompok, yang meliputi: 

a.   Penulisan dan presentasi makalah. 

b.   Tinjauan buku (book review).  

c.    Ujian harian (Quiz). 

d.   Kegiatan lapangan.  

e.   Penelitian. 

7. Mahasiswa  berhak  mendapatkan  deskripsi,  silabus,  dan  Rencana 
Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah dari dosen pengampu mata kuliah 
yang bersangkutan. 

8.  Mahasiswa  yang  mendapatkan  tugas  lapangan  dari  dosen pembina mata 
kuliah dapat mengajukan surat permohonan izin di fakultas dengan prosedur 
sebagai berikut: 

a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan izin dengan sepengetahuan Dosen 
Pembina Mata kuliah. 

b. Surat permohonan diajukan kepada Kasubbag Akademik fakultas untuk 
dibuatkan Surat Pengantar 

c. Surat Pengantar harus ditandatangani oleh Dosen Pembina Mata kuliah dan 
ketua Program Studi dan/atau Ketua Jurusan. 

d. Surat Pengantar dibuat rangkap 5 (lima) yang didistribusikan kepada Dosen 
Pembina Mata kuliah, Ketua Prodi, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan 
yang bersangkutan, masing-masing 1 (satu) lembar. 

9. Mahasiswa yang tidak lulus dalam suatu mata kuliah harus mengulang mata 
kuliah tersebut. 

 

Pasal 12 

Pendidikan Ma’had Al-Jami’ah 

1. Ma’had    Al-Jami’ah    adalah    tempat    berlangsungnya    sistem pendidikan 
pembinaan; pengenalan, pemahaman dan pengamalan Al Qur’an, peningkatan 
bahasa Arab dan Inggris, aktualisasi nilai- nilai Islam yang terintegrasi dengan 
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kurikulum   akademik di IAIN Palangka Raya. 

2. Seluruh unsur pimpinan institut dan dekanat yang masuk dalam organisasi 
kepengurusan Ma’had bertanggungjawab atas terlaksananya kualitas pembinaan 
dan pendidikan mahasiswa di Ma’had al-Jami’ah. 

3. Seluruh   mahasiswa   baru   yang   dinyatakan   diterima   sebagai mahasiswa 
IAIN Palangka Raya sesuai ketentuan yang berlaku wajib mengikuti kegiatan 
pembinaan dan pendidikan di Ma’had al-Jami’ah selama satu tahun. 

4. Mahasiwa yang telah dinyatakan lulus mengikuti program kegiatan  Mahad Al 
Jamia’ah diberikan sertifikat kelulusan. 

 

BAB VII 

SISTIM AKADEMIK  

 

Pasal 13 

Keabsahan Data Sistem Informasi Akademik 

1. Mahasiswa wajib  mengisi  biodata pribadi  secara  online  maupun manual 
secara lengkap dan benar melalui sistim yang terpusat di MIKWA institut 

2. Mahasiswa tidak  dibenarkan mengisi  biodata pribadi yang  tidak dapat  
dipertanggungjawabkan  kebenarannya  secara  sah  karena akan 
mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan kebijakan Institut bagi 
mahasiswa bersangkutan melalui sistem data SIMAK dan data lainnya. 

3. Sanksi bagi mahasiswa yang memalsukan atau penulisan data tidak lengkap 
dan tidak dapat dipertanggungjawabkan diatur dalam Kode Etik Mahasiswa. 

 

Pasal 14 

Kurikulum 

1. Kurikulum   yang   diberlakukan   di   Fakultas Syariah IAIN   Palangka   
raya   adalah kurikulum   berbasis   kompetensi   KBK   dengan   mengacu   
pada Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI) 

2. Struktur kurikulum mencakup (a) komponen nasional, merupakan kajian 
keilmuan wajib yang harus dikuasai mahasiswa perguruan Tinggi di 
Indonesia, (b) Komponen lembaga, mencerminkan pengejawantahan visi, misi 
dan nilai-nilai yang dikembangkan dan mengikat seluruh komponen Institut 
serta mendeskripsikan bidang ilmu yang dikembangkan oleh seluruh fakultas 
(c) komponen program studi, mencakup pengembangan kompetensi keilmuan 
dan keterampilan berbagai kajian ilmiah untuk mencapai tujuan pendidikan di 
tingkat program studi (d) komponen pilihan kompetensi program studi, 
mencakup berbagai kajian ilmiah yang mendukung peningkatan kompetensi 
tambahan. 

3. Isi kurikulum adalah seperangkat mata kuliah yang dikelompokkan menjadi 
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Mata Kuliah wajib Umum/Nasional (PTA), Mata Kuliah Wajib 
Lembaga/Institusi INS), Mata Kuliah Wajib Program Studi 
(HKI/HES/HTN), Mata Kuliah Wajib Pilihan Program Studi 
(HKIP/HESP/HTNP)). 

4. Mata  Kuliah  Wajib  Umum/Nasional dan Mata Kuliah Wajib 
Lembaga/Institusi mengacu pada Ketentuan Pendoman Pendidikan IAIN 
Palangka Raya Tahun 2017. 

6. Mata Kuliah Wajib Program Studi merupakan kurikulum inti sesuai 
keahlian/keilmuan dalam rumpun keilmuan prodi yang menunjang 
kompetensi dan keilmuan mahasiswa, terdiri dari 94 Sks– 100 Sks; 

7. Mata Kuliah Pilihan Program Studi merupakan kurikulum pendukung 
keahlian/keilmuan yang menjadi ciri khas (distingsi) program studi yang 
ditawarkan minimal 6 mata kuliah (12 Sks), dan mahasiswa wajib menempuh 3 
mata kuliah (6 Sks)/setengahnya. 

8. Peninjauan kurikulum dilakukan dalam 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun 
sekali dengan memperhatikan perubahan kebijakan pemerintah, tuntutan pasar 
kerja, pengguna lulusan, perubahan yang terjadi di masyarakat, dan tantangan 
masa depan. 

9. Kurikulum dapat diterapkan oleh program studi Fakultas Syariah jika telah 
mendapat Surat Pengesahan Penerapan Kurikulum dari Dekan Fakultas 
Syariah IAIN Palangka Raya; 

10. Jika  ada  mahasiswa  yang  tidak  lulus  suatu  mata  kuliah  pada kurikulum 
lama akan diberlakukan sistem konversi atau akan diadakan kelas khusus jika 
jumlah mahasiswa memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku; 

11. Setiap mata kuliah merupakan pengalaman belajar spesifik yang 
diselenggarakan oleh institut, fakultas, dan atau program studi yang 
memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan pendidikan yang ditetapkan 
institusi. Besarnya kontribusi ketercapaian tujuan tersebut, dinyatakan dalam 
satuan kredit semester (Sks) yang  ditetapkan oleh dekan sesuai ketentuan 
yang berlaku. 

12. Setiap mata kuliah yang diselenggarakan oleh institut, fakultas dan atau 
program studi diberikan kode Mata kuliah. 

13. Pemberian kode mata kuliah yang diberlakukan di Fakultas Syariah IAIN 
Palangka Raya terdiri atas Kode Mata Kuliah, Nomor urut mata kuliah, dan 
kode semester sebagai berikut: 

a.   Kode Mata Kuliah (PTA, INS, HKI/HES/HTN, HKIP/HESP/HTNP) 

b.   Nomor urut Mata Kuliah sesuai kelompok Mata Kuliah dengan angka 01. 
dan seterusnya 

c.    Kode semester ganjil (1)/genap (2). 

d.  Apabila terjadi  tumpang tindih kode pada Mata Kuliah kurikulum 
sebelumnya yang menyebabkan gagal input di SIMAK, maka dapat 
ditambahkan kode huruf dibelakang kode semester, contoh: HKI 02.2A 
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Pasal 15 

Sistem Kredit Semester (SKS) 

1. Sistem Kredit Semester ialah suatu sistem penghargaan terhadap beban studi 
mahasiswa,   beban   kerja   dosen   dan   beban   penyelenggaraan program 
pendidikan yang dinyatakan dalam kredit secara kuantitatif. 

2. Semester ialah satuan waktu terkecil untuk menyatakan  lamanya suatu 
kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang program pendidikan tertentu. Satu 
semester setara dengan 16-19 minggu kerja. 

 

Pasal 16 

Pelaksanaan Sistem Kredit Semester (SKS) 

1. Satuan  kredit  semester  adalah  satuan  yang  digunakan  untuk 
menyatakan besarnya beban studi mahasiswa dalam satu semester, besarnya 
pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dan besarnya usaha 
penyelenggaraan program pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya 
bagi tenaga pengajar. 

2. Dalam  sistem  kredit,  sejumlah  mata  kuliah  disajikan  dalam  satu semester 
dan setiap mata kuliah mempunyai harga satuan kredit semester yang 
menyatakan bobot kegiatan dalam mata kuliah tersebut. 

3. Setiap  mata  kuliah  diberi  nilai  satuan  kredit  yang  tidak  sama 
disesuaikan dengan satuan yang ditetapkan dalam kurikulum program studi 
masing-masing. 

4. Nilai satuan kredit semester   setiap mata kuliah ditentukan atas dasar  
besarnya  usaha  untuk  menyelesaikan  tugas-tugas  yang dinyatakan 
dalam kegiatan perkuliahan, praktikum, seminar kelas, kerja lapangan dan 
penulisan tugas akhir. 

 

Pasal 17 

Nilai Satuan Kredit Semester 

1. Nilai satu satuan kredit semester (1 Sks) untuk perkuliahan setara dengan 
160 menit kegiatan akademik, yang terdiri dari 50 menit kegiatan akademik 
terjadwal, 50 menit kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit kegiatan 
akademik mandiri. 

2. Kegiatan   akademik   terjadwal   adalah   kegiatan   tatap    muka 
perkuliahan di kelas dengan jadwal yang ditetapkan fakultas. 

3. Kegiatan akademik terstruktur adalah kegiatan dalam bentuk tugas dari 
dosen pengampu mata kuliah yang harus dilaksanakan mahasiswa di luar 
kelas.  

4. Kegiatan akademik mandiri adalah kegiatan yang dilaksanakan atas inisiatif 
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mahasiswa yang ada kaitannya dengan mata kuliah yang diambil untuk 
mencapai keberhasilan studinya. 

5. Nilai satu satuan kredit semester (1 Sks) untuk penyelenggaraan seminar  
setara  dengan  beban  studi  penyelenggaraan  kuliah  50 menit tatap muka 
per minggu. 

6. Nilai  satu  satuan  kredit  semester  (1  Sks)  untuk  praktik  kerja lapangan 
adalah setara dengan empat sampai lima kali penyelengaraan perkuliahan tiap 
minggu selama satu semester atau setara dengan 100-125 jam selama satu 
bulan (25 hari kerja) termasuk penulisan laporan. 

7. Nilai satu satuan kredit semester (1 Sks) untuk penulisan tugas akhir setara 
dengan kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan tiga sampai empat jam 
setiap minggu selama satu semester atau 75-100 jam selama satu bulan (25 
hari kerja) termasuk penulisan laporan. 

Pasal 18 

Beban Belajar Mahasiswa 

1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester 
(Sks). 

2. 1 (satu) Sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per 
minggu per semester. 

3. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) SKS. 

4. Semester merupakan satuan waktu pembelajaran efektif selama 16 (enam belas 
minggu. 

5. Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar dan 
praktikum, praktek studio atau praktek lapangan. 

6. Bentuk pembelajaran lain bagi program Sarjana wajib ditambah dengan 
kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah sebagai produk belajar. 

7. Bentuk   pembelajaran   berupa   penelitian   merupakan   kegiatan mahasiswa 
di bawah bimbingan dosen pengampu mata kuliah 

8. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial mencakup: 

a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 menit per minggu per semester; dan  

b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 menit per minggu per 
semester; 

c. Kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester. 

9. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar dan bentuk pembelajaran lain 
yang sejenis mencakup: 

a. Kegiatan belajar tatap muka 100  menit per minggu per semester; 

b. Kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester 

10. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktek studio, praktek 
lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk 
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pembelajaran lain yang setara adalah 160 menit per minggu per semester. 

11. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 jam per hari atau 48 jam per minggu 
setara dengan 18 sks per semester, sampai dengan 9 jam per hari atau 54 jam 
per minggu setara dengan 20 sks per semester 

12. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah 2 semester pada 
tahun pertama dapat ditambah hingga 64 jam jam per minggu setara dengan 24 
sks per semester. 

13. Prestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud ayat (12) adalah nilai IPK 
semester minimal 3,5 hingga  4,0 dan  tidak melanggar etika akademik. 

 

Pasal 19 

Sistem Evaluasi 

1. Sistem evaluasi adalah suatu sistem penilaian yang dilakukan untuk  
mengukur  kemampuan  dan  kecakapan  mahasiswa  dalam menerima, 
memahami, menalar dan mengembangkan bahan pembelajaran yang diberikan 
sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan serta untuk 
mengetahui perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa. 

2. Evaluasi dilakukan dengan cara memberikan penilaian terhadap kemampuan 
akademik mahasiswa dalam suatu mata kuliah, penilaian terhadap keberhasilan 
praktek, penilaian terhadap keberhasilan ujian komprehensif, dan penilaian 
terhadap keberhasilan ujian skripsi. 

3. Evaluasi  dilaksanakan  melalui  tes  atau  ujian,  pemberian  tugas penelitian, 
pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penulisan laporan, 
penyelesaian tugas akhir dan ujian skripsi 

4. Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah dilakukan 
melalui tugas terstruktur, tugas mandiri, ujian tengah semester, dan ujian akhir 
semester. 

5. Kegiatan praktikum didasarkan pada penerapan disiplin ilmu yang berkaitan 
dengan mata kuliah tertentu dan penilaiannya dilakukan oleh pembimbing yang 
dilaksanakan secara terarah dan objektif. 

6. Kegiatan terstruktur dalam kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu 
mata kuliah pada suatu semester dilaksanakan sekurang- kurangnya 1 (satu) kali 
dalam satu semester. 

7. Kegiatan mandiri dalam kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu  mata  
kuliah  pada  suatu  semester dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 
dalam satu semester 

8. Ujian tengah semester dilaksanakan pada pertemuan ke 8 (delapan) dan ujian 
akhir semester dilaksanakan pada pertemuan ke 16 (enam belas) sesuai dengan 
jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik. 

9. Penilaian melalui tugas terstruktur, tugas mandiri, ujian tengah semester, ujian 
akhir semester dan ujian praktikum untuk menentukan nilai akhir (NA) dengan 
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pembobotan tertentu. 

10. Sebagai perguruan tinggi yang menerapkan kurikulum mengacu pada KKNI, 
seluruh program studi di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya menerapkan 
Penilaian Acuan Patokan (PAP). Dosen Pembina mata kuliah berkewajiban 
memberitahukan kepada mahasiswa tentang sistem penilaian tersebut. 

11. Sistem PAP adalah penilaian dengan cara membandingkan antara hasil belajar 
riil mahasiswa dengan patokan yang telah ditetapkan.  

12. Patokan selanjutnya disebut dengan batas kelulusan atau tingkat penguasaan 
minimum. 

13. Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan huruf dan angka 
sebagaimana disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 1 

Standar Penilaian Hasil Belajar 

No Skala 
Nilai 
Huruf 

Angka 
Konversi 

Satuan Kelulusan 

1. 85 — 100 A 4,00 Sangat Baik/Excellent 

2. 80 — < 84 A- 3,70  

Lulus/Good 3. 75 — < 79 B+ 3,30 

4. 70 — < 74 B 3,00 

5. 65 — < 69 B- 2,70 

Cukup/Satisfactory 6. 60 — < 64 C+ 2,30 

7. 55 — < 59  C 2,00 

8. 40 — < 54 D 1,00 Kurang/Failed 

9. < 40 E 0.0 Sangat Kurang/Failed 

14. Nilai mata kuliah yang dinyatakan dengan huruf D atau E dianggap tidak lulus. 

15. Mahasiswa yang tidak lulus atau yang mendapat nilai D atau E harus 
menempuh kembali mata kuliah tersebut sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku. 

16. Nilai mata kuliah C dinyatakan lulus, tetapi disarankan menempuh perbaikan 
nilai. 

17. Perbaikan nilai melalui perkuliahan reguler untuk memberikan kesempatan 
kepada mahasiswa agar memperoleh nilai tertinggi dalam mata kuliah pada 
semester berikutnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di program 
studi. 

18. Nilai akhir suatu mata kuliah yang dicantumkan merupakan nilai tertinggi 
setelah menempuh perbaikan melalui perkuliahan reguler. 

19. Prosedur, mekanisme, dan penetapan kelulusan praktikum diatur dan 
ditetapkan oleh Prodi sesuai standar mutu yang ditetapkan Fakultas. 
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20. Prosedur, mekanisme, dan penetapan kelulusan ujian Skripsi diatur dan  
ditetapkan oleh  Prodi sesuai dengan standar mutu  yang ditetapkan 
Fakultas. 

Pasal 20 

Hasil Studi Mahasiswa 

1. Laporan penilaian keberhasilan studi  mahasiswa diberikan dalam dua periode, 
yaitu periode setiap akhir semester atau disebut hasil studi semester dan periode 
akhir studi mahasiswa yang disebut hasil akhir studi. 

2. Ukuran keberhasilan atau prestasi studi mahasiswa dinyatakan dengan nilai Indeks 
Prestasi yang ditulis dengan angka. 

3. Indeks Prestasi adalah nilai rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang 
menggambarkan mutu atau kualitas keberhasilan dari penyelesaian suatu program 
studi. 

4. Penulisan angka nilai Indeks Prestasi tidak boleh dibulatkan, tetapi harus ditulis apa 
adanya. 

5. Indeks Prestasi untuk setiap akhir semester disebut Indeks Prestasi Semester (IPS) 
dan Indeks Prestasi untuk akhir studi disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 

6. Indeks Prestasi Semester (IPS): Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan satuan 
nilai yang diperoleh dari total perkalian nilai satuan kredit mata kuliah dengan 
nilai mata kuliah yang diperoleh dalam satu se mester, dibagi dengan total satuan 
kredit mata kuliah dalam satu semester. 

Rumus untuk menghitung Indeks Prestasi Semester adalah: 

Indeks Prestasi Semester =    

Keterangan: 

NSKS : Jumlah nilai satuan kredit mata kuliah dikali nilai mata kuliah yang 
diperoleh dalam satu semester 

SKS    : Jumlah total satuan kredit mata kuliah dalam satu semester 

8. Laporan hasil studi mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dalam bentuk 
Kartu Hasil Studi (KHS). 

9. Kartu Hasil Studi (KHS) dicetak 6 (enam) rangkap dari data program SIMAK, 
dan harus didistribusikan kepada Program Studi (lembar 1 Jurusan (lembar 2), 
Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas (MIKWA Fakultas) (lembar 
3), Dosen Pembimbing Akademik (lembar 4), orang tua/wali (lembar 5) dan 
mahasiswa (lembar 6) 

10. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan nilai rata-rata yang diperoleh 
dari total hasil perkalian satuan kredit mata kuliah (kumulatif) dibagi dengan total 
satuan kredit mata kuliah (kumulatif). 

11. Rumus untuk menghitung Indeks Prestasi Kumulatif adalah: 
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Indeks Prestasi Kumulatif = Total =   

Contoh cara menghitung Indeks Prestasi Kumulatif adalah jika seorang  
mahasiswa B  telah  menyelesaikan beban  studinya pada program   S-1   
sebanyak   144   SKS   dengan   memperoleh   NSKS sebanyak 480, maka Indeks 
Prastasi Kumulatifnya adalah 

 

12. Laporan  hasil  akhir  studi  mahasiswa  dinyatakan  dalam  bentuk Transkrip 
Akademik. Transkrip Akademik dicetak rangkap 3 (tiga) didistribusikan kepada 
(lembar 1) Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas (MIKWA 
Fakultas), (lembar 2) Program Studi dan (lembar 3) mahasiswa bersangkutan/ 
orang tua/ wali. 

 

BAB VIII 

PRAKTIKUM 

Pasal 21 

Jenis Praktikum 

1. Praktikum merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa untuk 
memperkuat kompetensi lulusan Fakultas Syariah; 

2. Praktikum terdiri dari praktikum umum dan praktikum khusus; 

3. Praktikum umum adalah mata kuliah praktikum yang terdapat pada kelompok 
mata kuliah Institut, yaitu Parktik Membaca Al-Quran atau disebut dengan BMQ 
(Bimbingan Membaca Al-Qur’an) dan Praktik Pengamalan Ibadah atau disingkat 
dengan PPI; 

4. Parktikum Khusus adalah mata kuliah praktikum yang terdapat pada kelompok 
mata kuliah program studi di Fakultas Syariah, terdiri dari Praktik Kemahiran 
Hukum I, Praktik Kemahiran Hukum II, dan praktikum lainnya sesuai kebutuhan 
penguatan kompetensi lulusan prodi yang tertuang pada kurikulum masing-
masing prodi; 

 

Pasal 22 

Praktikum Umum 

1. BMQ 

a. BMQ merupakan prasyarat untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata dan Ujian 
Komprehensif (Baca Tulis AlQur’an); 

b. BMQ dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Pengelola Ma’had IAIN 
Palangka Raya yang diwajibkan bagi mahasiswa semester I; 

c. Mekanisme BMQ diatur dalam SOP BMQ. 
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2. PPI 

a. PPI bertujuan melatih mahasiswa agar rajin dan benar dalam melaksanakan  
rangkaian ibadah mahdhah sebagai seorang muslim dan menyiapkan 
kemampuannya untuk terjun ke masyarakat; 

b. PPI merupakan prasyarat untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata; 

c. PPI diselenggarakan Panitia Pelaksana yang ditetapkan dalam Surat 
Keputusan Dekan, dengan mekanisme yang diatur dalam SOP Praktikum. 

 

Pasal 23 

Praktikum Khusus 

1. Praktik Kemahiran Hukum I 

a. Praktik Kemahiran Hukum I ini merupakan matakuliah wajib bagi mahasiswa 
semester VI yang dilaksanakan di lembaga peradilan.  

b. Persyaratan untuk mengikuti Praktik Kemahiran Hukum I adalah: 

1) Telah terdaftar sebagai mahasiwa aktif semester berjalan; 

2) Telah menempuh mata kuliah sebanyak 100 SKS; 

3) Lulus mata kuliah Hukum acara Perdata dan/atau Hukum Acara Pidana; 

4) Memprogramkan matakuliah ini dalam KPP. 

c. Penyelenggaraan Praktik Kemahiran Hukum I diatur lebih lanjut dalam 
Pedoman Praktik Kemahiran Hukum pada masing-masing prodi. 

2. Praktik Kemahiran Hukum II 

a. Praktik Kemahiran Hukum II adalah kegiatan praktikum yang 
diselenggarakan untuk menguatkan pendalaman keilmuan dan pengalaman 
mahasiswa tentang hukum melalui program magang pada lembaga 
Pemerintah atau Lembaga Hukum, dan melakukan praktik beracara suatu 
kasus pada peradilan semu di Laboratorium Peradilan Fakultas Syariah.  

b. Persyaratan untuk mengikuti Praktik Kemahiran Hukum II adalah: 

1) Telah terdaftar sebagai mahasiwa aktif semester berjalan; 

2) Lulus Praktik Kemahiran Hukum I; dan 

3) Memrogramkan matakuliah ini dalam KPP semester berjalan. 

c. Penyelenggaraan Praktik Kemahiran Hukum II diatur lebih lanjut dalam 
Pedoman Praktik Kemahiran Hukum pada masing-masing Prodi. 

3. Praktik Legal Auditor 

a. Praktik Legal Auditor adalah kegiatan praktik kerja lapangan bagi 
mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang dilaksanakan pada 
Lembaga-lembaga keuangan syariah dan OJK; 

b. Praktik ini bertujuan untuk mempertajam pemahaman dan pengalaman 
mahasiswa dalam menganalisa skim-skim layanan jasa keuangan syariah 
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yang ada pada lembaga keuangan syariah dengan pendekatan normatif 
yuridis dan pendekatan fiqh. 

c. Penyelenggaraan Praktik Legal Auditor diatur lebih lanjut dalam Pedoman 
Praktik Legal Auditor pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah. 

 

BAB IX 

SKRIPSI 

 

Pasal 24 

Pengajuan dan Seleksi  Judul Skripsi 

1. Pengajuan judul dan seminar proposal skripsi merupakan prasyarat yang harus 
dipenuhi oleh mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir (skripsi); 

2. Prasyarat pengajuan judul skripsi: 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif (telah herregistrasi); 

b. Telah menempuh minimal 100 sks; 

c. Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dan/atau sedang menempuh 
mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum. 

3. Dalam pengajuan judul skripsi, mahasiswa harus berkonsultasi kepada dosen 
penasehat akademik yang dibuktikan dengan tanda tangan pada form pengajuan 
judul skripsi yang telah disediakan jurusan. 

4. Judul skripsi yang diajukan dilengkapi dengan: 

a. Latar Belakang 

b. Rumusan masalah 

c. Metode penelitian 

5. Judul skripsi harus mencerminkan keilmuan yang dikembangkan sesuai masing-
masing program studi; 

6. Seleksi judul skripsi dilakukan oleh tim seleksi yang telah ditetapkan oleh 
fakultas; 

7. Ketentuan dan waktu pengajuan dan seleksi judul skripsi diatur lebih lanjut oleh 
prodi. 

Pasal 25 

Mekanisme Penetapan Judul  

1. Judul yang diajukan mahasiswa dan telah memenuhi syarat harus segera 
dirapatkan ketua prodi bersama dengan tim seleksi judul sekurang-kurangnya 
1 (satu) minggu setelah tanggal diajukan; 

2. Hasil rapat seleksi judul disertai dengan rekomendasi penunjukan pembimbing 
skrispsi; 
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3. Pengumuman judul proposal harus dilakukan oleh Tim Seleksi paling lambat 
2 ( dua) hari setelah rapat dilaksanakan; 

4. Judul  skripsi  yang  disetujui dengan catatan perbaikan maka mahasiwa 
pengusul harus merevisi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 
pengumuman; 

 

Pasal 26 

Pembimbingan Skripsi 

1. Pembimbing skripsi adalah dosen tetap pada Fakultas Syariah sekurang-
kurangnya berpangkat lektor dan pendidikan minimal tingkat magister (S-2); 

2. Setiap dosen pembimbing skripsi sebaiknya agar tidak dibebani membimbing 
lebih dari 8 (delapan) orang mahasiswa dalam satu waktu yang sama semasa 
bimbingan berlangsung; 

3. Pembimbing skripsi terdiri atas Pembimbing I dan Pembimbing II yang 
ditetapkan oleh Dekan sesuai rekomendasi tim seleksi judul dan 
mempertimbangkan ayat (2) pasal ini; 

4. Pembimbing skripsi berkewajiban untuk melakukan pembimbingan mahasiswa 
yang telah mendapat persetujuan judul skripsi untuk selanjutnya melaksanakan 
seminar proposal hingga ujian munaqashah. Pembimbing skripsi juga 
berkewajiban melakukan verifikasi terhadap kemungkinan adanya plagiasi dalam 
skripsi yang sedang dibimbingnya dengan berkoordinasi kepada prodi; 

5. Apabila karena sesuatu dan lain hal pembimbing tidak dapat melaksanakan 
tugasnya, maka harus segera menyerahkan tugas pembimbingan kepada prodi 
yang bersangkutan untuk dapat ditetapkan pembimbing pengganti; 

6. Untuk memantau perkembangan proses penyelesaian skripsi, mahasiswa 
diharuskan mengisi Buku Monitoring Bimbingan Skripsi yang ditandatangai oleh 
pembimbing; 

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembimbing dan pembimbingan skripsi diatur 
dalam ketentuan tersendiri; 

8. Ketentuan penulisan skripsi diatur dalam pedoman tersendiri. 

9. Apabila dalam proses penulisan skripsi diketahui adanya unsur plagiasi 
berdasarkan UU nomor 17 tahun 2010 pasal 12 ayat (1) maka dikenakan sanksi 
sebagaimana berikut: 

a. Apabila plagiasi diketahui pada saat proses penyusunan skripsi dan ujian 
skripsi maka skripsi yang sedang ditulis dinyatakan tidak sah dan mahasiswa 
harus mengulang kembali semua proses penulisan skripsi dengan judul yang 
beda; 

b. Apabila plagiasi setelah dinyatakan lulus dan mendapatkan gelar serta ijazah, 
maka ijazah tersebut dinyatakan tidak sah dan mahasiswa bersangkutan harus 
menulis skripsi dari awal; 
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c. Penjatuhan sanksi ditetapkan dalam rapat senat fakultas dan disahkan oleh 
Dekan Fakultas Syariah. 

10.  Jumlah bimbingan mulai dari proses penyusunan proposal hingga proses  
penulisan   dan pernyelesaian skripsi minimal 8 (delapan) kali bimbingan; 

11. Waktu  penyelesaian tugas  akhir terhitung sejak penetapan pembimbing 
skripsi hingga ujian munaqasyah  tidak lebih dari 6 (enam) bulan. 

 

Pasal 27 

Seminar Proposal Skripsi 

1. Seminar proposal skripsi dikelola panitia yang ditetapkan melalui SK Dekan; 

2. Proposal skripsi yang telah disetujui dosen pembimbing diajukan atau 
didaftarkan kepada panitia seminar proposal skripsi untuk diseminarkan; 

3. Persyaratan melakukan seminar proposal skripsi: 

a. Proposal skripsi telah disetujui oleh dosen pembimbing; 

b. Telah menghadiri seminar proposal atau ujian skripsi mahasiswa lain sebanyak 
lima belas kali dengan menunjukkan bukti tanda tangan dari tim 
penguji/moderator 

4. Seminar  proposal  skripsi  dapat  dilaksanakan jika  jumlah  pendaftar 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang mahasiswa; 

5. Seminar dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal 10 orang mahasiswa dan 
diikuti peserta yang akan seminar proposal sekurang-kurangnya 1 orang; 

6. Seminar  proposal  skripsi  dipimpin  oleh  moderator  dari  unsur dosen,  
ditanggapi sekurang-kurangnya satu  orang  penanggap utama dari unsur 
dosen yang relevan keilmuannya, dan penanggap umum dari mahasiswa yang 
telah menjalani seminar proposal; 

7. Penanggap utama adalah tenaga edukatif yang dianggap mampu dan sesuai 
bidang keahliannya untuk memberikan masukan guna penyempurnaan proposal 
skripsi; 

8. Penanggap utama  seminar skripsi berwenang memutuskan kelayakan proposal 
untuk dilanjutkan atau tidak; 

9. Ketentuan dan waktu pelaksanaan seminar proposal skripsi ditentukan lebih 
lanjut panitia. 

 

Pasal 28 

Ujian Skripsi 

1 .  Ujian skripsi atau disebut juga dengan munaqasyahh skripsi adalah proses 
presentasi dan mempertangungjawabkan hasil riset mahasiswa strata 1 di 
hadapat tim penguji skripsi; 
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2 .  Pengelolaan ujian skripsi dilakukan oleh panitia yang ditunjuk berdasar 
keputusan Dekan; 

3 .  Syarat pengajuan ujian skripsi meliputi: 

a. Surat permohonan ujian skripsi dari mahasiswa yang 
disetujui/ditandatangani oleh  dosen  pembimbing  pertama dan kedua; 

b. Surat  persetujuan skripsi  yang  telah  ditandatangani oleh kedua 
pembimbing, ketua jurusan, dan wakil dekan I; 

c. Nota dinas yang telah ditandatangani pembimbing pertama dan kedua; 

d. Transkrip  Nilai Akademik  yang  dikeluarkan  Sub  Bagian  Mikwa 
Fakultas; 

e. Bukti herregistrasi (lunas SPP); 

f. Sertifikat   kelulusan   Pengenalan   Budaya   Akademik   dan 
Kemahasiswaan (PBAK).  Untuk  mahasiswa transfer, sertifikat 
kelulusan PBAK dari PT lain harus dikonversi dengan pengesahan dari  
Wakil  Rektor  III  Bidang  Kemahasiswaan dan Kerjasama. 

g. Sertifikat kelulusan layaknya TOEFL (Test of English as Foreign 
Language) dan/atau Sertifikat Tes Kemampua Bahasa Asing (TKBA) dari 
Unit Pelaksana Tugas (UPT) Bahasa IAIN Palangka Raya;  

h. Standar  minimum  skor  TOEFL  like menyesuaikan ketentuan UPT 
Bahasa IAIN Palangka Raya; 

i. Sertifikat kelulusan Bimbingan Membaca Al -Qur’an (BMQ). 

j. Sertifikat kelulusan Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) 

k. Sertifikat  Satuan Kredit Kegiatan Kemahasiswaan (SKKM). 

l. ljazah SLTA atau Akta lahir yang dilegalisir. 

m. Sertifikat Ma’had Al-Jami’ah 

n. Sertifikat KKN 

o. Sertifikat lulus Konprehensif Baca Tulis Al-Qur’an 

4. Panitia ujian skripsi wajib memeriksa segala kelengkapan persyaratan tersebut 
pada ayat 3 Pasal ini secara seksama; 

5. Ketua panitia mengusulkan susunan dewan penguji kepada Dekan, dengan 
mekanisme yang diatur lebih lanjut dalam SOP; 

6. Ujian skripsi dilaksanakan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah 
pendaftaran ujian; 

7. Dewan penguji skripsi sebanyak 4 orang dosen terdiri atas: 

a.  Ketua sidang merangkap anggota dari salah satu unsur: Dekanat, Kajur, 
Kaprodi atau dosen dengan jabatan Lektor Kepala yang punya relevansi 
keahlian dengan judul skripsi yang akan dimunaqasyahkan 
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b. Anggota sidang terdiri dari 2 orang, 1 orang dari unsur dosen dengan 
jabatan minimal Lektor dan memiliki keahlian relevan dengan skripsi yang 
akan diujikan, serta 1 orang dari unsur pembimbing 

c. Sekretaris merangkap anggota dari unsur pembimbing 

8. Penguji yang berhalangan hadir dalam sidang ujian skripsi harus menyerahkan 
tugas dan naskah skripsi kepada ketua panitia sekurang-kurangnya 2 (dua) hari 
sebelum pelaksanaan ujian skripsi untuk ditetapkan penggantinya. 

9. Pelaksanaan Sidang Ujian Skripsi diatur dengan mekanisme berikut: 

a. Munaqasyah skripsi dilaksanakan dalam waktu sekitar 1,5 jam dengan alokasi 
waktu 5 menit untuk pembukaan ketua dewan penguji, 15 menit untuk 
presentasi mahasiswa, 60 menit untuk tanya jawab, 10 menit untuk penentuan 
sidang kelulusan; 

b. Sebelum ujian dimulai, sekretaris melaporkan kelengkapan berkas ujian kepada 
ketua dewan penguji; 

c. Penentuan kelulusan dilakukan dengan musyawarah dan kesepakatan bersama 
dewan penguji; 

d. Unsur-unsur penilaian meliputi : 

Tabel 2. 

Unsur Penilaian Ujian Skrispsi 
No Bidang yang dinilai Prosentase nilai 
1 Isi 30% 
2 Metodologi 20% 
3 Sistem penulisan 15% 
4 Penguasaan 35% 

e. Prosentase kewenangan pemberian nilai: 

Tabel 3. 

Prosenstase Nilai Ujian Skripsi 
No Penguji Prosentase nilai 
1 Ketua/Anggota I 30% 
2 Anggota II/Penguji Utama 35% 
3 Anggota III 20% 
4 Sekretaris/Anggota IV 15% 

f. Kualifikasi hasil munaqasyah skripsi mengikuti interval nilai pada tabel 1 
pedoman ini. 

g. Kualifikasi hasil munaqasyah skripsi ditetapkan dengan surat keputusan tim 
munaqasyah yang juga memuat batas waktu perbaikan skripsi bagi mahasiswa 
yang dinyatakan lulus. Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus harus 
mengulang ujian munaqasyah dengan prosedur seperti ujian sebelumnya. 

h. Gelar  akademik  hanya  boleh  digunakan  setelah  SK  Yudisium disahkan 
oleh Dekan. 

10.  Penyelesaian administrasi skripsi dilakukan dengan ketentuan: 
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a. Setelah dinyatakan lulus ujian, mahasiwa harus merevisi skripsi sesuai saran 
dewan penguji; 

b. Setelah mendapatkan persetujuan dewan penguji dan pengesahan dekan, 
mahasiswa harus menggandakan skripsi sebanyak 5 (empat) eksempelar untuk 
perpustakaan pusat, perpustakaan fakultas, 2 orang pembimbing, dan arsip 
mahasiswa bersangkutan; 

c. Mahasiswa harus menyerahkan ringkasan skripsi sesuai dengan format artikel 
jurnal ilmiah kepada fakultas; 

d. Mahasiswa harus menyerahkan naskah skripsi dalam bentuk compact dist 
(CD) ke perpustakaan institut; 

e. Mahasiswa wajib menyumbangkan minimal 2 buah buku yang sesuai dengan 
keilmuan prodi bersangkutan untuk perpustakaan fakultas. Standar jumlah 
halaman 1 (satu) buah buku dimaksud minimal 100 halaman; 

f. Mahasiswa yang telah menyelesaikan administrasi skripsi, bisa mengajukan 
surat keterangan lulus dari Dekan. 

 

BAB X 

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)  

 

Pasal 29 

Ketentuan Umum SKPI 

1. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau Diploma Supplement adalah 
surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh IAIN Palangka Raya mengacu 
pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud No 49 
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No 81 
tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi 
Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau 
kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. 

2. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang 
menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, 
dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. 

3. SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik. 

4. SKPI hanya diterbitkan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program 
studi sesuai dengan SK Yudisium Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. 

 

Pasal 30 

Form Isi Surat Keterangan Pendamping Ijazah 

1. SKPI wajib memuat data minimal berikut : 

a. Logo dan Kop Surat Perguruan Tinggi; 
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b. Informasi tentang identitas diri pemegang SKPI; 

c. Nama Lengkap Tempat dan tanggal lahir Nomor Induk Mahasiswa Tahun 
Masuk Tahun Lulus Nomor IjazahGelar/sebutan lulusan 

2. Informasi tentang identitas Penyelenggara Program berikut:  

a. Nama Perguruan Tinggi;  

b. Status Akreditasi Perguruan Tinggi saat SKPI ditandatangani; 

c. Nomor SK Akreditasi Perguruan Tinggi saat SKPI ditandatangani; 

d. Nama Program Studi; 

e. Status Akreditasi Program Studi saat SKPI ditandatangani; 

f. Nomor SK Akreditasi Program Studi saat SKPI ditandatangani; 

g. Jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi); 

h. Jenjang pendidikan; 

i. Jenjang kualifikasi sesuai KKNI; 

j. Persyaratan penerimaan  dalam SPMB; 

k. Bahasa pengantar kuliah; 

l. Sistem penilaian (Uraian gradasi penilaian dan penjelasannya); 

m. Lama studi reguler; 

n. Jenis dan jenjang pendidikan lanjutan; 

o. Status profesi (bila ada); 

p. Prestasi lulusan (selama menjadi mahasiswa). 

3. Informasi terkait dengan prestasi lulusan (selama menjadi mahasiswa) seperti 
perolehan penghargaan atau keikutsertaan mahasiswa bersangkutan dalam 
berbagai organisasi yang kredibel (contoh: sertifikat TOEFL ITP/IBT, IELTS, 
pengangkatan sebagai musyrif/ musyrifah, pemakalah karya ilmiah tingkat 
nasional, dll) dibuktikan dengan sertifikat. 

4. SKPI disyahkan melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh Dekan  

5. SKPI diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 

 

BAB XI  

YUDISIUM DAN GELAR KADEMIK 

 

Pasal 31 

Yudisium  

1. Yudisium adalah pernyataan lulus program sarjana bagi mahasiswa yang telah 
memenuhi persyaratan kelulusan dalam ujian Tugas Akhir dan berhak 
mendapatkan gelar akademik. 
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2. Pernyataan kelulusan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan. 

3. Mahasiswa yang mengikuti wisuda harus melalui tahapan yudisium. 

4. Predikat kelulusan terdiri atas 4 (empat) tingkat, yaitu lulus dengan pujian, 
sangat memuaskan, memuaskan, dan cukup yang dinyatakan pada SK Yudisium.  

5. Rentang nilai masing-masing predikat kelulusan sebagai berikut: 

Tabel 4 

Standar Predikat Kelulusan 

 

 

6. Penentuan predikat kelulusan pada tingkat tertentu didasarkan pada Indeks  
Prestasi  Kumulatif  (IPK)  yang  diperoleh  mahasiswa  sebagaimana dapat 
dilihat dalam tabel 1. 

7. Penghargaan kelulusan dengan pujian (cumlaude) hanya diberikan apabila 
mahasiswa lulus dalam batas waktu 4 (empat) tahun untuk program sarjana. 

 

Pasal 32 

Gelar Akademik 

1. Gelar Akademik lulusan Program Studi pada Fakultas Syariah berdasarkan pada 
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun2016 tentang Gelar 
Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan. 

2. Gelar Akademik dimaksud pada ayat 1 tersebut adalah: 

Tabel 5. 

Gelar Akademik Program Studi di Fakultas Syariah 

No. Nama Program Studi 
Singkatan 

Prodi 

Gelar Akademik 

Gelar 
Kepanjangan 

Gelar 

1 Hukum Keluarga Islam 
(Ahwal Syakhshiyyah) 

HKI SH Sarjana Hukum 

2 Hukum Ekonomi Syariah 
(Muamalah) 

HES SH Sarjana Hukum 

No. Indeks Prestasi 
Kumulatif 

Predikat 

1 3,51 – 4,00 Dengan Pujian 

2 3,00 – 3,50 Sangat Memuaskan 

3 2,51 – 2,99 Memuaskan 

4 2,00 – 2,50 Cukup 
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3 Hukum Tata Negara 
(Siyasah Syar’iyyah) 

HTN SH Sarjana Hukum 

 

Pasal  33 

Wisuda Sarjana 

1. Wisuda sarjana dilaksanakan oleh Institut sekurang-kurangnya sekali dalam  
satu  tahun  akademik; 

2. Persyaratan  mengikuti  wisuda  bagi seorang mahasiswa adalah : 

a. Memiliki  Surat  Keputusan  telah  mengikuti  yudisium  yang 
disahkan oleh Dekan masing-masing Fakultas; 

b. Mengambil dan mengisi formulir wisuda yang disediakan oleh bagian 
akademik dan kemahasiswaan (MIKWA) Institut; 

c. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dan keuangan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

d. Membayar lunas biaya wisuda sesuai ketentuan dari Institut dan fakultas; 

e. Surat Keterangan Bebas Pustaka dari UPT Perpustakaan; 

f. Menyerahkan Softcopy Tugas Akhir Skripsi ke UPT Perpustakaan; 

g. Menyerahkan Hardcopy dan Softcopy tugas akhir dalam format Jurnal ke 
Fakultas melalui Subbagian MIKWA dan Alumni. Format artikel Jurnal 
diatur oleh masing-masing Fakultas. 

 

BAB XII 

CUTI  STUDI, GUGUR STUDI, TRANSFER STUDI  DAN  

MAHASISWA ASING 

 

Pasal 34 

Cuti Studi 

1. Cuti studi adalah hak khusus bagi mahasiswa untuk tidak melakukan studi pada 
saat masa studi aktif program studi sedang berlangsung 

2. Cuti studi diberikan kepada mahasiswa yang mengalami hambatan studi 
karena keperluan/kepentingan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti 
kegiatan akademik pada saat semester aktif perkuliahan akan berlangsung 

3. Izin cuti studi dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Mengajukan surat permohonan izin cuti studi kepada Dekan, diketahui 
Dosen  Penasehat Akademik  dan  Ketua  Prodi  yang bersangkutan. 

b. Permohonan izin cuti studi dilayani jika mahasiswa bersangkutan telah 
mengikuti perkuliahan sedikitnya 2 (dua) semester. 
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c. Surat permohonan izin cuti studi diajukan kepada Dekan selambat-
lambatnya 7  (tujuh)  hari setelah masa pembayaran SPP berakhir. 

d. Setelah mendapatkan izin cuti dari Dekan, mahasiswa membawa Surat 
Keterangan izin cuti kepada MIKWA Fakultas selambat lambatnya 10 
hari setelah permohonan izin cuti diterima. 

e. Izin cuti studi diberikan kepada mahasiswa maksimal 2 (dua) semester 
dan tidak boleh berturut-turut. 

f. Apabila telah habis masa cuti studinya, mahasiswa bersangkutan harus 
melakukan herregistrasi. 

g. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi akan dikenai sanksi berupa 
peringatan tertulis dari Dekan Fakultas. 

 

Pasal 35 

Gugur Studi 

1. Gugur studi adalah keputusan Dekan yang menyatakan mahasiswa tidak 
mampu meneruskan studi. 

2. Mahasiswa dinyatakan gugur studi jika: 

d. Mahasiswa memperoleh Indeks Prestasi Semester kurang dari 2,00 pada 
empat semester pertama berturut-turut. 

e. Mahasiswa telah menghabiskan masa studi 12 (dua belas) semester dan 
belum menyelesaikan 80% beban studi. 

f. Mahasiswa  menempuh  studi  pada  semester  ke-14  (empat belas), 
namun belum menyelesaikan 90% beban studi. 

3. Pemutusan Studi adalah keputusan Rektor berupa pemberhentian studi 
bagi mahasiswa yang: 

a. Telah memperoleh peringatan keras secara tertulis dari Dekan selama 2 
(dua) semester berturut-turut. 

b. Tidak melakukan herregistrasi dua semester berturut-turut dan tidak 
memberikan keterangan/alasan yang jelas dikenai sanksi akademik 
berupa pemutusan studi. 

c. Terhadap mahasiswa yang terkena sanksi akademik gugur studi dan 
pemutusan studi, Dekan berkewajiban melaporkan kepada Rektor untuk 
diterbitkan surat keputusan pemberhentian studi. 

4. Bagi  mahasiswa yang  menerima surat  keputusan pemberhentian studi, 
berhak memperoleh surat keterangan mengenai jumlah mata kuliah yang 
telah diselesaikan berikut nilainya. 

5. Mahasiswa yang dinyatakan gugur atau putus studi tidak diperkenankan 
mengikuti studi pada semua fakultas di lingkungan IAIN Palangka Raya. 

6. Gugur studi dan/atau putus studi menyebabkan hilangnya Nomor Induk 
Mahasiswa (NIM) di IAIN Palangka Raya. 



 

Pedoman Akademik Fakultas Syariah Tahun 2017 
 

[36] 

 

 

Pasal 36 

Transfer Studi 

1. Transfer adalah perubahan status mahasiswa dalam menjalani studi 
yang mencakup perubahan status program studi, status administrasi, 
status akademik, dan status lainnya. 

2. Transfer  studi  yang  dapat  dilayani  oleh  IAIN  Palangka  Raya 
adalah  transfer  mahasiswa  antar  perguruan  tinggi,  antar   
fakultas,   dan  antar program studi dalam fakultas. 

3. Permohonan  ijin  transfer  studi  dapat  dilakukan  pada  saat 
melakukan herregistrasi. 

4. Transfer  mahasiswa antar perguruan tinggi yakni transfer dari  
perguruan  tinggi  lain  ke IAIN Palangka Raya dan sebalinya.  

5. Ketentuan  transfer  mahasiswa dari  perguruan  tinggi  lain  ke IAIN 
Palangka Raya sebagai berikut: 

a. Akreditasi  Program  Studi  asal  mahasiswa,  minimal  sama atau 
lebih baik dari akreditasi program studi tujuan mahasiswa di IAIN 
Palangka Raya 

b. Mahasiswa yang bersangkutan harus mengikuti kegiatan di Ma’had 
Al-Jami’ah yang meliputi program peningkatan bahasa asing 
(Intensive Course) dan Bimbingan Membaca Al-Qur’an (BMQ). 

c. Mahasiswa     transfer     dimungkinkan     tidak     mengikuti 
kegiatan Ma’had Al-Jami’ah pada huruf (b) dengan syarat memiliki 
sertifikat kompetensi bahasa Inggris/Arab (TOEFL/ TOAFL) 
dengan skor minimal 500 dari lembaga penyelenggaraan yang diakui 
dan sertifikat (Surat Keterangan Resmi)    kompetensi    membaca    
Al -Qur’an dengan kategori Baik. 

d. Mahasiswa   bersangkutan   telah   mengikuti   pendidikan sarjana 
(S-1) secara terus menerus sekurang -kurangnya 2 (dua)  semester  
dan  setingi -tingginya  6  (enam)  semester serta telah 
mengumpukan IPK, dengan ketentuan: 

1) Untuk 2 semester,   36  SKS   dengan IPK sekurang-kurangnya 
2,50 

2) Untuk 3 semester, 48 SKS dengan IPK sekurang-kuranganya 2,50 

3) Untuk 4 semester, 60 SKS dengan IPK sekurang-kuranganya 2,50 

4) Untuk 5 semester, 72 SKS dengan IPK sekurang-kuranganya 2,50 

5) Untuk 6 semester, 90 SKS dengan IPK sekurang-kuranganya 2,50 

e. Mahasiswa  yang  bersangkutan  bukan  putus  studi  atau gugur 
studi karena sanksi dari perguruan tinggi asal. 

f. Mahasiswa  yang  bersangkutan  mengajukan  permohonan pindah 
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kepada Rektor IAIN Palangka Raya dengan melampirkan: 

1) Surat   Keterangan   atau   Ijin   Pindah   dari   Dekan di 
Perguruan Tinggi asal.  

2) Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) atau Daftar Nilai mulai semester 
1 (satu) sampai semester terakhir, dengan menunjukkan dokumen 
aslinya. 

3) Surat Persetujuan dari Orang Tua/Wali Mahasiswa 

4) Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Dekan asal 

g. Permohonan Pindah harus diterima Rektor paling lambat 1 (satu) 
bulan sebelum masa registrasi dimulai. 

h. Mahasiswa yang bersangkutan harus bersedia diuji kemampuan 
membaca dan menulisal -Qur’an. 

i. Mahasiswa   yang   bersangkutan   menandatangani   surat 
pernyataan   bersedia   mentaati   segala   peraturan   IAIN Palangka 
Raya. 

6. Ketentuan  transfer  mahasiswa  dari  IAIN  Palangka  Raya  ke 
Perguruan Tinggi lain adalah sebagai berikut: 

a. Mahasiswa  yang  bersangkutan  telah  mengikuti  program 
pendidikan  sarjana  strata  1  (S -1)  secara  terus  menerus 
sekurang-kurangnya 2 semester dan maksimal 6 semester; 

b. Mahasiswa     yang     bersangkutan     harus     mengajukan 
permohonan  transfer  kepada  Rektor  dengan  tembusan kepada 
Dekan dengan melampirkan: 

1) Fotokopi  Kartu  Hasil  Studi  (KHS)  mulai  semester  1 (satu) 
sampai semester terakhir, dengan menunjukkan aslinya. 

2) Surat Keterangan atau Ijin Pindah dari Dekan asal. 

3) Surat persetujuan Orang Tua/Wali Mahasiswa 

4) Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Dekan Fakultas asal 

5) Surat Keterangan Bebas Pustaka dari UPT Perpustakaan  

c. Permohonan pindah harus diterima Rektor paling lambat 1 (satu) 
bulan sebelum masa registrasi dimulai. 

d. Mahasiswa  yang  telah  pindah  ke  perguruan  tinggi  lain tidak 
dapat diterima kembali sebagai mahasiswa IAIN Palangka Raya. 

e. Mahasiswa bersangkutan telah mengikuti pendidikan sarjana (S-1) secara 
terus menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan setinggi-
tingginya 6 (enam) semester serta telah mengumpulkan Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK) sebagai berikut: 

1)   Untuk 2 semester, 36 SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50 

2)   Untuk 3 semester, 48 SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50 
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3)   Untuk 4 semester, 60 SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50 

4)   Untuk 5 semester, 72 SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50 

5)   Untuk 6 semester, 90 SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50 

f. Mahasiswa bersangkutan bukan putus studi atau gugur studi karena 
sanksi dari perguruan tinggi asal. 

g. Mahasiswa   bersangkutan   mengajukan   permohonan   pindah kepada 
Rektor IAIN Palangka Raya dengan melampirkan: 

1) Surat Keterangan atau Izin Pindah (dekan di perguruan tinggi asal). 

2) Fotokopi Kartu Hasil Studi atau daftar nilai mulai semester I sampai 
semester terakhir, dengan menunjukkan aslinya. 

3) Surat persetujuan dari orang tua/wali mahasiswa. 

4) Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari dekan asal kuliah. 

h. Permohonan pindah harus diterima rektor paling lambat 1 (satu)  bulan 
sebelum masa registrasi dimulai. 

7. Transfer mahasiswa antar fakultas terdiri dari transfer dari prodi fakultas lain 
ke prodi fakultas syariah 

8. Ketentuan transfer mahasiswa dari prodi fakultas lain adalah: 

a. Minimal telah menempuh 2 semester dan maksimal 4 semester; 

b. Telah mendapatkan persetujuan/disposisi Dekan Fakultas asal; 

c. Melampirkan Kartu Hasil Studi dengan ketentuan IPK minimal berikut: 

1) Untuk 2 semester, 36 SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50 

2) Untuk 3 semester, 48 SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50 

3) Untuk 4 semester, 60 SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50 

d. Permohonan harus dengan persetujuan dosen penasehat akademik 
ditujukan kepada Dekan; 

e. Permohonan dapat diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu  sebelum 
masa perkuliahan semester selanjutnya berjalan.  

9. Ketentuan transfer mahasiswa dari prodi fakultas syariah ke fakultas lain 
adalah: 

a. Minimal telah menempuh 2 semester dan maksimal 4 semester; 

b. Telah mendapatkan persetujuan/disposisi Ketua Prodi;  

c. Melampirkan Kartu Hasil Studi dengan ketentuan IPK minimal berikut: 

1) Untuk 2 semester, 36 SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50 

2) Untuk 3 semester, 48 SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50 

3) Untuk 4 semester, 60 SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50 

d. Permohonan harus dengan persetujuan dosen penasehat akademik 
ditujukan kepada Dekan; 
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e. Permohonan dapat diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu  sebelum 
masa perkuliahan semester selanjutnya berjalan. 

10. Ketentuan transfer antar prodi dalam fakultas syariah adalah: 

a. Minimal telah menempuh 2 semester dan maksimal 4 semester; 

b. Telah mendapatkan persetujuan/disposisi Ketua prodi asal; 

c. Melampirkan Kartu Hasil Studi dengan ketentuan IPK minimal berikut: 

1) Untuk 2 semester, 36 SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50 

2) Untuk 3 semester, 48 SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50 

3) Untuk 4 semester, 60 SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50 

d. Permohonan dengan persetujuan dosen penasehat akademik ditujukan 
kepada Ketua Prodi yang dituju; 

e. Permohonan dapat diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu  sebelum 
masa perkuliahan semester selanjutnya berjalan. 

11. Ketentua lebih lanjut tentang prosedur dan mekanisme transfer terdapat 
dalam SOP.  

 

Pasal 37 

Mahasiswa Asing 

1. Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya menerima mahasiswa asing melalui 
seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh IAIN Palangka Raya 

2. Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya menerima mahasiswa asing reguler dan 
mahasiswa asing program pertukaran. 

3. Mahasiswa asing reguler adalah mahasiswa asing yang mengikuti program 
pendidikan bergelar secara penuh di IAIN Palangka Raya. 

4.  Mahasiswa asing program pertukaran adalah mahasiswa asing yang terdaftar 
penuh di perguruan tinggi asing dan belajar di Fakultas Syariah IAIN 
Palangka Raya sekurang-kurangnya satu semester. 

5. Pola penerimaan mahasiswa asing program reguler didasarkan atas jenis biaya, 
yaitu jalur beasiswa dan jalur mandiri. 

6. Jalur beasiswa diperuntukkan bagi calon mahasiswa asing yang akan 
menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya dengan biaya dari Kementerian 
Agama Republik Indonesia dan lembaga pemberi beasiswa yang lain. 
Persyaratan pendaftar beasiswa ditentukan oleh jenis beasiswa yang diambil. 

7. Jalur mandiri diperuntukkan bagi calon mahasiswa asing yang akan 
menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya dengan biaya pribadi. 
Mahasiswa jalur mandiri membayar biaya pendidikan sesuai dengan yang 
ditetapkan IAIN Palangka Raya. 

8. Pola penerimaan mahasiswa asing program pertukaran didasarkan atas jalur 
penerimaan, yaitu jalur kerja sama dan jalur mandiri. 
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9. Jalur kerja sama diperuntukkan bagi mahasiswa asing yang berasal dari 
perguruan   tinggi   atau  lembaga   asing   yang   bermitra (mempunyai 
MoU) dengan IAIN Palangka Raya. 

10. Jalur  mandiri  diperuntukkan  bagi  calon  mahasiswa  asing  dari perguruan 
tinggi asing yang belum mempunyai MoU dengan IAIN Palangka 
Raya.Mahasiswa  asing  program  reguler  membayar  biaya  pendidikan sesuai 
dengan ketentuan IAIN Palangka Raya, kecuali untuk program tertentu yang 
diatur tersendiri 

11. Mahasiswa asing program pertukaran mahasiswa membayar biaya pendidikan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

12. Mahasiswa asing yang diterima di IAIN Palangka Raya harus mengikuti 
aturan akademik yang berlaku sebagaimana mahasiswa regular pada Peraturan 
Akademik yang berlaku seperti aturan matrikulasi, perkuliahan, evaluasi 
pembelajaran, evaluasi dan kelulusan dan lain sebagainya; 

13. Mahasiswa asing yang mengikuti program studi di IAIN Palangka Raya 
dikelola oleh wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama melalui 
Subbagian Kerjasama dan Alumni IAIN Palangka Raya. 

14. Hal-hal khusus tentang mahasiswa asing yang belum tercantum dalam 
peraturan akademik ini dituangkan dalam peraturan tersendiri. 

 

BAB XIII 

PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK 
 

Pasal 38 

 Pelanggaran dan Sanksi Akademik  

1. Segala perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diatur atau yang diwajibkan 
dalam peraturan ini termasuk pelanggaran; 

2. Pelanggaran akademik mengakibatkan diberlakukannya sanksi akademik 

3. Sanksi akademik adalah tindakan pedagogis yang diberikan kepada mahasiswa 
yang melanggar ketentuan akademik. 

4. Jenis-jenis pelanggaran akademik dan sanksi yang ditetapkan sebagaimana dalam 
tabel berikut: 

Tabel 6 

Jenis Pelanggaran dan Sanksi Akademik 

No Jenis Pelanggaran Sanksi 

1 Mahasiswa tidak melakukan 
pendaftaran ulang 
(herregestrasi). 

a. Tidak  memperoleh  pelayanan  
akademik  dan pelayanan 
administrasi. 

b.   Tidak dapat mengajukan cuti 
kuliah. 
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2 Mahasiswa tidak melakukan 
pendaftaran ulang dua 
semester berturut-turut. 

Pemutusan studi yang dilakukan 
fakultas 

3 Mahasiswa melakukan 
pendaftaran ulang di luar waktu 
yang telah diten- tukan. 

a. Harus memperoleh izin sah dari 
Kepala Bagian Administrasi 
Akademik dan Kemahasiswaan 
(MIKWA), Dekan dan Wakil 
Rektor I 

b. Diwajibkan  membayar  denda  1  
buah  buku untuk Fakultas 

4 Mahasiswa terlambat 
mengajukan rencana studi di 
luar waktu yang ditentukan. 

Harus memperoleh surat 
keterangan keterlambatan dari 
Dekan dan Kepala Bagian 
Administrasi Akademik dan 
Kemahasiswaan. 

5 Mahasiswa memalsukan tanda 
tangan dan/atau tidak 
memperoleh pengesahan dari 
Penasehat Akademik atau 
Dekan dalam mengajukan 
rencana studi 

Pembatalan     rencana     studi     
untuk     semua matakuliah dalam 
semester bersangkutan. 

6 Mahasiswa mengikuti kuliah 
kurang dari 80% dari 
kehadiran dosen dalam satu 
semester tanpa surat 
keterangan yang sah. 

Tidak  berhak  mengikuti  ujian  
akhir  semester mata kuliah 
bersangkutan. 

7 Mahasiswa tidak melaksanakan 
tugas- tugas terstruktur dan/ 
atau tugas-tugas mandiri 

Penundaan  atau  pembatalan  nilai  
oleh  dosen yang bersangkutan. 

8 Mahasiswa mengerjakan ujian 
untuk mahasiswa lain dan/atau 
mahasiswa yang ujiannya 
dikerjakan oleh orang lain 
terlibat perjokian dalam ujian. 

1. Mahasiswa yang mengerjakan 
ujian untuk mahasiswa lain 
dikenakan skorsing selama 1 
(satu) semester pada semester 
yang akan datang.  

2. Mahasiswa yang ujiannya 
dikerjakan orang lain dikenakan  
skorsing  selama  1  (satu)  
semester pada semester yang 
akan datang. 
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9 Mahasiswa melakukan 
perubahan nilai secara tidak 
sah. 

Skorsing paling lama 2 (dua) 
semester dan tidak diperhitungkan 
sebagai terminal (cuti akademik/cuti 
studi). 

10 Indeks Prestasi Kumulatif 
(IPK) kurang dari 2,00 pada 4 
(empat) semester berturut - 
turut. 

Gugur studi. 

11 Mahasiswa telah menghabiskan 
masa studi maksimum 10 
semester dan belum 
menyelesaikan 70% beban studi. 

Gugur studi. 

12 Mahasiswa yang karena 
pelanggaran yang dilakukan 
memperoleh peringatan keras 
secara tertulis dari Dekan 
dan/atau Ketua prodi selama 2 
(dua) semester berturut-turut. 

Pemutusan studi. 

13 Mahasiswa telah menempuh 
ujian skripsi dan diwajibkan 
memperbaiki skripsinya dalam 
waktu maksimal 6 (enam) bulan 
sejak pelaksanaan ujian skripsi, 
namun tidak dapat 
menyelesaikan perbaikan skripsi 
sampai batas waktu tersebut. 

Wajib menempuh ujian skripsi ulang. 

14 Mahasiswa diketahui 
melakukan plagiasi dalam 
pembuatan tugas akhir. 

Pembatalan seluruh tugas akhir yang 
bersangkutan. 

15 Skripsi mahasiswa yang terbukti 
secara sah dikerjakan oleh orang 
lain. 

Pembatalan skripsi dan pengajuan 
judul ulang 

16 Mahasiswa melanggar 
ketentuan non akademik, 
hukum, dan moral se- 
bagaimana yang ditetapkan oleh 
Institut 

Tahapan sanksi: 

1. Teguran; 
2. Peringatan keras; 
3. Skorsing; 
4. Terakhir dikeluarkan dari IAIN 

Palangka Raya 
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BAB XIV  

KETENTUAN PENUTUP  

 

Pasal 39 

1. Dengan diberlakukannya Peraturan Akademik ini, maka segala peraturan dan 
ketentuan pada tingkat prodi harus disesuaikan dengan peraturan ini.  

2. Peraturan Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau ada perubahan 
kebijakan pemerintah dan institusi akan diadakan perbaikan sebagaimana 
mestinya. 

 


