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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
A. Sejarah  

Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu (STAIT) Jogja berdiri sejak tahun 
1995 dengan nama awal Sekolah Guru Taman Kanak-kanak Islam Terpadu 
(SGTKIT). Pada tahun 2010, STAIT mendapatkan ijin operasional dengan SK 
no : Dj.I/351/2010. Saat ini STAIT membuka 3 program studi yaitu Manajemen 
Pendidikan Islam (S1), Manajemen Dakwah (S1) dan Pendidikan Guru 
Playgroup (D1). 

Pendirian STAIT Jogja ini didorong oleh penyiapan sumber daya 
manusia untuk menjadi tenaga pendidik dan pengelola lembanga keuangan 
syariah (BMT) jaringan BIAS oleh karenanya STAIT Jogja menempatkan semau 
lulusannya di sekolah unggulan jaringan BIAS dan lembaga keuangan syariah 
(BMT) BIAS.  

Dalam perkembangannya, lulusan STAIT JOGJA juga menerapkan di 
lembaga Pendidikan unggulan lainnya, serta memiliki kualifikasi standar 
untuk menjadi tenaga kerja yang diakui oleh pemerintah – menjadi pegawai 
pemerintah . 

 
B. Visi, Misi, Tujuan Pendidikan dan Sasaran Mutu 

 
1. Visi  

Menjadi Pendidikan Tinggi yang mempelopori pendidikan berbasis 
Akidah Shahihah, akhlakul karimah dan ketrampilan berdaya saing global 
dalam mengembangkan pengelolaan pendidikan Islam dan institusi 
dakwah secara aplikatif dan terpadu. 
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2. Misi  

a. Menyelenggarakan lembaga Pendidikan Tinggi sebagai 
pengejawantahan dakwah Rasulullah Muhammad SAW dalam secara 
faktual dan solutif berlandaskan kaidah ilmu amaliah dan amal ilmiah. 

b. Mengembangkan kurikulum Pendidikan Tinggi dalam basis Akidah 
shahih, mengembangkan pembinaan kepribadian yang tangguh dan 
ketrampilan global secara terpadu. 

c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan 
secara produktif dan memiliki daya solusi yang tinggi terhadap 
permasalahan umat. 

d. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang 
dakwah dan  pendidikan. 

e. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. 
 

3. Tujuan Pendidikan 
a. Melahirkan generasi bangsa berkualitas, cerdas, berkepribadian dan 

berketerampilan  menghadapi tantangan bangsa yang terus menerus 
berkembang dari Pendidikan Tinggi Agama Islam yang didukung 
jaringan persekolahan secara terpadu. 

b. Merumuskan pengembangan pemahaman Al-Qur’an untuk 
mendukung praktik kehidupan Islami dengan Akidah yang shahih 

c. Mentransformasikan nilai-nilai Islam  secara aktual dan ilmiah dalam 
konteks Rahmatan Lil’alamin yang mengedepankan kemandirian dan 
kemaslahatan. 

 
C. Sasaran Mutu 

1. Memiliki kemampuan penanganan anak 
2. Mampu berperan sebagai transformator materi dilandasi sikap ilmiah 

yang spontan dan terus menerus 
3. Bersikap ilmiah dalam forum maupun kehidupan harian 
4. Mampu menghasilkan karya/produk kreatif 
5. Memiliki performancemenarik berlandaskan syariat Islam 
6. Memiliki jiwa dan sikap jihad 
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D. Organisasi 
 
 Pimpinan Harian 
1. Ketua           : Danang Dwi Prasetyo,M.Pd. 
2. Pembantu Ketua  1             : Syarif Hidayat, M.Pd.,M.S.I. 
3. Pembantu Ketua  2             : Denas Hasman Nugraha, MEK. 
4. Kabag Akademik dan Personalia : Endang Pardijatmi, S.Pd. 

Pimpinan Jurusan / Program Studi 
1.    Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam   : Adin Suryadin, S.Psi., M.Si. 
2.    Kaprodi Manajemen Dakwah                    : Ahyar, M.E. 
 
 Penunjang Akademik / Unit Pelayanan Teknis 
1.  UPT Penjaminan Mutu                                  : Suprih Hidayat, M.PA. 
2.  UPT Perpustakaan & Lab IT     : Arum Wulaningsih, S.I.P. 
3.  UPT Pesantren Mahasiswa                    : Endang Pardijatmi, S.Pd. 
 
Unsur Pelaksanaan Administrasi 
1. Bagian Administrasi Keuangan &  

Kemahasiswaan         : Nita Kumala, S.Pd. 
2. Bagian Administrasi Umum & 
       Kerumahtanggaan              : Sulis Ariawan. 
 
Unsur  Staff  
1. Asrama Mahasiswa   : Dwiyanti, AMa.Pd. 
2. Sarpras, Instalasi dan Keamanan : Isra’ 
3. Kebersihan dan Kerumahtanggaan : Suranto 
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BAB II 

SISTEM PENDIDIKAN 
 

A. PROGRAM DAN JENJANG PENDIDIKAN 
STAIT Jogja memiliki program pendidikan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 

B. SISTEM PERKULIAHAN 
Sistem pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan oleh STAIT 

Jogja berdasarkan Surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik 
IndonesiaNo.045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi dan 
SK.No.232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan 
Tinggi dan penilaian Hasil belajar. STAIT Jogja menyelenggarakan pendidikan 
menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS). Satu SKS adalah satuan waktu 
kegiatan belajar dalam satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu 
sebanyak 1 kali 50 menit kegiatan kuliah/tatap muka, 1 kali 50 menit kegiatan 
belajar mandiri, dan1 kali 50menit latihan/tugas/pekerjaan rumah atau 2 kali 
50 menit praktikum atau 4 kali 50 menit kerja lapangan. Setiap matakuliah 
dihargai dengan sejumlah SKS, sesuai dengan banyaknya jam kegiatan yang 
digunakan per minggu. 

Adapun beban studi/SKS yang wajib ditempuh mahasiswa sarjana 
(S1/ adalah 154 SKS yang diselesaikan dalam 8 semester dan terbagi dalam 
semester genap dn ganjil. Sedangkan untuk mahasiswa jenjang D1 banyaknya 
SKS yang harus ditempuh adalah 50 SKS yang diselesaikan dalam waktu 2 
semester.  

Mata Kuliah secara umum dikelompokkan dalam 5 kelompok utama, 
yaitu:  
a.  MPK : Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian   
b.  MKK : Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan   
c.  MKB : Mata Kuliah Keahlian Berkarya   

NO PROGRAM PENDIDIKAN JENJANG 

1 Pendidikan Guru Playgroup D1 

2 Manajemen Pendidikan Islam S1 

3 Managemen Dakwah S1 
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d. MPB : Mata Kuliah Perilaku Berkarya  
e.  MBB : Mata Kuliah Berkehidupan Bersama 
 
 

C.  BEBAN, WAKTU DAN BATAS STUDY 
Beban, waktu dan batas study tiap-tiap prodi adalah sebagai berikut: 

No Program Studi Jenjang Beban 
SKS 

Waktu studi 
normal 

Waktu studi 
maksimal 

1 Pendidikan 
Guru Playgrup 

Diploma 
1 50  2-3  

semester 2 tahun 

2 
Manajemen 
Pendidikan 
Islam 

Sarjana 150  8-14 
semester 7 tahun 

3 Manajemen 
dakwah Sarjana 150  8-14 

semester 7 tahun 

 
Mahasiswa dinyatakan melewati batas studi apabila tidak dapat 
menyelesaikan program studinya sesuai dengan waktu studi maksimal yang 
telah ditentukan di atas, terhitung mulai saat mahasiswa terdaftar di STAI 
Terpadu di luar masa cuti yang diambil (jika mahasiswa mengambil cuti). 

 
D. DROP OUT 

 
1.  Mahasiswa dapat dinyatakan terancam Putus Kuliah (Drop Out) apabila 

dalam masa 4 semester aktif pertama, mahasiswa belum mencapai 
sekurang-kurangnya 30 SKS dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah 
2,00.  

2. Apabila dalam waktu 4 semester pertama tersebut mahasiswa mampu 
mengumpulkan lebih dari 30 SKS, maka untuk evaluasi  IPK nya diambil 
dari 30 SKS dari mata kuliah-mata kuliah dengan nilai tertinggi.  

3. Bagi mahasiswa yang terancam putus kuliah akan mendapatkan 
penanganan khusus oleh program studi masing-masing. 
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BAB III 

ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEUANGAN 
 

Seorang mahasiswa dapat mengikuti kegiatan pendidikan dan memanfaatkan 
fasilitas yang tersedia apabila telah memenuhi syarat-syarat administratif dan 
keuangan serta mendaftarkan diri untuk mengikuti pendidikan yang dimaksud 
melalu prosedur pengurusan KRS. Beberapa kegiatan yang terkait dengan 
administrasi akademik dan keuangan adalah:  

A. Pendaftaran Ulang 
1.  Pada setiap pergantian semester, setiap mahasiswa wajib melakukan 

pendaftaran atau pendaftaran ulang dan mengajukan rencana studi selama 
kurun waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik atau 
ketentuan lain yang dikeluarkan oleh STAI Terpadu Jogja 

2.  Mahasiswa membayar uang SPP yang besarnya sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku di bagian keuangan dan kemudian akan mendapatkan kartu 
bimbingan.  

3. Jika telah melewati kurun waktu yang ditetapkan, seorang mahasiswa 
tidak melakukan pendaftaran atau pendaftaran ulang, maka yang 
bersangkutan tidak diperkenankan mengajukan rencana studi dan 
diharuskan mengajukan permohonan cuti akademik. 

4. Mahasiswa yang hanya mengambil TA/Skripsi wajib melakukan 
herregistrasi aktif/pengurusan KRS dengan membayar biaya sesuai 
ketentuan yang berlaku.  
 

B. Bimbingan Akademik Dan Perencaanaan Perkuliahan 
1. Pembimbingan Akademik dan Perencanaan Beban Studi merupakan 

penyusunan program akademik oleh mahasiswa yang mempunyai tujuan 
agar mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dengan baik sesuai dengan 
minat kemampuannya.  

2. Pembimbingan dilakukan oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yaitu 
tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi yang 
mempunyai tugas  

3. Tugas dan Fungsi Pembimbing Akademik :  
Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditunjuk dan diserahi tugas 
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membimbing sekolompok mahasiswa yang bertujuan membantu 
mahasiswa menyesuaikan studi seefisien mungkin sesuai dengan kondisi 
dan potensi individu mahasiswa. 

a. Tugas  umum pembimbing kademik  
1. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah 

tanggung jawabnya memperoleh pengaruh yang tepat dalam 
menyusun program dan beban belajarnya, dan dalam memilih 
mata kuliah yang akan ditempuhnya.  

2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 
membicarakan masalah-masalah yang dialaminya khusunya 
masalah akademik atau masalah non-akademik yang 
berhubungan dengan masalah akademik.  

3. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan 
kebiasaan belajar yang baik secara individu ataupun kelompok.  

b. Tugas khusus pembimbing kademik  
1. Membantu Ketua Program Studi menginformasikan peraturan-

peraturan, baik dari pemerintah maupun dari Universitas 
Indraprasta PGRI.  

2. Memberi bantuan/pengarahan kepada mahasiswa tentang :  
a. Cara meyusun program belajar  
b. Pengisian KRS/KHA  
c. Banyknya SKS yang diambil  

3. Mengevaluasi jumlah SKS yang diajukan mahasiswa Apakah 
sesuai dengan IP yang diperoleh  

4. Memeriksa dan menandatangani KRS  
5. Memonitor beban SKS dan nilai yang dicapai mahasiswa.  
6. Menginformasikan beban studi yang akan dicapai untuk dapat 

menyelesaikan masa studinya.  
7. Mengetahui perkembangan Indeks Prestasi Semester/Indeks 

Prestasi Kumulatif mahasiswa yang dibimbingnya.  
8. Memberikan laporan kepada Ketua Program Studi setiap semester 

serta melakukan monitoring terhadap kemajuan belajar 
mahasiswa.  
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9. Menjawab pertanyaan dari mahasiswa mengenai hal-hal yang 
berkanaan dengan akademik.  

10. Menyampaikan masalah/permasalahan atau keluhan dari 
mahasiswa (masalah akademik) kepada yang berwenang.  

11. Menginformasikan kegiatan akademik yang brkaitan dengan 
bidang studi masing-masing program.  

12. Memberi arahan tentang cara belajar yang efektif agar sukses 
dalam setiap mata kuliah yang diikuti.  

13. Membantu mahasiswa dalam kesulitan belajar dan cara 
mengatasinya.  

14. Mendistribusikan kelemahan belajar belajar mahasiswa dari setiap 
dosen yang mengajar.  

15. Menbantu kelancaran studi mahasiswa yang menjadi tanggung 
jawabnya hingga selesai.  

16. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan 
budaya akademik yang baik.  

17. Mengadakan pertemuan/konsultasi dengan mahasiswa minimal 
4x dalam setiap semester untuk membicarakan masalah-masalah 
yang dihadapi mahasiswa terutama masalah akademik atau 
masalah non akademik yang berhubungan langsung dengan 
masalah akademik.  

18. Memberikan rekomendasi kepada pihak yang lebih berwenang 
mengenai berbagai kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa baik 
yang berhubungan dengan masalah akadenik ataupun non 
akademik.  

c. Kewajiban dan hak dosen penasehat akademik  

1. Kewajiban administrasi PA adalah mengisi dan memantau 
kelengkapan berikut:  
a. Biodata/ Kartu Pribadi  
b. Kartu Rencana Studi (KRS)  
c. Kartu Keberhasilan Studi (KHS)  
d. Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS)  
e. Kartu Rekomendasi  
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f. Kartu Konsultasi  
g. Daftar Hadir Tatap Muka Konsultasi  
h. Daftar Anggota Kelompok Mahasiswa Yang Dibimbing  
i. Laporan Perkembangan IP/IPK  

2. Memperoleh Sarana Berupa:  
a. Locker Untuk Semua PA  
b. Ruang Konsultasi (disediakan khusus dan dijadwalkan)  
c. Kotak Saran PA  

3. Mendapatkan Insentif yang ditetapkan dengan SK Ketua.  

d. Lain-Lain: 
1. Sosialisasi kebijakan sekolah tinggi dan lain-lain harus sampai ke 

Penasehat Akademik.  
2. PA maksimal membina 20 orang mahasiswa/semester.  
3. Tugas PA dari mulai terdaftar sebagai mahasiswa sampai dengan 

lulus.  
4. Beban kredit semester adalah jumlah SKS yang diambil mahasiswa dalam satu 

semester. Pada semester pertama, setiap mahasiswa baru wajib mengambil 
mata kuliah paket sesuai dengan program studi masing-masing. Sedangkan 
beban kredit untuk semester berikutnya ditentukan oleh dosen pembimbing 
akademik (DPA) atas dasar indeks prestasi mahasiswa pada semester 
sebelumnya. Jumlah SKS yang dapat direncanakan oleh mahasiswa pada satu 
semester ditetapkan sebagai berikut :  

No Indeks Prestasi Banyak SKS maksimal yang 
bisa diambil 

1 ≤ 1.49 14 

2 1.50 – 1.99 17 

3 2.00 – 2.49 20 

4 2.50 – 2.99 22 

5 ≥ 3.00 24 
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C. Pengisian KRS 
Setelah mahasiswa melakukan bimbingan dengan Dosen Pembimbing 

Akademik, mahasiswa melakukan pengisisan KRS yang telah disediakan 
pihak administrasi dengan membawa KHS semester sebelumnya. KRS dapat 
diambil dengan menunjukkan kuitansi bukti pembayaran kepada pihak 
administrasi. KRS yang telah diisi harus mendapatkan persetujuan dari Dosen 
Pembimbing Akademik. KRS terdiri dari 3 lembar, lembar 1 adalah untuk 
bagian administrasi akademik, lembar 2 diperuntukkan untuk Dosen 
Pembimbing Akademik dan lembar 3 untuk mahasiswa. 

 

D. Perubahan KRS 
Perubahan rencana studi adalah perubahan (penggantian/ 

penambahan/ pengurangan) satu atau lebih mata kuliah yang telah 
direncanakan oleh mahasiswa atas persetujuan dosen pembimbing akademik 
dan dilaporkan kepada bagian akademik. Waktu perubahan rencana studi 
dilakukan sesuai dengan kalender akademik. Apabila mahasiswa dengan 
sengaja mengubah mata kuliah yang tertera dalam KRS tanpa persetujuan PA 
atau tidak dilaporkan ke bagian akademik atau dilakukan diluar waktu 
perubahan KRS, maka akan dibatalkan sebagian atau seluruh mata kuliah atau 
diskorsing selama-lamanya 1 (satu) semester.  

 
E. Pengumuman Nilai dan Pembagian KHS 

KHS (Kartu Hasil Study) merupakan hasil penilaian yang diberikan 
kepada mahasiswa selama 1 (satu) semester. KHS akan dikirimkan kepada 
wali mahasiswa melalui pos. Untuk nilai tiap-tiap mata kuliah setelah selesai 
ujian, akan ditempel pada papan pengumuman sebelum dimasukkan kedalam 
KHS.  

 
F. Peninjauan Kembali Nilai 

Setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengajukan 
permohonan peninjauan kembali nilai yang diberikan oleh dosen apabila 
berdasarkan evaluasi diri mahasiswa yang bersangkutan ditemukan 
kejanggalan dalam penilaian. Peninjauan kembali nilai dapat dilakukan paling 
lambat 2 minggu setelah pengumuman nilai. 
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G. Cuti Akademik 
1. Setiap mahasiswa yang berhalangan mengikuti kegiatan pendidikan 

selama satu semester wajib mengajukan ijin cuti akademik. Mahasiswa 
yang tidak mengikuti kegiatan pendidikan tanpa ijin cuti akademik tetap 
diperhitungkan masa studinya dan tetap wajib membayar SPP.  

2. Ijin cuti hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang sudah mengikuti 
kegiatan akademik minimal satu semester.  

3. Pengajuan cuti paling lama untuk masa 1 semester.  
4. Selama menempuh pendidikan di STAIT Jogja hanya diperbolehkan cuti 

paling lama 4 semester dan tidak boleh diambil secara berurutan. 
5. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam perhitungan masa studi. 
6. Pengajuan permohonan cuti paling lambat 2 minggu setelah kegiatan 

akademik (semestergasal/semester genap) dimulai.  
7. Selama cuti, mahasiswa dikenakan biaya administrasi cuti sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk masing-masing angkatan yang diatur dalam 
peraturan tersendiri.  

8. Untuk memperoleh ijin cuti, mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan:  
a. Mengisi formulir permohonan cuti yang disediakan bagian akademik  
c. Mengajukan permohonan cuti kepada ketua melalui persetujuan 

dosen pembimbin akademik (DPA), dengan melampirkan surat 
keterangan bebas perpustakaan dan fotokopi kartu mahasiswa 
terakhir.  

d. Membayar biaya administrasi cuti kepada bagian keuangan dan 
menyerahkan berkas permohonan cuti beserta kuitansi pembayaran 
cuti kepada bagian akademik.  

e. Surat ijin cuti kemudian dikeluarkan oleh Ketua STAIT Jogja u.b. 
Pembantu Ketua I dan diserahkan ke Bagian Akademik serta dosen 
pembimbimbing akademik. 
Mahasiswa cuti tidak diperkenankan: 
1) Mengikuti segala kegiatan perkuliahan, praktikum serta ujian  
2) Mengikuti bimbingan TA dan Skripsi  
3) Mengikuti kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler maupun 

ekstrakurikuler  
4) Memanfaatkan fasilitas perpustakaan  
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5) Menggunakan fasilitas milik almamater lainnya.  
 

H. Aktif Kembali 
Mahasiswa yang mengambil cuti dapat aktif kembali, dengan mengajukan 
surat permohonan aktif kembali kepada Ketua STAIT dengan prosedur sbb:  
1. Mengisi formulir permohonan aktif kembali, yang disediakan bagian 

akademik dengan melampirkan bukti surat ijin cuti (asli) 
2.  Menyelesaikan urusan keuangan 
3. Menyerahkan formulir aktif kembali (rangkap 2) ke bagian keuangan 
4. Melakukan proses pengajuan KRS ke bagian Akademik sesuai dengan 

prosedur yang bisa dilihat padabagian “Pengurusan Kartu Rencana 
Studi”. 
 

I. Non-Aktif Tanpa Cuti 
1. Mahasiswa non aktif tanpa ijin cuti, lama waktu non aktif yang diambil 

akan diperhitungkan sebagai masa studi.  
2. Untuk dapat aktif kembali, selain mengajukan surat permohonan aktif 

kembali kepada ketua, juga diwajibkan membayar/melunasi segala 
administrasi keuangan secara penuh selama mahasiswa yang 
bersangkutan non aktif tanpa ijin cuti. 

3.  Mahasiswa non aktif tanpa ijin cuti selama 2 tahun berturut-turut 
dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa STAIT JOGJA 

 
J. Mahasiswa Pindahan 

Mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang akan pindah studi ke STAI 
Terpadu harus memenuhi persyaratan sebagaimana calon mahasiswa baru 
dan dilakukan setiap semester. Di samping itu juga harus melengkapi/ 
memenuhi/ melampirkan beberapa persyaratan sebagai berikut: 
1.  Ijazah pendidikan terakhir dan foto kopi daftar nilai dari perguruan tinggi 

asal. 
2. Menyertakan surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal.  
3. Mengambil mata kuliah yang jumlah SKS dan besarnya ditentukan sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku di STAIT Jogja.  
Keterangan:  
Terhadap mata kuliah-mata kuliah yang pernah diperoleh pada Perguruan 
Tinggi asal akan dilakukan konversi sesuai dengan kurikulum pada 
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Program Studi yang dituju pada STAIT Jogja dengan nilai yang diakui 
minimal C dari mata kuliah pada perguruan tinggi asal. 
 

K. Mahasiswa Alih Jalur 
Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus Diploma Tiga (D3), dapat melanjutkan 
ke program jenjang Sarjana (S1) bila memenuhi persyaratan administratif dan 
akademik yang telah ditentukan sebagai berikut:  
1. Persyaratan Administratif:  

a. Membayar Biaya pendaftaran dan biaya lainnya sesuai dengan 
ketentuan  

b. Membayar Biaya ODI (Orientasi Dasar Islam ) bagi peserta dari 
perguruan tinggi lain.  

c. Menyerahkan foto kopi ijazah D3 yang telah dilegalisasi sebanyak 3 
lembar.  

d. Menyerahkan foto kopi transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisasi 
sebanyak 3 lembar  

 
2. Syarat Akademik:  

a. Telah lulus jenjang D3   
b. Calon peserta alih jalur akan diseleksi dengan mempertimbangkan 

beberapa faktor antara lain Status perguruan tinggi asal dan kesesuaian 
program studi  

c. Mata kuliah yang harus diselesaikan bagi mahasiswa alih jalur adalah 
mata kuliah jenjang sarjana sesuai dengan kurikulum yang berlaku di 
STAI Terpadu Jogja.  

b. Beban mata kuliah yang harus diambil akan dipertimbangkan dan 
dikaitkan dengan bobot mata kuliah D1 dan tingkat kesetaraan mata 
kuliah yang sudah ditempuh.  

e. Beban studi yang bisa diambil untuk pertama kali disesuaikan dengan 
IPK hasil konversi mata kuliah. 

 
L. Pindah Program Studi Atau Jenjang 

Mahasiswa yang bermaksud pindah jenjang/ Program Studi diatur dengan 
ketentuan sebagai berikut   
1. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah jenjang/ Program Studi 

kepada Ketua STAI Terpadu Jogja yang ditandatangani oleh mahasiwa, 
Ketua program Studi dan orang tua atau wali.  

2. Mahasiswa akan mendapatkan surat keputusan (SK Ketua) penetapan 
pindah jenjang/Program Studi  
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3. Mahasiswa menyelesaikan urusan administrasi pindah jenjang/Program 
Studi pada bagian keuangan 

4. Mahasiswa akan mendapatkan nomor induk baru pada jenjang/program 
studi yang dituju  

5. Bersedia mentaati peraturan pada program studi/jenjang yang berlaku 
baik menyangkut administrasi akademik maupun keuangan.  

6. Terhadap mata kuliah-mata kuliah yang pernah ditempuh di program 
studi asal akan dilakukan matrikulasi sesuai dengan kurikulum pada 
Program Studi yang dituju dengan nilai yang diakui minimal C. 

 
J. Pedoman Putus Studi  (DO) 

Mahasiswa yang masih mengikuti pendidikan dapat secara otomatis 
dinyatakan tidak dapat melanjutkan studi ( droup out) karena hal – hal berikut: 
Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila: 
a. Tidak melaksanakan registrasi administrasi dan / atau registrasi akademik 

selama 2 (dua) semester berturut – turut. 
b. Pada akhir semester kedua, mahasiswa tidak berhasil mencapai IPK 

minimal 2.00 dari sekurang – kurannya 24 SKS 
c. Pada akhir semester empat, mahasiswa tidak berhasil mencapai IPK 

minmal 2.00 dari sekurang – kurannya 48 SKS 
d. Pada akhir semester delapan, mahasiswa tidak berhasil mencapai IPK 

minimal 2.00 dari sekurang – kurangnya 96 SKS dengan IPK minimal 2.00 
e. Pada Akhir masa studi, mahasiswa tidak berhasil mencapai sekurang – 

kurannya 144 SKS (termasuk Skripsi / karya Akhir) 
f. Mahasiswa yang sampai batas waktu masa studi tidak berhasil memenuhi 

komponen tugas akhirnya, atau dinyatakan tidak lulus atau gagal ujian 
karya akhirnya. Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi 
melanjutkan pendidikannya dan kepadanya dapat diberikan surat 
keterangan Sekolah Tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan 
pernah mengikuti kuliah di STAIT Jogja dan memperoleh sejumlah SKS. 

g. Mendapatkan sanksi atas pelanggaran tata tertib kehiduan kampus. 
Pernyataan putus studi sebagaimana dimaksud diatas, dikeluarkan oleh 
ketua STAIT Jogja atas usul ketua Progam Studi. 
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BAB III 
PELAKSANAAN SISTEM PENDIDIKAN 

 
A. Atmosfer Akademik 

Atmosfer akademik adalah suasana lingkungan yang memungkinkan 
terjadinya hubungan yang sehat antara mahasiswa dengan dosen, antar dosen, 
serta antar mahasiswa. Suasana kondusif diperlukan untuk memungkinkan 
pengembangan potensi semua pihak secara maksimal, terutama mahasiswa 
dan dosen, dalam mencapai standar mutu akademik  yang unggul, suasana ini 
harus tercipta dalam seluruh bidang kegiatan akademik, yaitu: pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian/pelayanan pada masyarakat, di segenap dan 
lapisan baik di kampus maupun di luar kampus  STAIT Jogja. 
1. Kewajiban Terhadap Sesama Insan Akademik 

Sesama dosen, mahasiswa, dan peserta didik sebagai insan akademik dan 
warga sivitas akademika STAIT Jogja sekurang–kurangnya wajib. 
a. Memeng teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta hak 

kebebasan mimbar akademik antar insan akademik 
b. Membina semangat kebersamaan dalam mengemban tugas dan fungsi 

serta misi STAIT Jogja 
c. Menghormati dan saling memelihara martabat sesama insan 

akademik, dan 
d. Menghormati dan saling membina kompetensi akademik sesama 

insan akademik 
2. Kewajiban Terhadap Diri Pribadi 

Dosen, mahasiswa, dan peserta didik sebagai panutan masyarakat, wajib 
menjaga komptensi dan integritasnya, sekurang–kurangnya dengan cara : 
a. Mengembangkan kemampuan diri dan lingkungannya. 
b. Menjaga keharmonisan keluarga serta nama baik di masyarakat 
c. Mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi 
d. Mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya. 
e. Menjaga perilaku pribadinya tetap sesuai dengan norma agama, sosial, 

dan  budaya  Indonesia, dan  
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f. Mengindarkan diri dari pemakaian gelar / jabatan akademik yang 
diperoleh tidak sesuai   dengan peraturan yang berlaku dan atau 
kehormatan akademik. 

 
B. Kebebasan Akademik 

1. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas Akademika untuk 
mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara 
bertanggung jawab. 

2. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh 
dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara 
terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenan dengan 
rumpun ilmu dan cabang ilmunya. 

3. Kebebasan akademik dilakukan dalam upaya mendalami, menerapkan 
dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah 
raga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat, secara berkualitas dan bertanggungjawab. 

4. Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil 
penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan 
perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, 
publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah 
keilmuan. 

5. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana yang dimaksud 
adalah : 
a. Merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang 

terlibat 
b. Menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, atau unit organisasi di 

dalam perguruan tinggi, apabila perguruan tinggi atau unit organisasi 
secara resmi terlibat dalam pelaksanaanya, dan 

c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 
dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan. 

6. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar 
akademik, setiap anggota Sivitas Akademika. 
a. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya, dapat meningkatkan 

mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan 
b. Mengupayakan agar kegiatan dan hasil bermanfaat bagi masyarakat, 

bangsa, negara dan kemanusian. 
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c. Bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta 
akibatnya pada diri sendiri dan orang lain. 

d. Melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai 
agama, nilai etika, dan kaidah akademik 

e. Tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum. 
7. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh 

perguruan tinggi untuk : 
a. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual 
b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, 

hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia 
c. Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual 

bangsa dan negara Indonesia 
d. Memperkuat daya saing bangsan dan negara Indonesia. 

 
C. Otonomi Keilmuan 

1. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang 
ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam menemukan, 
mengembangkan, mengungkapkan, dan/ atau mempertahankan 
kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya 
akademik. 

2. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu 
pengatahuan, dan teknologi berasaskan pada kebebasan akademik, 
kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. 

3. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran 
dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai – nilai agama 
dan etika untuk kemajuan peradaban dan  kesejahteraan umat manusia. 

4. Otonomi/keilmuan meruapakan kemandian dan kebebsan sivitas 
akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau 
olahraga yang melekat pada kekhasan/ keunikan cabang ilmu 
pengetahuan, teknolgi, seni, dan/ atau olah raga yang bersangkutan, dala 
menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/ atau 
mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk 
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menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni dan/ atau olah raga. 

5. Pelaksanaan kebebasan akademika, kebebasan mimbar akademik, dan 
otonomi keilmuan, di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab 
pribadi, sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitas oleh 
sekolah tinggi 

6. Ketua mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas 
akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan dilandasi 
etika dan norma / kaidah keilmuan. 

 
D. Kegiatan Perkuliahan 

1. Penyelenggara Perkuliahan 
Penyelenggaraan pendidikan di STAIT Jogja dilakukan melalui 
kuliah/tatap muka, praktikum, pemberian tugas akademik, dan lain-lain. 
Dalam penyelenggaraan pendidikan dapat diadakan seminar, diskusi 
panel, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya.  
Kegiatan perkuliahan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Perkuliahan diselenggarakan oleh Program Studi dibawah koordinasi 

Ketua Bidang akademik sesuai dengan kalender akademik yang telah 
disusun.  

b. Penyusunan jadual mata kuliah dikoordinasi oleh bagian administrasi 
akademik  

c. Kehadiran mahasiswa dipantau oleh dosen pengajar mata kuliah yang 
bersangkutan. 

 
2. Syarat-Syarat Mengikuti Perkuliahan  

Seorang mahasiswa dapat mengikuti suatu perkuliahan bila ia telah:  
a. Memenuhi syarat-syarat administratif dan keuangan.  
b.  Mendaftarkan diri untuk mengikuti perkuliahan yang dimaksud 

melalu prosedur pengurusan KRS.  
c. Mematuhi semua tata tertib mahasiswa 

 
3. Tata Tertib Perkuliahan 

Tata tertib perkuliahan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:  
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a.  Pada setiap pertemuan pertama, dosen akan menyampaikan rencana 
perkuliahan, silabus, metode penilaian serta unsur-unsur penilaian 
kepada mahasiswa.  

b.  Pada setiap kegiatan perkuliahan, dosen akan melaksanakan 
pemeriksaan terhadap kehadiran mahasiswa.  

c.  Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan sekurang-
kurangnya 75% dari jam pertemuan nyata selama satu semester.  

d.  Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi jumlah kehadiran minimal 
akan diberikan sanksi berdasarkan kebijakan dosen yang 
bersangkutan.  

e.  Mahasiswa tidak diperkenankan mengenakan sandal, kaos oblong, 
kaos tanpa krah, celana pendek, celana sobek atau yang sengaja 
disobek ataupun hal-hal yang tidak pantas dan tidak kondusif dalam 
lingkungan kehidupan kampus.  

f.  Tidak diperkenankan merokok di dalam kelas atau di dalam 
lingkungan kampus.  

g.  Mahasiswa putra tidak diperkenankan memakai perhiasan yang tidak 
sepantasnya seperti giwang, kalung, anting.  

h.  Tidak diperkenankan melakukan tindakan dan perbuatan yang tidak 
senonoh dan bertentangan dengan syariah dalam ajaran Islam.  

i.  Mahasiswa putra tidak diperkenankan duduk bersama/sekelompok 
dengan mahasiswa putri dan sebaliknya. 

j.  Menghormati dosen dan saling menghargai antar sesama mahasiswa.  
k.  Mahasiswa yang dengan sengaja memalsukan kartu mahasiswa 

untuk kepentingan pribadi atau orang lain guna memperoleh fasilitas 
tertentu di dalam maupun di luar lingkungan kampus akan 
diskorsing selama-lamanya satu (1) semester atau sesuai 
kebijaksanaan.  

l.  Mahasiswa yang dengan sengaja memalsukan tanda tangan dosen 
atau pejabat atau mahasiswa lainnya atau stempel yang sah berlaku 
di lingkungan STAIT Jogja untuk kepentingan pribadi atau orang lain, 
akan diskorsing selama-lamanya 2 (dua) semester atau sesuai 
kebijaksanaan. 
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4. KKL Dan Magang Profesi 
KKL dan Magang Profesi adalah kegiatan lapangan yang wajib 

dilakukan oleh Mahasiswa STAI Terpadu Jogja Yogyakarta baik jenjang D1 
maupun S1. Dari kegiatan ini diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan 
pengetahuan praktis dalam disiplin ilmunya masing-masing, sehingga 
dapat memahami serta mengaplikasikan antara teori dan praktek. Ketentuan 
tentang kerja praktek bisa dibaca pada bagian lampiran 

 
5. PPL 

Program Pengalaman Lapangan merupakan mata kuliah yang harus 
ditempuh mahasiswa khusus jenjang Sarjana (S1) pada akhir program 
studinya. Dari kegiatan ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk 
berhadapan dengan masalah nyata dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan 
ini merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 
mengidentifikasi, menganalisis serta menyelesaikan suatu permasalahan 
secara bersama-sama dalam suatu kelompok. 

 
6. Skripsi/ Tugas Akhir  

Tugas akhir untuk jenjang D1 atau skripsi untuk jenjang S1 
merupakan mata kuliah pembulat studi, yaitu mata kuliah yang harus 
ditempuh oleh setiap mahasiswa pada akhir program studinya. Tugas akhir 
dan skripsi ditawarkan pada setiap semester dan jangka waktu 
pendaftarannya ditetapkan oleh program studi. Tugas Akhir atau skripsi 
adalah karya ilmiah yang tertulis yang disusun mahasiswa berdasarkan 
hasil penelaahan atau penelitian suatu masalah yang dilakukan secara 
seksama dengan bimbingan dosen pembimbing. 

 
E. Prosedur Monitoring Perkuliahan 

1. Prosedur  monitoring perkuliahan bertujuan untuk menjelaskan proses 
monitoring perkuliahan pada Program Studi Manajemen Pendidikan 
Islam. 

2. Prosedur ini meliputi kegiatan monitoring perkuliahan, yang dimulai 
dengan proses monitoring sampai dengan rekapitulasi hasil monitoring. 

3. a.  Ketua Program bertanggungjawab atas kegiatan monitoring       
     perkuliahan dan laporan hasil kegiatan. 
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b. Bagian akademik bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan 
monitoring perkuliahan.  

4. a.  Dosen adalah dosen pengasuh mata kuliah yang ditugaskan     
     mengajar mata kuliah melalui SK Ketua STAIT Jogja 
b. Berita acara perkuliahan adalah sebuah daftar isian mengenai informasi 

kegiatan perkuliahan. 
c. SAP adalah Satuan Acara Perkuliahan disusun oleh dosen yang 

disesuaikan dengan silabus dari program. 
d. Absensi kehadiran dosen adalah dokumen  yang berisi rangkuman 

informasi kehadiran dosen 
e. Abseni kehadiran mahasiswa adalah dokumen yang berisi rangkuman 

informasi kehadiran mahasiswa 
f. Laporan monitoring perkuliahan adalah dokumen yang berisi 

rangkuman hasil proses monitoring perkuliahan. 
5.  a. Ketua program studi mengkoordinir proses perkuliahan yang  

     dilaksanakan di program studi Manajemen Pendidikan Islam. 
b. Proses monitoring dilaksanakan setiap akhir semester dalam setiap 

semesternya.  
c. Dalam proses monitoring dilakukan pemeriksaan terhadap jadwal 

perkuliahan daftar kehadiran dosen, daftar mahasiswa dan berita 
acara perkuliahan.  

d. Bagian akademik memeriksa jadwal perkuliahan untuk mencocokkan 
dengan kehadiran dosen dalam perkuliahan.  

e. Bagian akademik memeriksa daftar hadir dosen, daftar hadir 
mahasiswa untuk melihat tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa  
dalam 1 semester . 

f. Bagian akademik memeriksa berita acara perkuliahan yang bertujuan 
untuk melihat kesesuaian materi yangh diajarkan dengan SAP yang 
dibuat oleh dosen 

g. Disetiap akhir semester bagian akademik memberikan angket atau 
kuisioner kepada mahasiswa tentang dosen dan perkuliahan yang 
telah dijalanin untuk mengetahui kinerja dosen dari sisi mahasiswa. 

h. Bagian akademik membuat laporan monitoring perkuliahan 
berdasarkan hasil  pemeriksaan terhadap dokumen tersebut.  
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i. Laporan monitoring tersebut disampaikan oleh bagian akademik ke 
ketua program studi Manajemen Pendidikan Islam. 

 
Dokumen yang dihasilkan dari prosedur monitoring perkuliahan 
adalah : 
a. Laporan Monitoring Perkuliahan 
b. Absensi Kehadiran Mahasiswa 
c. Absensi Kehadiran Dosen  
d. SAP 
e. Berita Acara Perkuliahan 

 
     D.  KEGIATAN ASRAMA 

1. Penyelenggaraan Asrama 
Penyelenggaran pendidikan di STAI terpadu jogja juga dilaksanakan 
dalam bentuk kegiatan keasramaan. Setiap mahasiswa regular 
dianjurkan untuk tinggal diasrama yang telah disediakan oleh pihak 
kampus. Setiap mahasiswa reguler diharuskan untuk megikuti 
program keasramaan baik bagi mahasiswa yang tinggal diasrama 
maupun tidak. Adapaun ketentuannya adalah sebagai berkut: 
a. Pelaksanaan program asrama dilaksanakan oleh keasramaan 

dibawah coordinator asrama dan dilaksanakan sesuai kebijakan 
kampus 

b. Penyusunan jadwal kegiatan asrama dilaksanakan oleh 
coordinator asrama dan pihak akademik 

c. Kehadiran mahasiswa dimonitoring oleh pengampu materi 
asrama dan dikoordinasikan dengan pihak akademik 

d. Kegiatan harian di asrama di monitoring oleh ketua asrama dan 
dikoordinasikan dengan pihak akademik.  
 

2. Tata Tertib Diasrama 
a. Setiap mahasiswa wajib melaksanakan sholat subuh, magrib, dan 

isya berjamaah di masjid 
b. Setiap mahasiswa wajib mengikuti program asrama sekurang-

kurangnya 80% dari kehadiran 
c. Berpakaian yang sopan ketika di dalam asrama dan menutup 

aurat sesuai syariah ketika keluar asrama 
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d. Setiap mahasiswa wajib melaksanakan kesepakatan yang telah 
disepakati bersama di asrama 

e. Setiap mahasiswa tidak melakukan pelanggaran syariah seperti 
mencuri, memeras teman, melakukan kekerasan baik fisik 
maupun psikologis di asrama 

f. Tamu laki-laki/wanita tidak diperbolehkan masuk ke dalam 
asrama putri/putra 

g. Apabila menemui tamu yang bukan muhrim, wajib didampingi 
oleh mahasiswa lain, dan diperkenalkan ke ketua asrama 

h. Keluar asrama harus seijin ketua asrama 
i. Setiap mahasiswa harus sudah berada di dalam asrama paling 

lambat pukul 22.00 
j. Setiap mahasiswa wajib menghormati warga di lingkungan 

asrama, berlaku salam, sapa, senyun, sopan dan santun di 
lingkungan warga 

k. Setiap mahasiswa wajib memelihara kebersian dan kerapihan 
asrama 

l. Setiap mahasiswa wajib memelihara fasilitas yang ada di asrama 
m. Setiap mahasiswa wajib menegakkan amar ma’ruf nahi munkar di 

lingkungan asrama 
 

E. EVALUASI 
1. Evaluasi Belajar 

Evaluasi keberhasilan mahasiswa dilakukan dengan mendapatkan 
informasi mengenai jumlah mahasiswa yang telah mencapai tujuan-
tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum, melalui penyelenggaraan 
ujian, pemberian tugas dan sejenisnya. Bentuk ujian dapat berupa 
ujian tulis, ujian lisan dan dapat pula penyelesaian tugas-tugas 
(kelas/rumah) yang bertujuan mengevaluasi kemampuan mahasiswa. 
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2. JENIS UJIAN 

a. Ujian Tengah Semester 
Adalah ujian yang dilaksanakan pada pertengahan kuliah tiap 
semester. Pelaksanaan ujian tengah semester dapat dilakukan 
langsung oleh dosen yang bersangkutan sesuai dengan jadual 
mengajar dosen tersebut dengan pemberitahuan sebelumnya atau 
dengan pelaksanaan secara serentak untuk semua mata kuliah dan 
dikoordinasikan oleh Panitia Ujian. 
 

b. Ujian Akhir Semester 
Adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir semester secara 
serentak untuk seluruh mata kuliah. Pelaksanaan ujian ini 
dikoordinasikan oleh Panitia Ujian. 
Ketentuan, Prosedur dan Tata Tertib UAS: 
1. Setiap mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian akhir 

semester apabila telah mengikuti kegiatan perkuliahan 
sekurang-kurangnya 75% dari kehadiran kelas. 

2. Mahasiswa memperoleh bukti bebas peminjaman 
perpustakaan dan bukti lunas keuangan. 

3. Mahasiswa wajib membawa kartu Peserta ujian untuk 
ditandatangani petugas jaga ujian dan KTM setiap mengikuti 
ujian.  

4. Peserta Ujian datang 10 menit sebelum ujian dimulai. 
5. Peserta yang datang terlambat lebih dari 15 menit, diminta 

untuk menghadap piket ujian untuk mendapat ijin mengikuti 
ujian.  

6. Peserta ujian harus berpakaian rapi, sopan dan bersepatu. 
7. Semua tas, buku, ringkasan, kertas dan lain-lain diletakkan 

pada tempat yang ditentukan jika sifat ujian closed book. 
8. Peserta ujian harus menandatangani presensi kehadiran ujian. 
9. Peserta ujian yang selesai mengerjakan soal, lembar jawaban 

ditinggal diatas kursi dan boleh meninggalkan ruang ujian 
minimal 30 menit setelah ujian dimulai. 

10. Mahasiswa yang mengikuti ujian harus duduk di kursi yang 
telah disediakan sesuai dengan nomor ujian. 
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11. Mahasiswa yang berbuat curang dalam ujian mendapat sanksi 
berupa pengurangan nilaiatau diberi nilai gagal oleh dosen 
pengampu mata kuliah, sesuai dengan laporanpengawas ujian 
yang ada dalam berita acara ujian atau lembar jawab ujian. 

12. Mahasiswa yang sengaja memalsukan tanda bukti ujian untuk 
kepentingan pribadi dan atau orang lain guna mengikuti ujian, 
akan dibatalkan hasil ujian untuk sebagian atau seluruhnya 
dengan penetapan nilai E. 

13. Materi dalam program asrama diujiakan dalam ujian akhir 
semester. 
 

c. Ujian Susulan 
Ujian susulan khusus diperuntukkan bagi mahasiswa yang tidak 
dapat mengikuti ujian dan diterima alasan ketidakikutsertaannya 
dengan ketentua: 
1.  Mahasiswa memberitahukan alasan tidak dapat mengikuti 

ujian kepada dosen pengampu mata kuliah maksimal satu hari 
setelah pelaksanaan ujian.  

2.  Mahasiswa membawa bukti sesuai alasan ketidakhadiran pada 
saat akan mengikuti ujian susulan.  

3.  Ujian susulan dilakukan paling lambat 1 minggu setelah mata 
kuliah yang bersangkutan diujikan.  

4.  Mahasiswa peserta ujian susulan, langsung menghubungi 
dosen mata kuliah yang bersangkutan dengan menunjukkan 
Kartu Peserta Ujian. 

d. Ujian Ulang 
Untuk mempercepat masa studi dan memperbaiki nilai, 
mahasiswa diberikan kesempatan mengikuti ujian ulang dengan 
ketentuan: 
1.  Mahasiswa yang dapat mengikuti ujian ulang adalah yang 

terdaftar aktif mengikuti kuliah secara penuh pada semester 
berjalan (minimal kehadiran 75%)  
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2. Mahasiswa yang dapat mengikuti ujian ulang adalah 
mahasiswa yang telah mengikuti ujian akhir semester (UAS) 
dengan nilai C atau kurang atau tidak lulus. 

3. Ujian ulang dilaksanakan setelah ujian akhir semester dengan 
mendaftarkan di bagian Akademik. 

4. Mahasiswa membayar biaya ujian ulang sesuai dengan 
ketentuan. 

5. Ujian ulang bersifat sukarela dan tidak wajib untuk diikuti. 
e. Ujian Tugas Akhir 

Ujian tugas akhir merupakan ujian yang dilaksanakan secara lisan 
untuk mendapatkan ijasah D1.  Materi yang diujikan adalah materi 
dari tugas akhir yang dibuat dan aplikasi dari materi yang telah 
diperoleh selama perkuliahan 

f. Ujian Skripsi 
Ujian skripsi merupakan ujian yang dilaksanakan secara lisan 
sebagai syarat untuk mendapatkan ijasah dan menyandang gelar 
S.Pd. untuk Prodi Manajemen Pendidikan Islam dan S.Sos. untuk 
Manajemen Dakwah 
 

3. SISTEM PENILAIAN 
System penilaian kepada mahasiswa dilaksanakan sebagai berikut: 
1. Penilaian acuan patokan, penilaian acuan norma, atau gabungan 

dari kedua sistem tersebut yang diselaraskan dengan sifat 
perkuliahan itu sendiri.  

2. Nilai prestasi studi mata kuliah merupakan hasil komulatif dari 
komponen tugas ijin semesteran. Hasil ujian dinyatakan dengan 
bobot sebagai berikut : 

Nilai Bobot Nilai Penilaian Acuan Patokan (PAP) 

A 4 86 – 100 

B 3 71 – 85 

C 2 56 – 70 

D 1 41 - 55 

E 0 ≤ 40 
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3. Ujian remedial diberikan kepada mahasiswa yang gagal atau 
memperoleh nilai 0 atau 1 setelah ujian akhir semester  

4. Penilaian keberhasilan program 
a. Mahasiswa yang berhak menempuh ujian akhir program 

adalah mahasiswa yang telah menempuh dan lulus seluruh 
mata kuliah yang ditentukan dengan indeks prestasi kumulatif 
(IPK) minimal 2,00.      

1. Untuk menentukan IPK digunakan rumus P =𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃

 
 P = IPK di mana X adalah nilai ujian mata kuliah dan Y = 

SKS 
2. Penentuan Uji Sedang 

a. Nilai ujian sidang skripsi  
            r + s 
     q  = ––– 

       2 
q = nilai ujian sidang 
r = nilai memperhatikan skripsi 
s = nilai skripsi 

b. Batas lulus nilai ujian sidang adalah B 
3. Penentuan Yudisium 

a. Nilai ujian sidang skripsi  

𝑞𝑞 =
2𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑞𝑞

2
 

Y = nilai yudisium 
r = nilai IPK 
S = nilai ujian sidang 

b. Batas minimal yudisium kelulusan = 2,00 
c. Derajat yudisium diatur sebagai berikut: 

b. Cumlaude  : 3,50 – 4,00 
c. Sangat memuaskan : 3,00 – 3,49 
d. Memuaskan  : 2,50 – 2,99  
e. Cukup    : 2,00 – 2,49 
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BAB IV 
UNIT PELAYANAN TEKNIS 

 
 
A. PERPUSTAKAAN 

 
1. TATA TERTIB PENGUNJUNG 

Setiap pengunjung perpustakaan wajib mentaati peraturan dan tata tertib 
sebagai berikut: 
a. Menunjukkan KARTU TANDA ANGGOTA (KTA) Perpustakaan 

STAIT JOGJA atau KARTU MAHASISWA STAIT JOGJA yang masih 
berlaku. 

b. Dilarang: 
- Membawa masuk tas atau sejenisnya dalam ruangan 
- Membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan 
- Makan dan minum di dalam ruangan 
- Membawa buku tanpa se ijin petugas baik untuk di baca/ 

dipinjam. 
c. Bersikap dan berpakaian sopon, serta menjaga ketertiban dan 

keamanan. 
d. Bersedia mentaati semua peraturan yang berlaku tanpa kecuali. 
e. Mengisi buku tamu di meja yang disediakan oleh petugas. 

 
2. JAM BUKA DAN JAM LAYANAN 

a. Jam buka Perpustakaan 
Senin – Sabtu : 07.30 – 15.00 
Istirahat  : 12.00 – 13.00 
 

b. Jam Pelayanan Peminjaman/Pengembalian  
Senin – Sabtu : 07.30 – 15.00 
Istirahat  : 12.00 – 13.00 
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3. PEMAKAI JASA PERPUSTAKAAN 
Perpustakaan diperuntukkan: 
a. Mahasiswa STAIT JOGJA 
b. Dosen dan Karyawan STAIT JOGJA 
c. Siswa PG/TK/SD/SMP/SMA Jaringan BIAS Yogyakarta 
d. Karyawan Jaringan BIAS Yogyakarta 

 
4. PEMINJAMAN PUSTAKA 

Peminjam datang sendiri (tidak boleh diwakilkan) dengan menunjukkan 
Kartu Tanda Anggota Perpustakaan. 
Lama peminjaman dan jumlah koleksi yang dapat dipinjam adalah sebagai 
berikut: 
a. Dosen Selama dua bulan maksimal 5 eksemplar. 
b. Mahasiswa atau karyawan selama tujuh hari maksimal 2 eksemplar. 

Apabila terlambat pengembaliannya di denda Rp 500 per hari. 
 

5. FOTO COPY 
Untuk kepentingan pendidikan, koleksi perpustakaan dapat difotocopy 
dengan persyaratan sebagai berikut: 
a. Mencatat data bibliografi koleksi yang akan difotocopy, pada lembar 

peminjaman yang telah disediakan. 
b. Meninggalkan KARTU ANGGOTA PERPUSTAKAAN STAIT JOGJA 
c. Jumlah koleksi yang dipinjam maksimal dua eksemplar. 
d. Waktu peminjaman paling lama 3 jam (3 x 60 menit). 
e. Tidak diperbolehkan melipat halaman buku/majalah. 

 
6. KETERANGAN BEBAS PINJAM 

Untuk memperlancar proses penyelesaian studi dan ketertiban 
administrasi layanan, UPT Perpustakaan STAIT JOGJA memberikan Surat 
Keterangan Bebas Pinjam untuk kepentingan pendaftaran WISUDA. Surat 
keterangan tersebut diberikan dengan syarat menyerahkan sumbangan 
buku kepada perpustakaan sesuai kebutuhan program studi yang disertai 
surat keterangan dari ketua Program studi. 
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7. SUMBANGAN BUKU ALUMNI 
Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Yogyakarta (STAIT 
JOGJA) yang akan mengakhiri masa studi dan mengikuti wisuda serta 
untuk mendapatkan surat keterangan bebas pinjam dari perpustakaan 
dikenakan peraturan sebagai berikut: 
a. Setiap mahasiswa wajib menyerahkan buku sumbangan seharga Rp 

100.000 untuk D1 atau S1. 
b. Sumbangan buku tersebut harus dilampiri bukti pembelian serta surat 

keterangan dari ketua jurusan/Program studi /Koordinator Program 
yang menerangkan akan kesuaian buku tersebut dengan kebutuhan 
jurusan/Program studi /Koordinator Program dari mahasiswa yang 
bersangkutan. 

c. Sumbangan buku diserahkan pada bagian layanan administrasi 
keanggotaan untuk mendapatkan bukti sumbangan buku. 
 

8. SANKSI 
Untuk lebih meningkatkan tegaknya peraturan dan tata tertib serta 
keamanan yang berlaku pada UPT Perpustakaan STAIT JOGJA, maka bagi 
anggota perpustakaan yang melanggar ketentuan yang telah di gariskan 
akan dikenakan sanksi sebagai berikut: 
a. Pengguna Perpustakaan yang terlambat mengembalikan buku 

pinjaman di bagian sirkulasi dikenakan denda Rp. 500 per buku tiap 
hari keterlambatan (Sesuai tata tertib peminjaman). 

b. Keterlambatan mengembalikan koleksi yang difotocopy, pada bagian 
layanan baca dikenakan denda Rp 1.000 per buku tiap jam 
keterlambatan. 

c. Pengguna perpustakaan yang merusak sebagian dan atau keseluruhan 
atau menghilangkan bahan pustaka yang menjadi tanggungjawab 
peminjamannya dikenakan ketentuan sebagai berikut:  
1. Mengganti bahan pustaka yang rusak sebagaian dan atau 

keseluruhan atau hilang tersebut dengan bahan pustaka yang 
sama. 

2. Tidak boleh mengganti bahan pustaka dengan hasil foto copy-an. 
d. Pengguna yang tidak mentaati tata tertib dan peraturan, baik sebagian 

atau keseluruhan tidak diperkenankan memanfaatkan fasilitas yang 
ada diperpustakaan. 
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e. Pengguna yang dengan sengaja atau direncanakan melanggar 
peraturan dan tata tertib akan dikenakan sanksi administrative dan 
atau akademik. 
 

9. PENITIPAN TAS 
Pengunjung perpustakaan yang akan memasuki ruang layanan, baik itu 
ruang sirkulasi, ruang baca, dan ruang lainnya, disediakan jasa layanan 
penitipan tas. Adapun ketentuannya sebagai berikut: 
a. Jasa layanan penitipan tas diberikan kepada semua pengunjung 

perpustakaan. 
b. Jasa layanan penitipan tas diberikan selama jam layanan 

perpustakaan. 
c. Barang berharga, (HP, KAMERA, KALKULATOR, LAPTOP, UANG 

dll) tidak boleh dititipkan dan harus dibawa dan dijaga sendiri. 
d. Barang dan atau uang yang hilang bukan merupakan tanggungjawab 

perpustakaan 
e. Perpustakaan tidak menerima segala bentuk pengaduan. 
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BAB V 
LAMPIRAN 

 
A. KURIKULUM PEKULIAHAN 

1. Prodi Manajemen Pendidikan Islam (S1) 
NO MATA KULIAH SKS  

1 Pengantar Aqidah 4  
2 Bahasa Indonesia 4  
3 Membaca Al-Qur’an 4  
4 Pengantar Studi Islam 2  
5 Bahasa Arab 4  
6 Dasar-Dasar Matematika 1 2  
7 Ilmu Alamiah Dasar 1 2  
8 Menggambar 2  
9 Aqidah Islam 1 4  

10 Tahfidzul Qur’an 1 3  
11 Akhlaq 3  
12 Dasar-Dasar Matematika 2 2  
13 Ilmu Alamiah Dasar 2 2  
14 Bahasa Inggris 4  
15 Filsafat Ilmu 3  
16 Aqidah Islam 2 4  
17 Psikologi Anak 2  
18 Ilmu Pendidikan 2  
19 Pengembangan Alat Peraga Edukatif 2  
20 Manajemen Taman Pendidikan Al-Qu’ran 2  
21 Kuliah Kerja Lapangan 2  
22 Pengembangan Seni Musik 2  
23 Fiqih/ Ushul Fiqih 2  
24 Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan 2  
25 Pengembangan Pengasuhan Anak 2  
26 Metode Pengembangan Motorik 2  
27 Psikologi Perkembangan 2  
28 Komunikasi Anak 2  
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29 Tahfidzul Qur’an 2 3  
30 Administrasi Supervisi Pendidikan 2  
31 Kesehatan dan Gizi Anak 2  
32 Studi Al-Qur’an 2  
33 Statistika 2  
34 Bimbingan Konseling 3  
35 Kurikulum Pendidikan Islam 3  
36 Multimedia Pembelajaran 3  
37 Strategi Pembelajaran Ilmu Peng. Alam 2  
38 Strategi Pembelajaran Matematika 2  
39 Strategi Pembelajaran Bahasa 2  
40 Strategi Pembelajaran Agama Islam 2  
41 Studi Hadis 2  
42 Manajemen Lembaga Pendidikan islam 3  
43 Manajemen Hubungan Masyarakat 2  
44 Sosiologi Pendidikan 2  
45 Sejarah Peradaban Islam 4  
46 Metodologi Penelitian 2  
47 Evaluasi Pendidikan 3  
48 Tafsir Ayat Tarbawi 2  
49 Tafsir Hadis Tarbawi 2  
50 Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi 2  
51 Manajemen Sumber Daya 2  
52 Program Pengalaman lapangan 3  
53 Kewirausahaan 2  
54 Perbandingan & Pembaharuan Pend Islam 2  
55 Pengembangan Kurikulum 2  
56 Praktek Kerja Profesi 2  
57 Kuliah Kerja Nyata 4  
58 Skripsi 6  
 

2. Prodi Manajemen Dakwah (S1) 
NO MATA KULIAH SKS  
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1 Bahasa Arab 1 3  
2 Bahasa Inggris 1 3  
3 Pengantar Aqidah 4  
4 Membaca Al-Qur’an 4  
5 Pengantar Studi Islam 2  
6 Aplikasi Komputer 3  
7 Dasar-Dasar Manajemen 2  
8 Studi Al-Qur’an 2  
9 Studi Hadis 3  

10 Bahasa Arab 2 3  
11 Bahasa Inggris 2 3  
12 Aqidah Islam 1 4  
13 Tahfidzul Qur’an 1 3  
14 Sejarah Peradaban Islam 2  
15 Filsafat Ilmu 2  
16 Manajemen Keuangan Islam 2  
17 Tafsir Al-Qur’an 2  
18 Tafsir Hadis 2  
19 Bahasa Arab 3 3  
20 Aqidah Islam 2 4  
21 Akhlaq 3  
22 Fiqih / Ushul Fiqih 4  
23 Fiqih Dakwah 2  
24 Logika Matematika 2  
25 Bahasa Indonesia 2  
26 Manajemen Lembaga Keuangan Islam 4  
27 Human Relation 3  
28 Tahfidzul Qur’an 2 3  
29 Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan 2  
30 Dasar-Dasar Akuntansi 3  
31 Sistem Ekonomi Islam 3  
32 Manajemen Dakwah 3  
33 Metodologi Penelitian 3  
34 Statistika 3  
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35 Teknik Presentasi 2  
36 Perilaku Organisasi 2  
37 Manajemen Sumber Daya Manusia 2  
38 Administrasi Perkantoran 2  
39 Perilaku Konsumen 2  
40 Metodologi Pengembangan Dakwah 3  
41 Sistem Informasi Perbankan 3  
42 Manajemen Kinerja 2  
43 Manajemen Bisnis dan Audit 2  
44 Kuliah Kerja Lapangan 2  
45 Manajemen Bazis dan Wakaf 3  
46 Enterpreneurship 2  
47 Kepemimpinan Islam 2  
48 Studi Kelayakan Bisnis 2  
49 Etika Bisnis 2  
50 Manajemen Pemasaran 3  
51 Ekonomi Mikro dan Makro 3  
52 Praktek Profesi 2  
53 Manajemen Masjid & Pondok Pesantren  3  
54 Kuliah Kerja Nyata 4  
55 Skripsi 6  

 

3. Prodi Pendidikan Guru Playgroup (D1) 
NO MATA KULIAH SKS 

1 Al Islam 1 2 
2 Psikologi Anak 2 
3 Dasar – Dasar Science 1 2 
4 Menggambar 2 
5 Pengembangan Alat Peraga Edukatif 2 
6 Stimulus Tumbuh Kembang Anak 1 2 
7 Telaah Kurikulum Play Group   1 2 
8 Seni Musik 2 
9 BTAQ 1 2 
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10 Seni tari 1 
11 Teater 1 
12 Pengajaran dan Pengelolaan TPA   1 2 
13 Kepemimpinan 2 
14 Al Islam II 2 
15 Komunikasi Anak 2 
16 Dasar – Dasar Science  2 2 
17 Penanganan Anak 2 
18 Stimulus Tumbuh Kembang Anak   2 2 
19 Telaah Kurikulum Play Group    2 2 
20 Kesehatan dan Gizi Anak 2 
21 Kuliah Kerja Lapangan ( KKL) 1 
22 BTAQ   2 2 
23 Materi, Metode, dan Cara Penilaian Play Group 1 2 
24 Materi, Metode, dan Cara Penilaian Play Group 2 2 
25 Magang 2 
26 Tugas Akhir 3 

 
 

B. PEDOMAN TUGAS AKHIR DAN SKRIPSI 
1. Pendahuluan 

Tugas akhir dan skripsi merupakan mata kuliah wajib yang harus 
diselesaikan oleh seorang mahasiswa jenjang Diploma (D1) dan jenjang 
Sarjana (S1) untuk mengakhiri masa studinya dan memperoleh ijasah 
dan Sarjana Pendidikan (S.Pd) untuk jurusan Manajemen Pendidikan 
Islam dan Sarjana Sosial (S.Sos) untuk Jurusan Manajemen dakwah dari 
STAI Terpadu Jogja Yogyakarta. Maksud dan tujuan dari mata kuliah 
ini adalah: 
a. Mahasiswa mampu mengimplementasikan dan sekaligus 

mengembangkan ilmu yang telah diperolehnya selama kuliah 
b. Mahasiswa mampu membuat karya ilmiah dalam bentuk tulisan 

sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan yang benar.  
c. Memberikan bekal dan mempersiapkan mahasiswa menjadi SDM 

yang siap tempur, siap pakai, profesional dan menguasai 
bidangnya sehingga dapat memenuhi tuntutan dunia kerja.  

d. Memberikan bekal nyata dan pengalaman kepada mahasiswa 
terhadap lingkungan dunia kerja yang sesungguhnya. 
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2. Bentuk Tugas Akir / Skripsi 

Dalam penyusunan Tugas Akhir/Skripsi, mahasiswa diberikan 
kesempatan untuk memilih tema-tema tugas akhir/skripsi yang 
ditetapkan oleh program studi masing-masing. 
 

3. Syarat Pegambilan Tugas Akhir dan Skripsi 
a. Telah menempuh minimal bagi D1   
b. Telah menempuh minimal 130 SKS bagi S1   
c. Indeks Prestasi kumulatif (IPK) minimal 2.00.  
d. Mengambil mata kuliah Tugas Akhir / Skripsi ditunjukkan dalam  
    KRS  
e. Telah selesai dalam mata kuliah KKL dan Ujian KKL 
 

4. Syarata pendaftaran 
a. Mengisi formulir Tugas Akhir/Skripsi dan dimasukkan ke dalam 

map snelechter.   
b. Transkrip nilai terakhir.  
c. Bukti pengumpulan laporan Kerja Praktek dari perpustakaan. Jika 

belum melakukan seminar mahasiswa dapat mengajukan 
pendaftaran Tugas Akhir / Skripsi dengan melampirkan 
rekomendasi dari DPKP. 

d. Membayar biaya Tugas Akhir/Skripsi yang besarnya menurut 
ketentuan yang berlaku.  

e. Waktu pendaftaran Tugas Akhir / Skripsi paling lambat satu 
minggu setelah perkuliahan pertama pada semester yang 
bersangkutan. 

 
5. Verifikasi Akademik 

a. Apabila syarat-syarat pendaftaran telah dilengkapi, diajukan ke 
bagian akademik kemudian bagian akademik akan melakukan 
verifikasi.  

b. Bagian akademik menyampaikan hasil verifikasi akademik kepada 
ketua program studi, yang menerangkan tentang jumlah SKS dan 
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mata kuliah yang telah dicapai dan ditempuh, mata kuliah 
prasyarat dan mata kuliah pengawasan mutu. 

 
6. Pengajuan Dosen Pembimbing 

a. Telah lulus verifikasi akademik. 
b. Mahasiswa menghadap Ketua Program Studi untuk pengajuan 

dosen pembimbing Tugas Akhir (DPTA) / Skripsi (DPS).  
c. Ketua Program Studi memberi arahan untuk penentuan judul dan 

dosen pembimbing.  
d. Setiap dosen maksimal membimbing sebanyak 5 mahasiswa dalam 

satu semester.  
e. Mahasiswa mendapatkan surat Keputusan penetapan dosen 

pembimbing Tugas Akhir (DPTA) / Skripsi (DPS) dari Ketua 
Program Studi dan mengambil ssurat keputusan di bagian 
akademik. 

 
7. Proses Bimbingan 

a. Ketua Program Studi menetapkan dan mengumumkan tema-tema 
Tugas Akhir atau Skripsi setiap awal semester  

b. Mahasiswa membuat proposal dan secara intensif berkonsultasi 
dengan dosen pembimbing.  

c. Mahasiswa meminta surat pengantar dari akademik untuk 
perusahaan / instansi tujuan guna melakukan penelitian, bila 
dibutuhkan. 

d. Setiap konsultasi, lembar konsultasi Tugas Akhir (LKTA) akan 
selalu diisi oleh DPTA/DPS sebagai catatan perkembangan 
pembimbingan. LKTA tidak boleh hilang akan disertakan pada 
lampiran laporan.  

e. Proses pembimbingan Tugas Akhir atau Skripsi minimal dilakukan 
sebanyak 5 kali.  

f. Setelah kegiatan Tugas Akhir/Skripsi selesai  meliputi penulisan, 
pembuatan program dan sebagainya dapat dilakukan demo 
program / alat dihadapan dosen pembimbing.  

g. Dosen Pembim bing memberi persetujuan kepada mahasiswa 
untuk mengikuti Ujian Tugas Akhir / Skripsi. 
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8. Masa Bimbingan 
a. Masa pembimbingan berlaku selama 2 (dua) semester sejak 

pengisian KRS. Apabila dalam satu semester belum selesai, 
mahasiswa wajib memasukkan TA/Skripsi pada semester 
selanjutnya  

b. Apabila dalam 2 (dua) semester mahasiswa belum bisa 
menyelesaikan tugas akhir maka mahasiswa tersebut harus 
memulai dengan prosedur awal pengajuan TA/Skripsi. 

 

9. Pelaksanaan TA/Skripsi 
1. Pendaftaran Judul TA/Skripsi 

Pada saat akan mendaftarkan judul TA/Skripsi, mahasiswa 
sudah harus mempunyai rancangan judul yang akan 
didaftarkan atau bisa dari dosen pembimbing sesuai dengan 
tema yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi. Lebih baik jika 
seorang mahasiswa mempunyai beberapa alternatif judul 
TA/Skripsi yang akan didaftarkan. Dikarenakan sebuah judul 
TA/Skripsi tidak bisa diterima manakala sudah ada judul yang 
sama yang diajukan oleh mahasiswa lainnya. 
 

2. Penyusunan Proposal 
Mahasiswa yang telah mendapatkan surat penunjukan 
DPTA/DPS segera melakukan konsultasi kepada DPTA/DPS 
yang bersangkutan untuk penyusunan proposal TA/Skripsi 
dengan selalu melakukan pengisian lembar konsultasi setiap 
melakukan konsultasi. Sebelum penyusunan proposal 
TA/Skripsi dilakukan, mahasiswa juga bisa melakukan survei 
awal terhadap bahan kajian yang akan dilaporkan, misalnya ke 
perusahaan/instansi yang terkait atau eksplorasi buku-
buku/literatur. Dan selanjutnya mahasiswa menyusun proposal 
TA/Skripsi dengan sistematika yang sudah ditentukan. 
Proposal yang telah disetujui oleh DPTA/DPS, disyahkan 
dengan tanda tangan DPTA/DPS yang bersangkutan yang 
kemudian di jilid 2 eksemplar, 1 untuk DPTA/DPS dan 1 untuk 
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mahasiswa yang bersangkutan (Jika lokasi penelitian meminta 
proposal maka disiapkan juga) 
 

3. Proposal TA/Skripsi 
Proposal TA/Skripsi disusun dengan sistematika sebagai 
berikut : 
1). Judul TA/Skripsi  
2). Latar Belakang Permasalahan  
3). Rumusan Masalah  
4). Batasan Masalah  
5). Tinjauan Pustaka  
6). Tujuan Penelitian  
7). Manfaat Penelitian  
8). Metode Penelitian (Pendekatan, Metode Pengumpulan Data  
     dan lainnya.)  
8). Rencana Waktu dan Tempat Penelitian  
9). Sistematika Penulisan   
10). Daftar Pustaka Sementar 

 

4. Pedoman Penyusunan TA/Skripsi 
1) Mahasiswa yang mengambil TA/skripsi diharapkan sudah 

memiliki gambaran yang jelas tentang data yang akan 
digunakan  dalam kegiatan penyusunan. Kejelasan akan hal 
ini harus termuat dalam proposal Tugas Akhir/Skripsi yang 
telah disusun, sehingga dengan kejelasan proposal dan 
kesempurnaan proposal, penyusunan akan dapat dilakukan 
dengan lancar karena jelas arahnya. 

2) Diharapkan mahasiswa melakukan survey awal sebelum 
melakukan penyusunan yang sesungguhnya terhadap 
bahan-bahan yang  ada, sehingga mahasiswa bisa 
melakukan identifikasi serta antisipasi terhadap 
kemungkinan kendala yang akan ditemukan. 

3) Di dalam penyusunan TA/Skripsi yang menggunakan 
obyek perusahaan/instansi, terkadang memerlukan 
perijinan yang membutuhkan waktu yang tidak singkat. 
Untuk itu diharapkan mahasiswa sesegera mungkin 
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mengurus perijinan ke instansi terkait apabila memang 
instansi/perusahaan memintanya. Surat pengantar 
perijinan ke instansi (surat rekomendasi) bisa diperoleh di 
bagian Akademik. 

4) Dalam melakukan penyusunan, data-data yang diperoleh 
harus bersifat obyektif dan tidak dimanipulai yang mana 
dalam melakukan analisis data tersebut mahasiswa bisa 
menggunakan program komputer. 

5) Dosen Pembimbing Tugas Akhir (DPTA)/ Dosen 
Pembimbing Skripsi (DPS) adalah dosen yang ditunjuk oleh 
STAI Terpadu Jogja untuk membimbing mahasiswa dalam 
menyusun Tugas Akhir/Skripsi. Oleh karena itu keseriusan 
mahasiswa untuk berkonsultasi secara kontinyu demi 
keberhasilan tugas akhirnya merupakan penghargaan akan 
amanah tersebut.  

6) Pola pembimbingan Tugas Akhir /Skripsi bisa 
dimusyawarahkan antara mahasiswa dengan DPTA/DPS 
yang bersangkutan hingga ditemukan kesepakatan 
bersama. 

7) Setiap konsultasi dengan DPTA/DPS, kartu bimbingan 
harus selalu di bawa sehingga segala ke giatan yang 
dilakukan dapat dicatat dalam kartu tersebut.  

8) Konsultasi pembimbingan minimal 5 kali, sampai selesainya 
penyusunan Tugas Akhir/Skripsi. 
 

10. Ujian TA/Skripsi 
a. Pelaksanaan Ujian TA/Skripsi 

Jadwal Ujian Tugas Akhir/Skripsi ditentukan/dikeluarkan setiap 
awal semester. 

b. Syarat Ujian Tug.as Akhir/Skripsi 
- Indeks prestasi kumulatif minimal 2,00 dengan banyaknya nilai D 

maksimal 10 % dari total SKS yang ditempuh dan tidak boleh ada 
nilai E dari kurikulum yang diwajibkan.  
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- Untuk mata kuliah kediniyahan sekurang-kurangnya 
mendapatkan nilai C (lihat kurikulum untuk masing-masing 
prodi).  

- Telah menyelesaikan laporan TA/Skripsi dan disetujui dosen 
pembimbing. 

c. Syarat Pendaftaran 
1. Mengisi formulir ujian Tugas Akhir/Skripsi. 
2. Foto kopi kwitansi pembayaran (pelunasan).  
3. Foto kopi sertifikat Pesantren Mahasiswa.  
4. Mengumpulkan laporan yang telah disetujui oleh pembimbing (TA 

: 2 eksemplar, Skripsi : 3 eksemplar).  
5. Mengumpulkan pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 

lembar, memakai jas almamater dan berdasi untuk putra dan 
berjilbab putih untuk putri.  

6. Menyerahkan surat ijin pendadaran dari ketua program studi.  
7. Seluruh kelengkapan berkas dimasukkan ke dalam map snelechter 

dan diserahkan di bagian akademik. 
d. Teknis Ujian TA/Skripsi 

1. Ketua STAI Terpadu Jogja menerbitkan SK dosen penguji.  
2. Ujian pendadaran dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah 

dijadwalkan oleh bidang akademik.  
3. Mahasiswa berpakaian atas putih dan bawah hitam, rapi dan sopan. 

Untuk  putra berdasi dan putri berjilbab atau berpakaian islami dan 
menggunakan jas almamater.  

4. Mahasiswa mempersiapkan sarana mandiri untuk program yang 
akan diujikan atau didemonstrasikan.  

5. Mahasiswa dihadapkan dengan tim penguji, untuk 
mempertahankan karya yang telah dibuatnya. 

 
e. Penilaian 

1.  Penilaian Tugas akhir / Skripsi meliputi:  
Faktor Kualitatif meliputi: Metodologi penulisan, isi tulisan 
Faktor Kuantitatif meliputi: Penyampaian dan penguasaan materi, 
Sikap dan pengendalian emosi, presentasi 
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2. Tim penguji memberikan revisi atau catatan  khusus kepada 
mahasiswa untuk diperbaiki pada masalah yang dipandang perlu 
untuk diperbaiki  

3. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai minimal C. 
4. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, mengikuti prosedur awal 

pendaftaran ujian TA / Skripsi setelah melakukan revisi.   
 

f. Pengumpulan Laporan 
1. Laporan yang telah sempurna dari revisi, disahkan oleh tim 

penguji dan di ketahui oleh Ketua Program Studi dan Ketua STAI 
TERPADU JOGJA.  

2. Laporan dijilid dengan warna cover menyesuaikan warna prodi, 
sebagai berikut: 

 - Manajemen Pendidikan Islam : merah muda 
 - Manajemen Dakwah : biru tua 
 - Pendidikan Guru Playgroup : biru muda 
3. Laporan yang dikumpulkan di perpustakaan berupa 1 laporan hard 

copy dan 2 CD dalam bentuk soft copy yang berisi:  
- 1 CD berisi laporan Tugas Akhir atau Skripsi yang telah di PDF 

kan beserta scan lembar persetujuan dan lembar pengesahan 
yang disusun sesuai dengan laporan pada ihaardcopy dan 
program hasil kerja praktek mahasiswa. CD diberi label 
“Laporan Tugas Akhir/Skripsi” 

- 1 CD berisi artikerl dalam bentuk karya ilmiah yang akan 
dipublikasikan maksimal 15 halaman. CD diberi labl “Artikel 
Tugas Akhir/Skripsi” 

 
C. YUDISIUM DAN WISUDA 

1. PENGERTIAN YUDISIUM 
a. Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan 

nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik. 
b. Yudisium berarti pengumuman nilai kepada mahasiswa sebagai 

proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah diambil 
mahasiswa dan penetapan nilai dalam transkrip akademik, serta 
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memutuskan lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh 
studi selama jangka waktu tertentu, yang ditetapkan oleh pejabat 
berwenang yang dihasilkan dari keputusan rapat yudisium. 

c. Rapat yudisium diselenggarakan oleh Senat Perguruan Tinggi 
bersama pejabat yang ditunjuk. 
 

2. SYARAT PENGAJUAN YUDISIUM  
1. Indeks prestasi kumulatif minimal 2,00 dengan banyaknya nilai D 

maksimal 10 %, tidak boleh ada nilai E dan mata kuliah pengawasan 
mutu nilainya minimal C dari kurikulum yang diwajibkan.  

2. Mengisi formulir pengajuan yudisium  
3. Melampirkan transkrip nilai  
4. Surat keterangan bebas seluruh kewajiban keuangan dari bagian 

keuangan. 
 

3. PENGERTIAN WISUDA 
Wisuda adalah proses akhir dalam rangkaian kegiatan akademik pada 
perguruan tinggi, sebagai tanda pengukuhan atas selesainya studi yang 
diselenggarakan pada  rapat senat terbuka perguruan tinggi. 
 

4. PENDAFTARAN WISUDA 
1. Telah dinyatakan lulus oleh hasil rapat yudisium.  
2. Mengisi formulir pendaftaran wisuda dengan data valid.  
3. Menyerahkan bukti penyerahan TA/Skripsi dan CD dari 

perpustakaan  
4. Menyerahkan bukti sumbangan buku ke perpustakaan  
5. Menyerahkan bukti bebas pinjaman perpustakaan.  
6. Menyerahkan bukti bebas pinjaman perpustakaan daerah dari pejabat 

yang berwenang jika mahasiswa menjadi anggota PERPUSDA  
7. Menyerahkan foto copy ijazah SMU/SMK/MA dan KTM  
8. Membayar biaya wisuda sesuai aturan yang berlaku 
 

5. WAKTU WISUDA 
Wisuda akan dilaksanakan minimal 1(satu) kali dalam satu tahun 
ajaran, atau sesuai situasi dimana wisuda dapat dilaksankan 
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D. Program Pengalaman Lapangan (PPL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

1. PENGERTIAN PPL dan KKN 
Program Pengalaman Lapangan (PPL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
merupakan kegiatan intrakurikuler dalam bentuk pengabdian pada 
masyarakat atau kerja lapangan yang wajib ditempuh oleh mahasiswa 
untuk menyelesaikan pendidikan, khusus jenjang Sarjana (S1).  
 

2. TUJUAN PPL dan KKN 
a. Memberikan bekal nyata kepada mahasiswa agar lebih menghayati 

masalah yang sangat komplek yang dihadapi oleh masyarakat 
dalam pembangunan dan belajar menanggulangi masalah-masalah 
tersebut secara pragmatis dan interdisipliner.  

b. Memberikan bekal nyata kepada mahasiswa tentang lingkungan kerja 
dan permasalahan-permasalahan yang ada didalamnya serta belajar 
untuk menyelesaikan segala permasalahan berdasarkan ilmu dan 
ketrampilan yang telah dipelajari.  

c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar menjadi 
tim kerja yang baik dan mengabdikan ilmu dan ketrampilannya 
untuk kepentingan masyarakat.  

d. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar menjadi innovator, 
motivator dan problem solver dalam menyikapi setiap permasalahan 
baik dalam masyarakat ataupun lingkungan kerja. 

 
3. SYARAT MENGUKUTI PPL dan KKN 

a. Mencantumkan PPL dan KKN dalam KRS  
b. Bagi mahasiswi yang hamil, pada saat pemberangkatan PPL dan 

KKN usia kehamilannya harus tidak lebih dari lima bulan atau 20 
minggu. Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan 
untuk menyerahkan  
1. Surat keterangan dari dokter spesialis kandungan yang 

menerangkan usia dan kondisi kehamilan.  
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2. Surat keterangan dari suami yang menyatakan mengijinkan untuk 
melaksanakan PPL dan KKN serta bertanggungjawab terhadap 
resiko yang mungkin terjadi 

 
4. WAKTU PPL dan KKN 

a. Kegiatan KKL dilaksanakan pada akhir semester genap   
b. Penyusunan/perancangan dan pelaksanaan program kerja serta 

pelaporan pelaksanaan program kerja wajib dilaksanakan dalam 
waktu 4 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PPL dan KKN 
dalam KRS  

c. Waktu efektif dalam satu minggu adalah 6 hari kerja. Satu hari kerja 
terdiri dari 7 – 8 jam kegiatan. 

 
5. PROSEDUR PPL dan KKN 

a. Pendaftaran  
Pendaftaran dilakukan di bagian akademik dengan menyerahkan 
persyaratan yang ditentukan. 

b. Pembekalan 
Tujuan dari pembekalan ini adalah agar mahasiswa: 
1. Memahami dan menghayati konsep dasar, arti, tujuan, 

pendekatan, program, pelaksanaan, monitoring dan 
evaluasi PPL dan KKN 

2. Mendapatkan informasi tentang situasi, kondisi, potensi dan 
permasalahan instansi yang akan dijadikan lokasi PPL dan 
KKN 

3. Memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan praktis agar 
dapat melaksanakan program dan tugasnya di instansi yang 
dituju. 

4. Memiliki pengetahuan untuk dapat bersikap dan bekerja 
dalam kelompok secara interdisipliner dan lintas sektoral 
dalam rangka penyelesaian tugas di instansi yang dituju.   

c. Pelaksanaan PPL dan KKN 
 

6. PELAKSANAAN PPL dan KKN 
a. Pra PPL dan KKN 

1. Sosialisasi dan koordinasi  
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2. Observasi lokasi dan potensi  
3. Identifikasi dan inventarisasi permasalahan  
4. Penentuan program kerja dan penyusunan proposal  
5. Diskusi dengan DPL  

b. Penyusunan Rancangan Program  
Program dipilih berdasarkan pertimbangan: 

1. Permasalahan instansi sesuai dengan potensi yang ada  
2. Kemampuan mahasiswa dari segi finansial dan pemikiran  
3. Faktor pendukung yang diperlukan (sarana & prasarana)  
4. Ketersediaan dana yang diperlukan  
5. Ketersediaan waktu  
6. Kesinambungan program  

c. Pelaksanaan Program  
Dalam melaksanakan program, mahasiswa harus berusaha: 

1. Menyelesaikan program tepat waktu  
2. Menjalin kerjasama dengan teman sejawat, masyarakat sasaran  
    dan instansi terkait  
3. Menggali dan mengembangkan potensi khalayak sasaran untuk 

mengatasi permasalahan  
4. Mencatat semua kegiatan ke dalam buku harian.  
5. Berkonsultasi dengan pembimbing  
6. Melakukan evaluasi dan refleksi atas kinerja yang telah  
    dilakukan  
7. Membuat dan mengisi semua format yang telah ditentukan 

dengan cermat, tepat dan obyektif 
 

2. ETIKA AKADEMIK 
a. Etika Perkuliahan 

Etika perkuliahan di lingkungan STAIT mengatur hak, kewajiban, dan 
interaksi yang berlaku bagi dosen, tenaga administrasi, dan mahasiswa. 
1. Dosen 

Dosen memiliki tugas utama sebagai pelaksana Tri Darma 
Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat. Bidang pengajaran meliputi tugas sebagai pengajar, 
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penasihat akademik, dan pembimbing penulisan tugas akhir, skripsi, 
tesis, atau disertasi, PKL,dan KKN sesuai dengan bidang ilmu, keahlian 
dan kewenangan yang dimilikinya.  Selain itu, dosen melaksanakan 
tugas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk 
mendukung mata kuliah yang diampunya. 

Beban kerja dosen dinyatakan dalam bentuk Ekuivalensi 
Waktu Mengajar Penuh (EWMP) sebanyak 12 SKS.  Satu SKS setara 
dengan tiga jam kerja per minggu atau 48 jam kerja per semester.  
EWMP tersebut tersebar ke dalam tugas-tugas institusional yang 
meliputi (1) pendidikan, (2) penelitian dan pengembangan ilmu, (3) 
pengabdian kepada masyarakat, (4) pembinaan kreativitas akademik, 
dan (5) administrasi dan manajemen. 

a. Sebagai pengajar, dosen melaksanakan tatap muka perkuliahan 
efektif sebanyak 14 kali untuk suatu mata kuliah per semester.  
Dosen yang melaksanakan tatap muka kurang 75% dari jumlah 
perkuliahan efektif tidak diperbolehkan menguji sebelum 
memenuhi batas minimum jumlah yang perkuliahan. 

b. Sebagai penasihat akademik, dosen membantu mahasiswa dengan 
jalan: 

1) mengusahakan agar mahasiswa yang menjadi tanggung 
jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam mengatur 
program dan beban belajarnya 

2) memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk membicarakan 
masalah akademik yang dihadapi 

3) membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan 
kebiasaan belajar yang baik. 

c. Sebagai pembimbing penulisan tugas akhir, skripsi, tesis, atau 
disertasi, dosen berkewajiban membimbing mahaiswa yang menjadi 
tanggung jawabnya, dalam hal: 

1) menulis usulan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi 
2) melakukan penelitian secara berkolaborasi 
3) menulis laporan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

e. Sebagai pembimbing, dosen berkewajiban: 
1) membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam pelaksanaan 

kegiatan di sekolah latihan 
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2) melaksanakan supervisi 
3) membimbing mahasiswa dalam penulisan persiapan pelaksanaan, 

dan menyusun laporan hasil orientasi, observasi, dan kegiatan  
4) menguji dan menilai pelaksanaan kegiatan  di sekolah latihan. 

f. Sebagai pembimbing KKN, dosen berkewajiban: 
1) membina kerjasama dengan perangkat desa, aparat kecamatan, 

instansi/dinas lembaga mitra, dan masyarakat tempat kegiatan 
KKN 

2) mengadakan orientasi dan observasi pendahuluan ke lokasi KKN, 
dan membantu melancarkan proses pendekatan kepada dinas/ 
instansi, lemabaga mitra, dan masyarakat sekitar 

3) menggerakkan disiplin, memberi motivasi, dan mengarahkan 
kegiatan mahasiswa demi tercapainya program KKN 

4) membantu pelaksanaan program mahasiswa di lokasi KKN 
5) mengarahkan dan mengendalikan kegiatan serta perilaku 

mahasiswa 
6) mengarahkan, memeriksa, menampung, dan menyalurkan data 

kegiatan dan laporan dari mahasiswa 
7) melakukan penilaian dalam rangka evaluasi 
8) menyusun laporan tertulis mengenai kagiatan pembimbingan 

mahasiswa KKN yang telah dilakukan. 
 
2. Mahasiswa 

Dalam bidang akademik mahasiswa mempunyai hak dan 
kewajiban yang terkait dengan pembelajaran, penulisan tugas akhir, 
skripsi, tesis atau disertasi dan melaksanakan, dan/atau PPL/KKN. 

Dalam bidang pembelajaran, mahasiswa mempunyai hak dan 
kewajiban sebagai berikut: 
a. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester untuk suatu 

matakuliah teori/praktik setelah menghadiri perkuliahan sekurang-
kurangnya 75 % dari pertemuan yang terjadwal pada suatu semester. 

b. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian berkala, ujian tengah 
semester, dan ujian akhir semester berhak mendapat kesempatan 
untuk mengikuti ujian susulan. 
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c. Mahasiswa yang telah melaksanakan semua tugas dan mengikuti 
semua jenis ujian berhak mendapatkan nilai dari dosen. 

d. Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan praktik dan/atau kerja 
lapangan, serta ujian sesuai dengan ketentuan yang berlakuberhak 
mendapatkan nilai , dan/atau PPL/KKN. 

e. Mahasiswa yang memperoleh nilai K, selambat-lambatnya 1 bulan 
setelah yudisium, berhak mendapat pelayanan dari dosen untuk 
melengkapi semua persyaratan yang belum terpenuhi sampai yang 
bersangkutan mendapat nilai yang sah. 

f. Mahasiswa berhak melakukan perbaikan nilai. 
 
Untuk melaksanakan kegiatan , mahasiswa berkewajiban: 

a. melengkapi persyaratan administrasi akademik 
b. mengikuti pembekalan di kampus 
c. melaksanakan orientasi dan observasi di sekolah latihan 
d. membuat persiapan pelaksanaan  
e. melaksanakan kegiatan  di sekolah latihan 
f. menyusun laporan hasil orientasi dan observasi, dan kegiatan  
g. mengikuti ujian  di sekolah latihan 
h. memahami dan melaksanakan semua tata tertib yang berlaku di 

sekolah latihan 
i. menanggung biaya pelaksanaan. 

 
Untuk melaksanakan kegiatan PPL/KKN, mahasiswa berkewajiban: 
a. melengkapi persyaratan administrasi akademik 
b. mengikuti pembekalan di kampus 
c. melaksanakan orientasi dan observasi di daerah yang akan ditempati 

PPL/KKN 
d. membuat program kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan 

lapangan 
e. melaksanakan program kerja dengan penuh tanggungjawab 
f. memaparkan program kerja di POSKO PPL/KKN 
g. mendapat persetujuan/izin dari pejabat yang berwenang 
h. melaksanakan administrasi kerja 
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i. melaporkan semua kegiatan PPL/KKN kepada petugas yang 
berwenang 

j. membuat petunjuk ke arah POSKO PPL/KKN, minta izin induk 
semang atau pejabat setempat apabila akan meninggalkan lokasi 
PPL/KKN, membuat laporan akhir pelaksanaan PPL/KKN. 

k. menanggung biaya pelaksanaan PPL/KKN 
l. mengikuti ujian pertanggungjawaban akhir program PPL/KKN. 

 
b. Etika Kehidupan Kampus 

Etika kehidupan kampus di lingkungan STAIT ini memuat ketentuan 
yang mengatur hak, kewajiban, larangan, dan sanksi yang berlaku bagi setiap 
warga STAIT.Warga yang dimaksudkan adalah (1) dosen, (2) tenaga 
penunjang akademik, (3) tenaga administrasi, dan (4) mahasiswa. 
1. Hak Dosen dan Mahasiswa 

a. Hak Dosen, Tenaga penunjang Akademik, Tenaga Administrasi 
Dosen, tenaga penunjang akademik, atau tenaga administratif STAIT 
memiliki hak: 
1) berorganisasi 
2) memperoleh pembinaan, kesejahteraan, perlakuan, dan 

kesempatan 
3) menggunakan fasilitas yang tersedia 
4) menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan 

yang berlaku. Selain itu, setiap orang berhak menggunakan 
kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan 
ilmu, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan 
yang sesuai dengan bidangnya. 

b. Hak Mahasiswa 
Tiap mahasiswa STAIT mempunyai hak: 
1) menggunakan kebebasan akademik untuk menuntut dan 

mengkaji ilmu 
2) memperoleh pengajaran dan layanan akademik yang sesuai 

dengan minat, bakat, kemampuan, dan kegemarannya 
3) memanfaatkan fasilitas STAIT  dalam rangka kelancaran proses 

belajar 
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4) mendapat bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studi 
5) memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya 
6) Pindah ke perguruan tinggi  atau program studi lain sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 
7) ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan STAIT 
8) memperoleh pelayanan khusus jika menyandang cacat. 

2. Kewajiban 
Tiap warga STAIT berkewajiban: 
a. memahami tugas yang dibebankan kepadanya 
b. memenuhi peraturan yang telah ditetapkan 
c. menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik STAIT 
d. berpakaian sopan dan rapi 
e. Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan Syaria’at 

Islam 
f. memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan 
g. menjaga martabat sebagai warga STAIT 
h. meminta izin kepada pimpinan STAIT sebelum melakukan kegiatan 

yang menyangkut STAIT di luar kampus 
i. mematuhi tata krama pergaulan yang  warga STAIT 
j. menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus. 

3. Larangan 
Warga STAIT dilarang: 
a. melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma dan peraturan 

perundangan yang berlaku 
b. menyalahgunakan nama, lembaga, dan segala bentuk tanda/atribut 

STAIT 
c. memalsukan atau menyalahgunakan suarat atau dokumen STAIT 
d. menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan STAIT 
e. melakukan kegiatan di luar tugas tugas secara tidak sah sehingga dapat 

merugikan STAIT 
f. sengaja menghambat atau mengbaikan terpenuhinya hak/layanan 

pihak lain 
g. mempergunakan secara tidak sahbangunan atau sarana lain 

milik/dibawah pengawasan STAIT 
h. menyimpan, memiliki, atau menggunakan peralatan, barang atau 

kendaraan STAIT secara tidak sah 
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i. menolak untuk menyerahkan atau menyerahkan kembali ruangan, 
bangunan, sarana, atau fasilitas lain milik/di bawah pengawasan 
STAIT yang tidak lagi menjadi hak atau kewenangannya 

j. mengotori dan/atau merusak ruangan, bangunan, dan sarana lain 
miliki/ di bawah pengawasan STAIT 

k. menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan 
perpecahan di antara warga STAIT 

l. menggunakan sarana dan/atau dana miliki/di bawah pengawasan 
STAIT secara tidak bertanggungjawab. 

m. melanggar atau mengabaikan tata krama akademik dan pergaulan 
antar warga STAIT. 

4. Sanksi 
Tiap warga STAIT yang melanggar larangan tersebut dikenai sanksi 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Dosen, tenaga penunjang akademik, dan tenaga administratif  dikenai 

sanksi atau hukuman disiplin dalam bentuk dan melalui proses yang 
sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku. 

b. Mahasiswa dikenai sanksi atau hukuman oleh pimpinan Program 
Studi, atau STAIT. 

c. Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atau berat.  
d. Sanksi ringan berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis, sanksi 

sedang berupa larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan 
STAIT lainnya dalam jangka waktu tertentu, sanksi berat berupa 
pencabutan kedudukannya sebagai mahasiswa STAIT. 

 
B. Sanksi Akademik Bagi Mahasiswa 

Sanksi akademik bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajibannya 
selama mengikuti perkuliahan di STAIT adalah sebagai berikut: 
1. Mahasiswa yang pada suatu semester mencapai Indeks Prestasi (IP) beban 

semester kurang dari 2,00 dan memperoleh kurang dari 10 SKS untuk mata 
kuliah dengan nilai sekurang-kurangnya C diberi peringatan tertulis oleh 
Ketua Jurusan/Kaprodi. 

2. Mahasiswa yang pada semester sebelumnya telah mendapat peringatan 
dan pada semester berikutnya secara berturut-turut mencapai IP kurang 
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dari 2,00 dan memperoleh kurang dari 10 SKS untuk mata kuliah dengan 
nilai sekurang-kurangnya C diberi peringatan keras tertulis oleh Dekan. 

3. Mahasiswa yang pada dua semester sebelumnya telah mendapat 
peringatan dan peringatan keras, dan pada semester berikutnya secara 
berturut mencapai IP kurang  dari 2,00 dan memperoleh kurang dari 10 
SKS untuk untuk mata kuliah dengan nilai sekurang-kurangnya C 
dinyatakan tidak mampu dan dibatalkan status kemahasiswaannya oleh 
Ketua STAIT Jogja. 

4. Mahasiswa peserta PPL atau KKN yang perbuatannya 
merugikan/mencemarkan nama baik STAIT, Pemerintah Daerah 
dan/atau lembaga mitra akan ditarik/ditunda dari kegiatan PPL, atau 
KKN. 

5. Mahasiswa peserta PPL, atau KKN sengaja melanggar larangan yang telah 
ditetapkan akan dikenai sanksi yang setimpal. 
 

A. ATURAN PERGAULAN 
Aturan pergaulan merupakan seperangkat nilai yang diharapkan 

menjadi acuan bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan sesama warga 
sivitas akademika dan masyarakat sekitarnya. Dalam pergaulan antar warga 
sivitas akademika, mahasiswa mengembangkan kepribadian, sopan santun, 
syariat Islam sebgai landasan utamanya.Mahasiswa mampu bergaul secara 
baik dengan sesama mahasiswa, dosen, karyawan, dan masyarakat sekitar 
kampus sebagai langkah awal untuk menciptakan iklim kerjasama yang 
kondusif. Aturan pergaulan harus sesuai dengan syari’at Islam. Batas-batas 
pergaulan antara putra dan putri telah ditetapkan daam syari’at Islam seperti 
tidak berboncengan antara putra-putri yang bukan muhrim, tidak berpacaran 
atau melakukan kegiatan yang menjurus ke pacaran, dan lain lain 

Dalam pergaulan mahasiswa saling menghormati satu sama lain, yang 
tercermin dalam acara memanggil, berbicara, menegur, meminta dan 
berdiskusi. Dalam bergaul mahasiswa tidak membedakan suku, ras, latar 
belakang sosial ekonomi. Mahasiswa dalam pergaulan senantiasa 
menunjukkan kepekaan, kepedulian, serta rasa kesetiakawanan sosial. 
 

B. ETIKA BERKREASI 
Etika berkreasi merupakan seperangkat nilai yang diharapkan menjadi 

acuan bagi mahasiswa dalam penciptaan karya dalam bentuk tulisan, gambar, 
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poster, leaflet, tarian, puisi, dan sebagainya. Mahasiswa pada dasarnya harus 
memiliki sikap kreatif sebagai insane akademis. 

Sikap kreatif sebagaimana dimaksud dilandasi oleh kejujuran sikap, 
kritis dan rasional. Sikap kreatif mahasiswa terutama ditunjukkan untuk 
kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta 
menjunjung tinggi nama baik almamater, dengna menekankan pada upaya 
mewujudkan hasil karya yang langka dan orisinil.  

Sikap kreatif dikembangkan dengan tetap menjunjung tinggi harkat 
dan martabat kemanusiaan serta nilai-nilai moral keagamaan. 
 

C. ETIKA BEREKSPRESI 
Etika berekspresi merupakan seperangkat nilai yang diharapkan 

menjadi acuan bagi mahasiswa dalam berekspresi, yakni mengemukakan 
pendapat, pandangan, ide, atau gagasan, serta konsep, baik secara lisan 
maupun tertulis, sebagai bagian dari upaya pengkajian ilmu pengetahuan 
sesuai dengan bidangnya, serta dalam fungsi sebagi kontrol sosial. 

Sebagai bagian dari insane akademik mahasiswa mempunyai 
kebebasan akademik. Mahasiswa bebas dalam mengungkapkan pendapat, 
pandangan, ide atau gagasan, konsep dan semacamnya di lingkungan 
kampus, baik di dalam maupun di luar forum perkuliahan.Kebebasan 
sebagaimana dimaksud didasari motif yang baik dan konstruktif, serta 
dilakukan dengan cara-cara yang santun, bertanggung jawab, dengan 
memperhatikan norma/kaidah keilmuan, nilai-nilai kepribadian bangsa, dan 
segala ketentuan yang berlaku. 

Dalam rangka ini maka ungkapan-ungkapan yang bersifat penghinaan, 
pelecehan, fitnah, dan pencemaran nama baik terhadap pihak-pihak tertentu 
merupakan sesuatu yang layaknya dihindarkan. 
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D. ETIKA BERBUSANA 

Etika berbusana merupakan seperangkat nilai yang diharapkan menjadi 
acuan bagi mahasiswa dalam berpakaian dan/atau berdandan. Mahasiswa 
sebagai insan akademik hendaknya membiasakan berbusana yang 
mencerminkan nilai-nilai etis, estetis, dan religius, sehingga menampakkan 
keberadaannya sebagai warga sivitas akademika yang sopan dan berbudaya. 

Berbusana yang tidak mencerminkan nilai-nilai sebagaimana disebutkan 
diatas justru akan merendahkan martabatnya sebagai insan cendekia. Ketika 
mahasiswa mengikuti kuliah atau berurusan dengan birokrasi dikampus 
dengan berpakaian rapi, bersih dan sopan, dapat mencerminkan penampilan 
sebagai insan akademis.  

Etika berbusana di lingkungn STAIT adalah sesuai dengan syariat yang 
ada pada Islam. Setiap warga STAIT menutup aurat sesuai dengan syari’ah 
yaitu tidak memakai pakaian ketat dan tidak memakai pakaian yang tembus 
pandang. Bagi warga Putri, wajib memakai rok. 


