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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr, Wb. 

Alhamdulillah, Buku Pedoman UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Akademik 
2017/2018 ini dapat diterbitkan khususnya bagi mahasiswa baru UIN  Sulthan Thaha Saifuddin 
Jambi Tahun Akademik 2017/2018. Buku ini adalah hasil revisi sementara dari Buku Pedoman 

UIN  Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun-tahun sebelumnya. Dikatakan sementara 
karena mengingat UIN STS Jambi sekarang sedang berada dalam  transisi menuju penerapan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang 
Pendidikan Tinggi. Direncanakan Kurikulum KKNI, yang saat masih dipersiapkan, akan 

diterapkan  secara bertahap mulai semester I mahasiswa baru tahun 2016/2017. 
Buku Pedoman ini mengacu kepada keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 

nomor 156 tahum 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan 

Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam dan 
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 23 tahun 2013 tentang Organisasi dan 
Tata kerja UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan  

Menteri Agama Republik Indonesia nomor 35 tahun 2015. 
Buku Pedoman tahun akademik 2017/2018 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ini 

merupakan Deskripsi dan performa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang dimaksudkan 

untuk dipedomani oleh mahasiswa baru, civitas akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 
serta sebagai acuan informasi bagi masyarakat luas. 

Berbeda dengan Buku Pedoman sebelumnya, Buku Pedoman mulai tahun 2017/2018 
ini juga dilengkapi dengan dua informasi tambahan penting, yaitu(1)  Frequently Asked 
Questions, yang disingkat FAQs (daftar pertanyaan dan jawaban yang seringkali ditanyakan 

calon mahasiswa atau orang tua calon mahasiswa) yang terdapat di bagian akhir Buku 
Pedoman ini, dan (2) informasi tentang penerimaan mahasiswa internasional. 

Semoga buku ini benar-benar menjadi informasi yang berharga bagi mahasiswa baru 
dan menjadi pedoman bagi seluruh civitas akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Jika 
masih ada informasi penting lain yang belum  termuat dalam Buku Pedoman ini, Tim tetap 

mengharapkan masukan demi peningkatan kualitasnya pada tahun 2017 nanti. Selanjutnya, 
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku ini.  
Wassalamu’alaikum Wr, Wb. 

 
Jambi,           Juni  2017 
Tim Penyusun, 

Ketua, 
 
 

Dr. H. Su'aidi, MA., PhD 
(Wakil Rektor I, Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga)  
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REKTOR UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 

Dr. H. HADRI HASAN, MA 

 

Assalamu ‘alaikum Wr, Wb. 
Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada 
Allah Swt, Rektor bersama civitas akademika UIN 
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengucapkan 
selamat datang kepada segenap mahasiswa baru 
2017/2018 di Kampus UIN Sulthan Thaha 
Saifuddin Jambi, dan sekaligus mengucapkan 
terima kasih kepada saudara-saudara yang telah 
mempercayai UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 
sebagai almamater pilihan tempat anda menuntut 
ilmu pengetahuan dan mengembangkan 
profesionalitas demi memastikan masa depan 
anda dalam rangka mengabdikan diri kepada 
Bangsa, Negara dan Agama.  
 
Kepercayaan anda kepada UIN Sulthan Thaha 
Saifuddin Jambi sebagai pilihan institusi ilmiah 

merupakan pilihan yang tepat karena UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah 
lembaga pendidikan tinggi unggulan yang mengintegrasikan unsur keislaman, 
keilmuan teknologi dan kemanusiaan.  
 
Dengan orientasi pengembangan kedepan, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 
secara aktif mempersiapkan diri secara substansial dan kelembagaan untuk 
meningkatkan mutu profesionalitas, penguatan nilai dan moral, pengembangan 
kajian dan penelitian, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Dengan berbagai 
program studi mulai dari Strata Satu, Magister sampai Program Doktor, maka UIN 
Sultan Thaha Saifuddin Jambi siap menciptakan lulusan yang memiliki keunggulan 
kompetitif secara akademik dan profesionalitas, memiliki basis nilai dan moralitas 
dengan akhlaqul karimah dan memiliki kompetensi untuk pengembangan keilmuan 
dan pemberdayaan masyarakat. 
 
Selain dari pada itu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sekarang sudah memiliki 
Ma’had Al-Jami’ah sebagai program pemondokan/asrama bagi mahasiswa baru 
untuk memperkuat basis sumber daya manusia khususnya di bidang Bahasa Arab, 
Inggris dan praktek keislaman lainnya. 
 
Demikianlah yang dapat kami sampaikan semoga menjadi inspirasi dan kepada 
saudara-saudari kami ucapkan selamat menempuh perkuliahan semoga sukses dan 
yakinlah setiap usaha akan mendapatkan hasil yang diinginkan. 
Wassalamu‘alaikum Wr, Wb. 
 
Dr. H. Hadri Hasan, MA 
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A. SEJARAH TRANFORMASI IAIN MENJADI UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 

 
Lahirnya IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tidak terlepas dari perkembangan Agama Islam 
dan lembaga pendidikan Islam di Propinsi Jambi. Didorong oleh hasrat masyarakat dan ulama 

Jambi, setelah memperhatikan banyaknya lembaga yang mengeluarkan tamatan/lulusan 
madrasah/sekolah agama tingkat atas di Jambi, maka diadakanlah Kongres Ulama Jambi pada 
tahun 1957, yang melahirkan suatu keputusan bahwa di Jambi segera didirikan Perguruan 

Tinggi. pada tanggal 29 September 1960 didirikanlah Fakultas Syari’ah Perguruan Tinggi  
Agama Islam Al-Hikmah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Jambi. 
 

Dalam masa tiga tahun pertama, Fakultas Syari’ah ini menunjukkan kemanunggalan antara 
pimpinan dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah serta pemerintah Pusat. Dengan SK 
Menteri Agama Nomor: 50 tahun 1963 tanggal 12 Mei 1963 dinegerikanlah Fakultas Syari’ah ini 

menjadi Fakultas Syari’ah Cabang IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan kemudian berubah 
menjadi cabang IAIN Raden Fatah Palembang. Penegerian ini mendorong para pejabat, ulama, 
dan pemuka masyarakat, terutama Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Jambi saat itu (M.J. 

Singadekane) untuk memperjuangkan berdirinya IAIN yang mempunyai beberapa Fakultas. 
 
Sementara itu, sejak tanggal 11 Juli 1965 Yayasan Perguruan Tinggi Al-Ma’arif Nahdlatul 

Ulama (NU) telah memiliki Fakultas Tarbiyah dan Ushuluddin di Kotamadya Jambi dan sejak 
Maret 1964 di Sungai Penuh Kerinci telah berdiri Fakultas Syari’ah Muhammadiyah. Maka 
untuk memenuhi keinginan masyarakat, para ulama dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi 

tersebut, Fakultas Tarbiyah dan Ushuluddin Al-Ma’arif dan Fakultas Syari’ah Muhammadiyah 
Kerinci diusulkan untuk menjadi Fakultas di lingkungan IAIN Jambi. 
 

Hal ini dilakukan karena berdasarkan ketetapan MPR Nomor: 11 tahun 1960 dan Peraturan 
Menteri Agama nomor 5 tahun 1963, bahwa suatu IAIN minimal harus memiliki 3 (tiga) 
Fakultas. Pada tanggal 30 September 1965 dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 18 
tahun 1965, terbentuklah Panitia Persiapan Pembukaan IAIN Jambi. Panitia tersebut disetujui 

oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan nomor: 83 tahun 1965 tanggal 22 Nopember 
1965. Setelah melalui beberapa tahapan perjuangan Panitia Persiapan Pembukaan IAIN Jambi, 
maka pada akhirnya Menteri Agama menyetujui berdirinya IAIN dengan Surat Keputusan 

Nomor: 84 tahun 1967 tanggal 27 Juli 1967. 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tersebut, pada tanggal 8 September 1967 

bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1387 Hijriah diresmikanlah IAIN Sulthan Thaha 
Saifuddin oleh Menteri Agama, Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, dengan personalia sebagai berikut :  
1) Rektor, H.A. Manap, Gubernur KDH Tingkat I Jambi. 

2) Dekan Fakultas Syari’ah, H.M.O. Bafadhal. 
3) Dekan Fakultas Tarbiyah, Drs. Z. Azuan. 
4) Dekan Fakultas Ushuluddin, K.H.A. Qadir Ibrahim. 

5) Dekan Fakultas Syari’ah Kerinci, A.R. Dayah. 
 
Kemudian setelah keluar SK Menteri Agama Nomor : 69 tahun 1982 tanggal 27 Juli 1982, 

fakultas yang ada di lingkungan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin ditingkatkan statusnya dari 
fakultas muda menjadi fakultas madya. Fakultas tersebut telah diperkenankan 
menyelenggarakan perkuliahan tingkat doktoral, suatu istilah yang waktu itu dirujuk kepada apa 

yang disebut saat sebagai strata satu. 
 
Pada tahun 1995, ketika tenaga dosen yang berkualifikasi S.2 dan S.3 semakin diperlukan 

kehadirannya, ide untuk membuka Program Pascasarjana pun mengemuka. Untuk 
menindaklanjuti ide tersebut, maka pada bulan Februari 1999 di bentuklah, Panitia Persiapan 
Pendirian Program Pascasarjana yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Sulaiman Abdullah. Panitia ini 

bekerja keras mempersiapkan program persiapan pendirian Program Pascasarjana di 
Departemen Agama di Jakarta pada tanggal 14 April 1999. Prestasi tersebut ditindak lanjuti  
dengan visitasi (kunjungan ke lapangan) ke Jambi oleh sebuah tim yang diketuai oleh Prof. Dr. 

Mastuhu, M.Ed, untuk melihat persiapan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi membuka 
Program Pascasarjana. Visitasi dilakukan dua kali yaitu tanggal 14-15 Juli 1999 dan 30-31 Juli 
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1999. Hasilnya merekomendasikan bahwa Program Pascasarjana IAIN Sulthan Thaha 

Saifuddin Jambi layak dilaksanakan, yang kemudian dikukuhkan dengan SK Dirjen Pembinaan 
Kelembagaan Agama Islam nomor: E/283/1999 tentang penyelenggaraan Program 
Pascasarjana IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 

 
Dalam rangka mewujudkan RIP IAIN Sulthan Thaha Saifuddin yang mengacu pada Keppres 
No. 18/1985, maka melalui Kep. Menag. tanggal 25 Mei 2000 memutuskan dan mengesahkan 

berdirinya Fakultas Adab (Sastra dan Kebudayaan Islam). Dengan demikian IAIN Sulthan 
Thaha Saifuddin Jambi yang semula hanya terdiri atas tiga fakultas, sekarang telah menjadi 
empat  fakultas dan satu Pascasarjana yang dengan sendirinya tentu meningkatkan status IAIN 

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pembinaan 
Pendidikan Tinggi Agama Islam, sesuai dengan perkembangan IAIN dewasa ini, maka sebagai 
pedomannya adalah Semua mengacu kepada keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 

nomor 156 tahum 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan 
Program  Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam dan 
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 23 tahun 2013 tentang Organisasi dan 

Tata kerja IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan 
Menteri Agama Republik Indonesia nomor 35 tahun 2015. 
 

Dalam sejarah dan perkembangannya sejak didirikan IAIN kemudian bertranformasi menjadi 
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah dipimpin oleh 10 (sepuluh) orang Rektor, yaitu: 
H.A. Manaf (1967-1971); 

Drs. H.A. Munir SA (1971-1972); 
Drs. Ruslan Abd. Ghani (1972-1876); 
Prof. Syekh H.M.O Bafadhal (1976-1985); 

Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwein (1985-1994); 
Prof. Dr. H. Sulaiman Abdullah (1994-1998); 
Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA (1998-2006); 
Prof. Dr. H. Mukhtar, M.Pd  (2006-2011). 

Prof. Dr. Dede Rosyada, MA (2011) 
Dr. H. Hadri Hasan, MA 2011-2015 
Dr. H. Hadri Hasan, MA 2015 sampai sekarang 

 
Dalam perkembangan selanjutnya, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berkomitmen untuk 
melakukan transformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 

melalui program Wider Mandate (WM). Untuk lebih memastikan proses IAIN Sulthan Thaha 
Saifuddin Jambi menjadi UIN dan guna memberdayakan serta mengembangkan Program 
Wider Mandate (WM), pada tahun 2006 atas persetujuan Senat Institut IAIN Sulthan Thaha 

Saifuddin Jambi, Prof. Dr. H. Muktar M.Pd, Rektor terpilih melalui sistem pemilihan langsung 
dan demokratis periode 2006-2010, membentuk Lembaga Persiapan Universitas Islam Negeri 
(LPUIN).  Untuk keperluan peningkatan mutu akademik pada saat bersamaan juga dibentuk 

Lembaga Peningkatan Mutu Akademik (LPMA) yang telah diamanatkan oleh STATUTA IAIN 
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pada tahun 2008, ada pernyataan dari Menteri Agama RI, 
bahwa tidak mengizinkan transformasi IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ke UIN, maka 

LPUIN dibatalkan dan diganti dengan LPUIN tahun 2009. 
 
Pada periode kepemimpinan Dr. H. Hadri Hasan, arah kebijakan pengembangan 

dikonsentrasikan pada penguatan Akademik melalui pembangunan sistem penjaminan mutu 
berbasis ISO 9001 : 2008 yang terintegrasi dengan sistem Informasi Teknologi (IT).  Kebijakan 
ini telah dilaunching langsung oleh Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Prof. Dr. Dede 

Rosyada, MA pada tanggal 25 Pebruari 2014, sekaligus penanda tanganan komitmen bersama 
civitas akademika untuk melaksanakan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001 : 2008. 
Implementasi kebijakan ini akan memperkuat proses pemantapan dan peningkatan Akreditasi 

semua Program Studi dan Akreditasi Institut, sekaligus melanjutkan program transformasi IAIN 
ke UIN dengan upaya melakukan pengembangan Fakultas dan Prodi-Prodi baru, serta 
memperjuangkan untuk mendapatkan bantuan IDB (Islamic Development Bank). 
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Ketika Buku Pedoman ini naik cetak, proposal dan  proses transformasi IAIN STS Jambi 

menjadi UIN sudah berada di Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) 
yang sedang menunggu visitasi lokasi dalam waktu dekat. Sedangkan proses pengajuan 
bantuan dari IDB juga sedang dalam proses appreasal dimana juga dalam waktu yang tidak 

lama akan mengadakan kunjungan ke IAIN STS Jambi.Maka ditetapkanlah tanggal 26 
September 2017 Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas 
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tentang IAIN Menjadi UIN Sulthan Thaha 

Saifuddin Jambi. 
 

 

 

 

 

B. VISI, MISI dan TUJUAN 
VISI  
Menjadi Universitas Islam yang Inovatif dengan semangat Entrepreneurship. 

 
MISI 
Misi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah melaksanakan secara optimal Tri Dharma 

Perguruan Tinggi dengan cara : 
1. Menyediakan Akses dan pemerataan pendidikan tinggi bermutu yang releven dengan 

kebutuhan masyarakat. 

2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yg berkualitas agar peserta didik menjadi 
berkemampuan akademik dan/atau profesional yang memiliki jiwa islamic 
entrepreneurship inovatif. 

3. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berbasis transintegrasi 

keilmuan dengan semangat islamic entrepreneurship inovatif. 
4. Mengembangkan mutu tata kelola kelembangaan dan memperluas jaringan kerja sama. 
 

TUJUAN 
Dengan landasan Visi dan Misi sebagaima dikemukakan di atas, keberadaan UIN Sulthan 
Thaha Saifuddin Jambi bertujuan: 

1. Memperluas Akses bagi masyarakat untuk memperoleh untuk memperoleh pendidikan 
tinggi yang bermutu dan releven dengan kebutuhan masyarakat. 

2. Menghasikan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, professional dan dapat 

menerapkan, mengembangkan, serta memperkaya khazanah ilmu keislaman dan ilmu 
lain terkait dan memiliki semangat entrepreneurship islami. 

3. Meningkatkan Kinerja Penelitian,Plubikasi Ilmiah, Trasintegrasi Mutu, Relavansi dan 

saing bangsa, dan memperkaya kebudayaan. 
4. Menciptakan tata kelola dan iklim akademik kampus yang mampu mendukung 

perwujudan semangat entrepreneurship islami dan membangun kerja sama dengan 

pemangku kepentingan. 
 

KEBIJAKAN MUTU 

Dengan tetap mengacu kepada Visi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi “menjadi Perguruan 
Tinggi yang Responsif, Inovatif, dan Kompotitif yang Islami”. Pimpinan dan civitas akademika 
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah menetapkan Kebijakan Mutu : ” UIN Sulthan Thaha 

Saifuddin Jambi berkomitmen menjadi Perguruan Tinggi yang bermutu dalam perkembangan 
studi keislaman dan keilmuan yang responsif, inovatif, dan kompotitif serta berdaya saing tinggi 

H. A. MANAF DRS. RUSLAN ABD. 

GHANI 

PROF. SYEKH H.M.O 

BAFADHAL 

PROF. DR. H.M. CHATIB 

QUZWEIN, MA 

DRS. H. A. MUNIR 

SA 

PROF. DR. H. SULAIMAN 

ABDULLAH 

PROF. DR. H. ASAFRI JAYA 

BAKRI, MA 

PROF. DR. H. MUKHTAR, 

M.PD 

PROF. DR. DEDE 

ROSYADA, MA 
DR. H. HADRI 

HASAN, MA 
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secara nasional, regional dan global sesuai dengan peraturan yang berlaku dan meningkatkan 

mutu secara berkelanjutan. 
Untuk mencapai kebijakan mutu dan memenuhi harapan serta kebutuhan kepuasan 
stakehorder UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, malalui : 

Membangun dan mengimplimentasikan sistem penjaminan mutu berbasis ISO 9001-2008 
secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. 
Proses perencanaan dan pemenuhan serta peningkatan standar mutu UIN Sulthan Thaha 

Saifuddin Jambi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga Stakeholder memperoleh 
kepuasan. 
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang akademik, manajemen, dan 

kewirausahaan. 
Peningkatan kinerja dan layanan prima melalui pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan. 
Menjaring dan menjalin kerjasama serta peningkatan sumber keuangan dari pihak ketiga selain 

dari APBN 
 
SASARAN MUTU 

Sasaran Mutu  : Pada Tahun Akademik 2015 s/d 2019 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 
menargetkan  : Sasaran Mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi disusun berdasarkan 
Kebijakan Mutu dan merupakan standar mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah 

sebagai berikut: 
NO. SASARAN MUTU 2014 2015 2016 2017 

1. 
Jumlah Mahasiswa lulus tepat waktu studi 

(Selama 9 semester) 

80% 85% 90% 90% 

2. 
Lulusan mampu menguasai bahasa asing minimal 
nilai EPT minimal 400 dan APT minimal 400. 

60% 65% 70% 70% 

3. 
Lulusan mampu menguasai aplikasi Informasi 
Teknologi 

80% 85% 90% 90% 

4. 
Lulusan S1 menguasai Tahfiz Juz Amma dan 
Ibadah Praktis 

80% 90% 100% 100
% 

5. 

Lulusan S1 menguasai berkarya di masyarakat 

sesuai dengan profil program studi pada tahun 
pertama 

50% 60% 70% 70% 

6. Indeks Kinerja Dosen >  3.00 75% 80% 85% 85% 

7. 

Karya Ilmiah Dosen yang terpublikasi jurnal 
terakreditasi nasional dan Internasional pertahun 

5 & 2 
karya 

7 & 5 
karya 

10& 8 
Karya 

5 & 
8 
kary

a 

8. Kualifikasi Dosen berijazah S3 20% 25 % 30% 35% 

9. Semua prodi terakreditasi minimal B 90% 100 - - 

 
Kebijakan mutu dan sasaran mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tersebut telah 

disosialisasikan, dipahami, dan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja (Universitas, Fakultas, 
Pascasarjana, Program Studi, Biro, Unit Pelaksana Teknis, Dosen, dan Karyawan serta 
mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi). 

 
Dengan ditetapkannya Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 
maka seluruh unit kerja UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi membuat Sasaran Mutu, dan 

Rencana Mutu, (langkah untuk mencapai Sasaran Mutu) masing-masing untuk mendukung 
tercapainya Sasaran Mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Untuk mendapatkan kinerja 
yang optimal, setiap unit kerja selalu mempunyai Manual Mutu, yang isinya antara lain meliputi :  

Visi dan Misi unit kerja, yang tentu saja mendukung visi-misi  Universitas 
Sasaran Mutu, yang berisi target pencapaian 
Rencana Mutu, yang berisi langkah-langkah untuk mencapai Sasaran Mutu 

 
Pengelolaan sistem penjamin mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dilaksanakan oleh 
Pusat Penjamin Mutu (PPM) melalui membangun budaya mutu berorientasi pada proses, hasil 
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dan dampak, bekerja dengan profesional, akuntabel, berorientasi pada standar kualitas, dan 

perbaikan mutu secara berkelanjutan. 
 
Adapun terget sistem penjamin mutu di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah (1) 

pengakuan internal dan eksternal terhadap lulusan; (2) pengakuan internal dan eksternal 
terhadap manajemen kelembagaan; dan, (3) kontribusi bermakna dan mengabdi terhadap 
kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam kerjanya, Lembaga Penjamin Mutu (LPM) akan 

mengaudit kinerja masing-masing unit kerja di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sesuai 
dengan jadwal yang sudah ditentukan. Instrumen untuk di audit Internal adalah Manual Mutu, 
SOP dan Intruksi Kerja dan dokumen/arsip yang dimiliki oleh unit kerja tersebut. 

 
Demikianlah Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dibuat 
untuk menjadi pedoman dalam penerapan sistem penjamin mutu ISO 9001-2008 di lingkungan 

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 
 
ORIENTASI PENGEMBANGAN 

Orientasi pengembangan ditujukan pada Tri  Dharma Perguruan Tinggi yang disesuaikan 
dengan paradigma Perguruan Tinggi yang dikenal dengan Higher Education Long Term 
Strategy  (HELTS) 2003-2010. Agar UIN STS Jambi berkontribusi pada peningkatan Nation 

Competitiveness melalui peningkatan kualitas Akademik, manajemen dan semua areal strategis 
pengembangan sebuah kampus modern. 
 

C. IDENTITAS 
 
LAMBANG UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 

1.  Bentuk 
Bentuk dari lambang UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terdiri atas unsure yang memiliki 
pengertian : 
1.1.  Tiga mata air yang saling terkait  

1.2. konfigurasi kubah masjid  
1.3.  gambar buku yang terbuka  
1.4.  Gambar kajanglako  

1.5.  Bintang Al-quds merefleksikan islamic entrepreneurship inovatif. 
1.6.  Warna biru ( Kode gradasi # 000080 dan #ADD8E6 ),  
2.  Bendera Universitas 

2.1.  Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua pertiga ) dari 
panjangnya 
2.2.  Berwarna dasar hijau ( Gradasi kode #005500) melambangkan perjuangan 

menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional. 
2.3.  Di tengah bendera Universitas terpampang lambang Universitas 
2.4      Di bawah lambang bertuliskan UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI. 

 
3.  Arti 
1.1.  Tiga mata air yang saling terkait sebagai sumber yang terbentuknya sungai, 

melambangkan paradigma sungai ilmu berbasis transintregrasi keilmua yang melahirkn ulama, 
intelektual dan budayawan,serta iman, islam dan ihsan. 
1.2. konfigurasi kubah masjid yang berbentuk lengkungan pada bagian atas, 

melambangkan spirit islam. 
1.3.  gambar buku yang terbuka melambangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
1.4.  Gambar kajanglako pada bagian bawah,merefleksikan rumah adat jambi sebagai 

bentuk rumah adat jambi sebagai bentuk kearifan budaya lokal. 
1.5.  Bintang Al-quds merefleksikan islamic entrepreneurship inovatif sebagai distingsi 
Universitas. 

1.6.  Warna biru ( Kode gradasi # 000080 dan #ADD8E6 ), melambangkan ilmu 
pengetahuan yang luas, kepercayaan yang dinamis, dan berpandangan jauh kedepan. 
 

4.  Bendera Fakultas dan Pasca Sarjana 
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2.1.  Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua pertiga ) dari 

panjangnya 
2.2.  Warna bendera dan maknanya adalah:  
Fakultas Syari’ah berwarna hitam ( kode gradasi #000000 ), dengan garis pinggir sebesar 5 cm 

( lima sentimeter ) berwarna kuning ( kode gradasi #PPD700 ) melambangkan keteguan iman 
dan amal kebajikan. 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan berwarna hijau ( kode gradasi #00FF00) , dengan garis 

pinggir sebesar 5 cm (lima setimeter ) berwarna kuning ( kode gradasi #FFFF00) 
melambangkan harapan masa depan. 
 Fakultas Ushuluddin berwarna biru ( kode gradasi #ADD8E6 ) , dengan garis pinggir sebesar 5 

cm (lima    setimeter )berwarna biru ( kode gradasi #000080 ) melambangkan kejernihan jiwa 
dan keikhlasan. 
Fakultas Adab dan Humaniora Islam berwarna kuning ( kode gradasi #FFFF00 ), dengan garis 

pinggir sebesar 5 cm (lima setimeter ) berwarna hijau ( kode gradasi #005500 ) melambangkan 
cita rasa dan keagungan. 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Berwarna Jingga (orange ) ( kode gradasi # FF7F00 ) 

dengan garis pinggir sebesar 5 cm (lima setimeter ) berwarna hitam ( kode gradasi #000000 
)melambangkan semangat kreativitas,produktivitas dan optimisme. 
Fakultas Dakwah berwarna coklat ( kode gradasi #A52A2A ) dengan garis pinggir sebesar 5 cm 

(lima setimeter ) berwarna hitam ( kode gradasi #FFFFFF )melambangkan semangat semangat 
kebersamaan dan kebijaksanaan. 
Pascsarjana berwarna putih ( kode gradasi # FFFFFF ) ,dengan garis pinggir sebesar 5 cm 

(lima setimeter ) berwarna merah ( kode gradasi #FF0000 )  melambangkan kesucian dan 
kebenaran. 
 

2.3.  Di tengah bendera Fakultas dan Pascasarjana terpampang lambang Universitas. 
2.4.    Di bawah lambang Universitas terdapat tulisan nama Fakultas da Pascasarjana  
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D. HYMNE UIN STS JAMBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars UIN merupakan lagu bernada sedang (bariton), tinggi (sopran), dan rendah (bas) 

berkombinasi, berempo agung, tenang dan optimis, berjiwa pancasila, dan mencerminkan cita-

cita UIN 

E. MARS MAHASISWA UIN 
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F. BUSANA AKADEMIK 

 
Jenis Dan Pengertian 
1. Busana akademik pada Universitas terdiri atas toga jabatan,toga wisudawan, dan jaket 

alamamater. 
2. Toga Jabatan sebagaiman dimaksud merupakan jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil 

Rektor ,Dekan, Direktur, Profersor dan Anggota senat yang berhak mengikuti prosesi.  

3. Toga jabatan adalah pakaian resmi akademik yang dikenakan dalam upacara akademik di 
lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yakni upacara Dies Natalis, Upacara 
Wisuda Sarjana, Pengukuhan Guru Besar, Promosi Doktor Kehormatan dan pidato akhir 

masa jabatan Rektor.  
4. Toga Jabatan  : 

a. a. Toga jabatan terbuat dari bahan kain wol polos berwarna hitam (kode gradasi 

#000000), berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan   lengan panjang melebar 
ke arah pergelangan tangan dengan garis tiga 

b. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru berwarna hitam (kode gradasi 

#000000 )selebar 12 cm (dua belas sentim eter). 
c. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-

lipatan (plooi) 

d. di leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru dengan warna hijau (kode 
gradasi #005500 ) untuk toga Rektor dan Wakil Rektor Kuning (kode gradasi #PPD700) 
untuk toga Profesor Guru Besar. Sedangkan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan 

dengan warna masing-masing fakulats 
5. Toga Jabatan sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan topi dan kalung jabatan : 

a. Topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam ( kode 

gradasi #000000) dan bentuk segi lima yang    panjang tiap sisinya 20 ( dua puluh ) 
cm 

b. Ditengah terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna Kuning ( kode gradasi 
#PPD700 )  

c. Kalung jabatan Rektor dikenakan diatas toga jabatan,berbentuk rangkaian lambang 
Universitas yang terbuat dari logam tipis   berwarna kuning ( kode gradasi #PPD700) 

d. Kalung jabatan wakil rektor ,dekan dan direktur serta ketua senat berwarna putih ( 

kode gradasi #EFEEE6 ) 
e. Kalung Jabatan profesor dari pita selebar 10 (sepuluh ) cm dan berwarna hijau (kode 

gradasi #005500), serta kedua ujung pita  kalung jabatan dipertemukan dengan 

lambang Universitas yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengah 10 
(sepuluh ) cmberwarna kuning ( kode gradasi #PPD 700 ) 

6. Toga Wisudawan 

Toga wisudawan sebagaimana dimaksud merupakan jubah yang dikenakan wisudawan 
Universitas ,Program Sarjana,Pasca Sarjana, Atau Program Profesi. 

7. Toga wisudawan sebagaiman dimaksud terbuat dari kain berwarna hitam ( kode gradsi 

#000000) berukuran besar dan panjang sampai di bawah lutut, berlengan panjang dengan 
lebar yang merata dan terdapat lipatan ( plooi) pada lengan atas dan punggung toga , dan 
bentuk bagian belakang syal wisudawan berbeda sesuai dengan jenjang pendidikan , yaitu 

untuk jejang sarjana berbentuk segi empat, magister berbentuk segi tiga pendek 
berukuran 40 cm, dan doktor berbentuk segi tiga panjang berukuran 55 cm dan profesi 
berbentuk bundar. 

8. Jaket Almamater Universitas berwarna biru (kode gradasi #000080) pada bagian dada 
sebelah kiri terdapat lambang Universitas. 

 

G. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 
Kedudukan 
Kedudukan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah sebagai berikut : 

1. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi secara organisatoris berada di lingkungan 
Kementerian Agama yang dipimpin oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Menteri  
Agama. 

2. Pembinaan Institut secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal. 
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Tugas 

UIN mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi 
program akademik, vokasidan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 
dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan islam dan ilmu umum sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Fungsi 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 
mempunyai fungsi sebagai berikut: 
1. Perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program; 

2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.dalam bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi keagamaan islam dan ilmu umum; 

3. Pelaksanaan pembinaan civitas Akademika; dan 
4. Pelaksanaan administratisi dan pelaporan. 
 

Kebebasan Akademik dan otonomi Keilmuan  
1. Univeritas menjujung tinggi kebebasan akademik,kebebasan mimbar akademik dan 

otonomi keilmuan. 

2. Kebebasan akedemik sebagaimana dimaksud merupakan kebebasan sivitas akedemik 
pada universitas untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
secara bertanggung jawabdan islami melalui pelaksanaan  tri dharma perguruan tinggi.  

3. Kebebsan mimbar akademik sebagaimana dimaksud wewenang profesor dan / atau dosen 
serta mahasiswa untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai 
sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. 

4. Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud merupakan otonomi sivitas akademika pada 
suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan ,menghembangkan 
,mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmu menurut kaidah,metode 
keilmuan dan budaya akademik. 

5. Pimpinan universitas wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas 
akademika melaksanakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,serta dilandasi oleh etika dan 

norma/kaidah keilmuan. 
 
H. ORGANISASI INSTITUT 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indoneisa Nomor 23 Tahun 2013 tentang 
Organisaisi dan Tata Kerja   UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, sebagaimana telah diubah 
dengan peraturan menteri agama no.35 tahun 2015 tanggal, 5 januari 2015  susunan 

organisasi UIN terdiri dari: 
 
ORGAN PENGELOLA 

Organ Pengelola terdiri dari : 
Rektor dan Wakil Rektor 
Rektor adalah pembantu Menteri Agama dibidang yang menjadi tugas kewajibannya. Rektor 

mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi 
program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi,  penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan islam dan ilmu umum. 

Dalam melaksanakan tugas, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Rektor yang bertanggung 
jawab kepada Rektor, yaitu: 
(1) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga 

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga mempunyai tugas 
membantu Rektor dalam bidang akademik dan kelembagaan; 

(2) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan 

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan bertugas 
membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan; dan 

(3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama  

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Rektor 
dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama. 
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I. FAKULTAS 
Fakultas rupakan unsur pelaksana akademik meInstitut yang mempunyai tugas 
menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun 

disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni 
Fakultas dipimpin oleh seorang dekan dan dibantu oleh 3 (tiga) orang wakil dekan, yang terdiri 
dari 

(1) Wakil Dekan Bidang Akademik yang bertugas membantu dekan dalam penyelenggaraan 
pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 

(2) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai 

tugas membantu dekan dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; 
dan  

(3) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang bertugas membantu dekan 

dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama 
Dalam menyelenggarakan tugasnya Fakultas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, di lingkkungan 

fakultas; 
a. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 
b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 

c. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika; dan 
d. Pelaksanaan administrasi dan pelaporan 
 

Fakultas pada Institut terdiri dari : 
a. Syari’ah; 
b. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan; 

c. Ushuluddin; 
d. Adab 
e. Ekonomi Syariah dan Biisnis Islam 

f. Dakwah 
 
 

 

Dr. H. Su'aidi, MA. Ph. D 

 

 

Dr. H. Marwazi. M. Ag 
Dr. Hj. Fadlilah, M. Pd 

REKTOR 
DR. H. HADRI HASAN, MA 

WAKIL REKTOR I WAKIL REKTOR II WAKIL REKTOR III 
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DRS. JOHANIS, M.PD.I 

DARUL HIFNI.M.FIL 

J. PASCASARJANA 

Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas 
menyelenggarakan pendidikan Program Magister, Program Doktor, dan/atau Program Spesialis 
dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berbasis agama Islam. 

Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur dan mempunyai tugas memimpin dan 
melaksanakan penyelenggaraan pendidikan. 
 

K. KEPALA BAGIAN LINGKUNGAN UIN STS JAMBI 
KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM, AKADEMIK, DAN KEMAHASISWAAN  

Biro Administrasi Umum, Akademik, dan kemahasiswaan 

sebagai unsur pelaksana administrasi UIN dipimpin oleh seorang 
kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Biro 
terdiri atas beberapa bagian, yang masing-masing dipimpin oleh 

seorang kepala. Bagian terdiri atas beberapa sub bagian, yang 
masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, yang 
bertanggung jawab langsung kepada kepala bagian. UIN STS 

Jambi memiliki Biro Administrasi Umum, Akademik, dan 
kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan administrasi 
umum, perencanaan, keuangan, organisasi, kepegawaian, 

peraturan perundang-undangan, administrasi akademik, 
kemahasiswaan, pemberdayaan alumni, dan kerjasama. 
Adapun bagian-bagian yang berada dibawahnya sebagai berikut: 

 
Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai 
tugas melaksanakan administrasi akademik, kemahasiswaan, 

alumni, dan kerjasama. 
Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dalam melaksanakan 
tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : (1) 
pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan 

anggaran, serta pelaporan; (2) pengelolaan informasi dan 
pelayanan administrasi akademik; (3) pelaksanaan administrasi 
kemahasiswaan dan pemberdayaan alumni; dan (4) pelaksanaan 

kerjasama perguruan tinggi dan pembinaan Perguruan Tinggi 
Agama Islam Swasta (PTAIS) 

 

 
Kepala Bagian Keuangan dan Akuntasi mempunyai tugas 
melaksanakan anggaran, perbendaharaan, akuntasi instansi, 

sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara 
(SIMAK BMN), akuntansi badan layanan umum (BLU), dan 
pelaporan keuangan. Bagian Keuangan dan Akuntasi dalam 

melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut 
: (1) pelaksanaan anggaran dan verifikasi anggaran; (2) 
pelaksanaan perbendaharaan; (3) pelaksanaan akuntansi instansni 

dan SIMAK BMN; (4) pelaksanaan akuntansi BLU; dan (5) 
pelaksanaan penyusunan laporan keuangan. 

 

Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum bertugas 
melaksanakan penataan organisasi, tata laksana, kepegawaian, 
dan peraturan perundang-undangan berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan oleh Rektor. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian 
Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum menyelenggarakan fungsi : 
(1) pelaksanaan penataan organisasi, tata laksana, penyusunan 

standar operasional prosedur, dan standar pelayanan minimal; (2) 
pelasanaan administrasi kepegawaian; dan (3) penyusunan 
peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum. 

 SIROJUDDIN, S. AG 

DRS. H. A NAWAWI 
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Kepala Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program dan 
anggaran, evaluasi, serta pelaporan kinerja. 
Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugasnya 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : (1) pelaksanaan 
pengelolaan data dan informasi perencanaan dan anggaran; (2) 
pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran; dan (3) 

pelaksanaan evaluasi program, anggaran, dan pelaporan kinerja. 
 
 

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan 
ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, 
kerumah tanggaan, dokumentasi, publikasi, dan kehumasan. 

Dalam melaksanakan tugasnya bagian umum menyelenggarakan 
fungsi sebagai berikut : (1) pelaksanaan ketatausahaan dan 
kearsipan, (2) pelaksanaan kerumahtanggaan dan pengelolaan 

barang milik negara; dan (3) pelaksanaan dokumentasi, publikasi, 
dan kehumasan. 

 

 

 

 

L. LEMBAGA 
a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) 
bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan 
menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

berdasarkan kebijakan rektor. Dalam melaksanakan tugasnya 
LP2M menyelenggarakan fungsi : 
pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan 

anggaran, serta pelaporan; pelaksanaan penelitian ilmiah murni 
dan terapan; 
a. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 

b. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat; dan 

c. pelaksanaan administrasi lembaga 

Sayuti, S. Ag, MH 
Dalam melaksanakan tugasnya LP2M teridiri atas Ketua, Sekretaris, Pusat dan Subbagian Tata 
Usaha. Ketua LP2M mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan rektor. Sekretaris LP2M mempunyai 
tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan 
ketua. Subbagian Tata Usaha bertugas melaksanakan layanan administrasi, perencanaan, 

keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan LP2M. 
 
1. Pusat Penelitian dan Penerbitan 

Pusat Penelitian dan Penerbitan bertugas melaksanakan penelitian dan penerbitan, dan 
dalam pelaksanaan tugasnya dipimpin oleh kepala yang diangkat  oleh Rektor dan 
bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LP2M). 
2. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat  

Pusat Pengabdian kepada Masyarakat bertugas melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat, dan dalam pelaksanaan tugasnya dipimpin oleh kepala yang diangkat  oleh 
Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat (LP2M). 

 
 

DRS. AGEL 

JUNAIDI.S.Sg. M.PdI 
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Dr. Raudhoh, M. Pd. I 

 

 

Dr. Iskanda, MA 

3. Pusat Studi Gender dan Anak 

Pusat Studi Gender dan Anak bertugas melaksanakan studi gender dan anak, dan dalam 
pelaksanaan tugasnya dipimpin oleh kepala yang diangkat  oleh Rektor dan bertanggung 
jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). 

 
 
b. Lembaga Penjamin Mutu 

 
Lembaga Penjamin Mutu (LPM) mempunyai tugas melaksanakan, 
mengkoordinasikan, mengaudit, memantau, menilai dan 

mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. 
Dalam melaksanakan tugasnya LPM menyelenggarakan fungsi :  
1. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan 

anggaran, serta pelaporan; 
2. pelaksanaan pengembangan mutu akademik; 
3. pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu 

akademik; dan 
4. pelaksanaan administrasi lembaga 
Dalam melaksanakan tugasnya LPM teridiri atas Ketua, Sekretaris, 

Pusat dan Subbagian Tata Usaha. Ketua LPM mempunyai tugas 
memimpin dan mengelola kegiatan pengendalian mutu akademik. 

Sekretaris LPM mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan 

dan pelaporan sesuai dengan kebijakan ketua lembaga. Subbagian Tata Usaha bertugas 
melaksanakan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, 
dan kerumahtanggaan di lingkungan LPM. 

 
1. Pusat Pengembangan Standar Mutu 

Pusat Pengembangan Standar Mutu bertugas melaksanakan pengembangan standar 
mutu akademik, dan dalam pelaksanaan tugasnya dipimpin oleh kepala yang diangkat 

oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga. 
 
2. Pusat Audit dan Pengendalian Mutu 

Pusat Audit dan Pengendalian Mutu bertugas melaksanakan audit dan pengendalian mutu 
akademik, dan dalam pelaksanaan tugasnya dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh 
Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga. 

 
 
M. UNIT PELAKSANA TEKNIS 

a. Pusat Perpustakaan 
 

PUSAT  PERPUSTAKAAN UIN 
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 

 
a. Kepala Perpustakaan 

Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, 
pembinaan dan pengembangan kepustakaan, mengadakan 
kerja sama antar perpustakaan, mengendalikan, mengevaluasi, 

dan menyusun laporan kepustakaan.   
Pusat Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang 
diangkat  oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan 
lembaga. 
Disamping Perpustakaan Induk, saat ini juga sudah terdapat 6  
perpustakaan yang terdapat di setiap fakultas dan Program 

Pascasarjana.  
Perpustakaan ini dapat dikunjungi oleh setiap mahasiswa UIN 

STS Jambi dengan mematuhi ketentuan yang berlaku di setiap perpustakaan tersebut. 
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  Dr. H. Kemas Imron Rosadi, M. Pd 

Dr. Halimah Jafar, M. Pd. I 

Drs. Hasbi  Hasiddiqi, MA 

 

Visi Pusat Perpustakaan 

Menjadi Perpustakaan Islami yang inovatif, responsif dan kompetitif. 
 
Misi Pusat Perpustakaan   

1. Menyediakan koleksi perpustakaan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan 
pemustaka. 

2. Mengembangkan jaringan kerja sama antar perpustakaan perguruan tinggi maupun 

lembaga-lembaga informasi dan dokumentasi lainnya. 
3. Mampu bersaing di kalangan perpustakaan. 
4. Memberikan pelayanan prima kepada pemustaka. 

 
TUJUAN: 
1. Tersedianya koleksi perpustakaan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. 

2. Pelayanan kepada pemustaka berbasis IT. 
3. Terjalinnya kerja sama dengan perpustakaan antar peguruan tinggi dan lembaga informasi 

dan dokumentasi lainnya. 

4. Terselengganya layanan prima.  
 
b. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data 

 
Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data mempunyai 
tugas mengimput dan menampung semua data, baik bergerak 

maupun tidak bergwerak dan sebagai pusat informasi secara 
keseluruhan UIN STS Jambi. Pusat Teknologi Informasi dan 
Pangkalan Data dipimpin oleh seorang kepala, yang diangkat 

oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. 
 
 

 
 

 

c. Pusat Pengembangan Bahasa 
 
Pusat Pengembangan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan 

pelatihan dan pengembangan bahasa bagi civitas akademika 
Institut. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Pengembangan 
Bahasa dipimpin oleh seorang kepala, yang diangkat oleh 

Rektor, bertangungjawab meningkatrnya kemampuan berbahasa 
dengan baik, baik bagi mahasiswa, tenaga kependidikan dan 
dosen UIN STS Jambi, keberadaan kepala bahasa 

bertangungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Pengembangan Lembaga. 
 

 
 

 

d. Pusat Ma’had Al-Jami’ah 
 
Pusat Ma’had Al-Jami’ah mempunyai tugas melaksanakan 

pendidikan dan pemebinaan pemahaman keislaman melalui 
model pendidikan pesantren dilingkungan Institut. Dalam 
melaksanakan tugasnya Pusat Ma’had Al-Jami’ah dipimpin oleh 

seorang Mudir (kepala), yang diangkat oleh Rektor, berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang 
Kemahasiswaan dan Kerjasama. 

 
 

https://www.facebook.com/kemasimronrosadi.melayu
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Dr. Novi Mubyarto, ME 

 

e. Pusat Pengembangan Bisnis 

 
Pusat Pengembangan Bisnis mempunyai tugas mengelola, 
pemasaran, pengembangan dan kerjasama bisnis Institut. 

Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Pengembangan Bisnis 
dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Rektor, berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang 

Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. 
 
 

 
 
 

 
 
N. ORGAN PERTIMBANGAN DAN PENGAWASAN 

a. Organ Pertimbangan 
Organ Pertimbangan Institut terdiri dari : 
1) Dewan Penyantun 

Penyantun merupakan badan non struktural yang terdiri dari tokoh masyarakat 
yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang non 
akademik kepada Rektor. 

2) Senat Institut 
Sesuai dengan KMA Nomor 22 tahun 2915, UIN STS Jambi hanya mempunyai 
Senat di tingkat institut. Senat Institut merupakan badan normatif dan perwakilan 

tertinggi Institut yang mempunyai tugas memberikan saran pertimbangan bidang 
akademik kepada Rektor. 

 
b. Organ Pengawasan 

Dalam rangka pengawasan secara internal dibentuk Satuan Pemeriksa Intern yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan audit di 
bidang keuangan dan kinerja Institut. 

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Pemeriksa Intern menyelenggarakan fungsi :  
1. perumusan sistem pengendalian intern; 
2. pelaksanaan audit dan penilaian bidang keuangan dan kinerja institut; dan 

3. penyampaian laporan kepada Rektor. 
 
O. TATA KERJA ORGANISASI 

1. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Institut/satuan kerja di lingkungan 
institut wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan singkronisasi secara 
hirarki baik pada satuan masing-masing maupun antar satuan organisasi/satuan kerja 

di institut serta dengan instansi lain di luar institut sesuai dengan tugas masing-
masing. 

2. Setiap pimpinan institut/satuan kerja di lingkungan institut bertanggung jawab 

memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan 
bimbingan, dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan. 

3. Setiap pimpinan institut/satuan kerja di lingkungan institut wajib mengembangkan 

tugas dan fungsinya berdasarkan visi, misi, dan kebijakan institut serta mengikuti dan 
mematuhi petunjuk kerja pimpinan satuan kerja organisasi di atasnya, serta 
melaporkan tugas-tugasnya secara berkala kepada atasan masing-masing. 

4. Setiap pimpinan institut/satuan kerja di lingkungan institut wajib melakukan 
pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas bawahan untuk dipergunakan sebagai 
salah satu bahan utama dalam penilaian prestasi kerja, pengambilan keputusan, dan 

pembinaan karir pegawai, serta penyempurnaan tugas lebih lanjut. 
5. Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala UPT dan Kepala Biro 

menyampaikan laporan kepada Rektor, sebagai bahan penyusunan laporan 

akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas institut. 
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6. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan 

pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja. 

7. Dalam melaksanakan seluruh tugas, pimpinan institut/satuan kerja di lingkungan 

institut di bantu oleh kepala-kepala satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka 
pemberian bimbingan kepada bawahannya, masing-masing wajib mengadakan rapat 
berkala. 
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SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK 
PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

 
 

A. PENERIMAAN MAHASISWA BARU 
Penerimaan mahasiswa baru terdiri atas warga negara Indoneia dan warga negara Asing yang 
memenuhi persayaratan, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan mahasiswa baru 

sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan Rektor. Untiversitas menjamin suatus sistim 
penerimahan mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan secara 
objektif,transparan,kuntabel dan memperhatikan pemerataan pendidikan : 

1. Universitas melakukan penerimaan mahasiswa baru jenjang diploma dan sarjana melalui pola 
penerimaan secara nasional. 

2. Selain pola penerimaan sebagaimana dimaksud  universitas dapat melakukan penerimaan 

mahasiswa dengan pola lain. 
3. Selain melakukan penerimaan mahasiswa baru jenjang sarjana sebagaimana dimaksud 

universitas melakukkan penerimaan mahasiswa baru jenjang pascasarjana. 

4. Penerimaan mahasiswa baru jenjang pascasarjana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 
1 (satu ) tahun akademik. 

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud ditetapkan 

dengan keputusan Rektor.  
 

Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dilaksanakan mulai dari bulan Juni 

sampai dengan bulan Agustus. Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Sulthan Thaha 
Saifuddin Jambi dilaksanakan dalam beberapa jalur, yaitu : 

 

MAHASISWA LOKAL/NASIONAL 
1. SPAN – PTKIN ( ONLINE ) 

1.1 Seleksi Mahasiswa 

- Siawa  SMA/SMK/MA/<AK/Pesantren Mu’adalah kelas terakhir  
- Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional ( NISN ) 
- Memperoleh Rekomendasi dari Kepala Sekolah/Madrasah 

1.2 Pendaftaran Mahasiswa 
- Mendaftarkan sekolah/madrasah melalui laman http://www.span-ptkin.ac.id 
- Mengisi data sekolah dan siswa pada borang pendaftaran 

- Mendapatkan user id dan password untuk diberikan kepada siswa 
- Menggunakan User ID dan Password untuk daftar pada laman http://www.span-ptkin.ac.id 
- Mengisi biodata, memilih program studi, menggugah pretasi lain,menggugah foto dan 

melakukan finalisasi pendaftaran 
- Mencetak dan menyimpan kartu pendaftarn sebagai tanda bukti peserta SPAN-PTKIN 

   

2. UM-PTKIN  
2.1 Seleksi Mahasiswa 

- Lulusan (MAN/MAS/PONPES/SMUN/SMUS/SMKN/SMKS) tamatan 3 (tiga) tahun terakhir  

waktu mendaftar 
- Lulusan tahun 2013, 2014 dan 2015 memiliki ijazah MAN/MAS/PONPES/SMUN/SMUS/ 

SMKN/SMKS  

- Lulusan tahun 2016 sekurang-kurangnya memiliki surat keterangan lulus dari kepala 
sekolah/madrasah yang  dilengkapi dengan pas foto terbaru yang bersangkutan dan 
dibubuhi cap sekolah/madrasah. 

- Membayar uang pendaftaran 
2.2 Pendaftaran  Mahasiswa 

- Pendafatran dapat melihat laman resmi pendaftaran pada http://www.um-ptkin.ac.id 

- Mengisi formulir /borang yang tersedia dengan User ID dan Password untuk daftar pada 
laman http://www.span-ptkin.ac.id 

 

 

http://www.span-ptkin.ac.id/
http://www.span-ptkin.ac.id/
http://www.um-ptkin.ac.id/
http://www.span-ptkin.ac.id/
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3. Seleksi mahasiswa Prestasi, Minat, Bakat dan Keterampilan Khusus (PMBK) 

3.1 Seleksi Mahasiswa Prestasi 
- Rangking 1 s/d 10 bagi lulusan (MAN/MAS/PONPES/SMUN/SMUS/SMKN/SMKS) 

dibuktikan dengan surat keterangan rangking dari Kepala Sekolah 

- Fotocopy raport kelas XII semester I dan II yang dilegalisir 
- Bidang MTQ (Juara I, II, III tingkat Propinsi / Nasional dan juara I tingkat Kabupaten / 

Kota) 

- Pidato tingkat Propinsi / Nasional (dibuktikan dengan sertifikat / piagam) 
3.2 Seleksi Mahasiswa Minat dan Bakat 

- Bidang Olahraga dan Kesenian 

- Dibuktikan dengan Sertifikat / Piagam Tingkat Propinsi / Nasional  
3.3 Seleksi Mahasiswa Keterampilan Khusus  

- Bidang Bahasa (B. Inggris, B. Arab, B. Jepang, B. Mandarin, B. Jerman) 

- Dibuktikan dengan sertifikat / piagam standar TOEFL / TOAFL minimal 450 setara 
 

4. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Reguler  

4.1 Memiliki Ijazah Madrasah Aliyah Negeri atau Swasta yang disamakan, SMU, Paket C atau 
Pondok Pesantren yang mengikuti Ujian Akhir Nasional (UAN) tamatan 3 tahun terakhir 
waktu mendaftar. 

4.2 Beragama Islam. 
4.3 Mengisi Formulir Pendaftaran yang telah disiapkan oleh  panitia 
4.4 Warga Negara Indonesia (WNI); atau Warga Negara Asing (WNA) yang telah memenuhi 

syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
4.5 Membayar uang pendaftaran di Bank Syari’ah Mandiri (BSM). 
4.6 Pas photo warna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar dan 2x3 sebanyak 1 (satu) lembar. 

4.7 Stop map folio 1 
       

5. Materi Test 

5.1 Bagi Calon Mahasiswa  Prestasi, Minat, Bakat dan Keterampilan Khusus (PMBK) hanya 
mengikuti tes lisan  

5.2 Bagi Calon Mahasiswa Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan 

Islam Negeri (SPMB-PTKIN) hanya   mengikuti test tulisan dan lisan 
5.3 Bagi Calon Mahasiswa Baru Reguler 

- Ilmu Pengetahuan Agama Islam (Aqidah, Hadits, Tafsir, Hadits, Fiqih, dan Sejarah 

Islam) 
- Ilmu Pengetahuan Umum (Pancasila, UUD 1945, GBHN, Sejarah Nasional dan Dunia 

dan Ilmu  Kejuruan bagi yang memilih Program Pendidikan - Ilmu Pengetahuan Bahasa 

(Bahasa Arab, Bahasa Inggeris dan Bahasa Indonesia) 
5.4 Test Lisan ( Pengetahuan Agama Praktis dan Kemampuan membaca kitab suci Al-Qur’an) 
5.5 Bagi Calon Mahasiswa Reguler diharuskan mengikuti tes tertulis dan tes lisan 
5.6 Aturan lebih lanjut diatur dalam SOP PMB 

 
 

6. Penerimaan mahasiswa baru Internasional diatur sebagai berikut : luar negeri diatur dalam 

aturan sendiri 
 
B. BIAYA PENDIDIKAN DAN PEMBAYARAN UKT ( Uang Kuliah Tunggal ) 

Semua mahasiswa diwajibkan membayar UKT pada awal setiap semester dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
1. Syarat 

- Membawa nomor test yang asli bagi mahasiswa baru. 
- Membawa kartu mahasiswa asli bagi mahasiswa lama. 

2. Prosedur 

- Mengisi blangko UKT  
- Membayar UKT Bagi mahasiswa  Fakultas Syariah, Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Adab dan 

Humaniora, Fakultas Ushuluddin   dan fakultas Ekonomi dan Bisnis islam pada bank BSM 

(Bank Syariah Mandiri) Cabang Jambi dengan nomor rekening 0350092901. 



23 

 

- Bagi mahasiswa yang belum membayar UKT sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, 

otomatis diberikan surat cuti kuliah oleh     pihak fakultas tempat mahasiswa belajar. 
3. Mahasiswa yang telah mendaftar untuk ujian munaqasah dibebaskan dari pembayaran uang 

UKT. 

4. Jumlah UKT dan biaya lainnya ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. 
 
C. KEPINDAHAN MAHASISWA   

a. Antar Prodi dengan syarat sebagai berikut : 
1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Dekan atas persetujuan Dosen 

Pembimbing Akademik dan Ketua Prodi. 

2. Alasan Permohonan. 
3. Photo Copy KTM. 
4. Photo Copy bukti pembayaran UKT semester II (dua) dan maksimal berada pada semester IV 

(empat) 
5. Memenuhi ketentuan lain yang diatur oleh fakultas 

 

b. Antar fakultas dengan syarat sebagai berikut : 
1. Mengajukan Permohonan kepada Rektor 
2. Alasan permohonan 

3. Surat Persetujuan Dekan Fakultas asal dan Fakultas tujuan 
4. Photo Copy KTM. 
5. Photo copy bukti pembayaran UKT semester 1 (satu) dan maksimal berada pada semester 

IV (empat) 
6. Memenuhi ketentuan lain yang diatur oleh fakultas 

 

c. Dari Luar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan syarat sebagai berikut : 
1. Mengajukan permohonan kepada Rektor  
2. Surat pindah dari tempat kuliah asal ( Peguruan Tinggi Negeri ) 

3. IPK Minimal 2.75 dengan menunjukan KHS yang asli 
4. Pindah ke Fakultas dengan prodi yang sama 
5. Minimal telah menyelesaikan semester 1 ( satu  dan maksimal semester 4 ( empat ) pada 

Perguruan Tinggi asal. 
6. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian 
7. Surat Keterangan berbadan sehat dari rumah sakit dan  bebas narkoba 

8. Pasphoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. 
 

d. Perpindahan dari UIN sulthan Thaha Saifuddin Jambi ke Perguruan Tinggi Lain dengan 

syarat sebagai berikut : 
1. Mengajukan permohonan kepada Rektor 
2. Minimal telah menyelesaikan semester  satu dan dua 
3. Melampirkan Tanda lunas UKT 

4. Melampirkan KTM 
5. Bebas Pustaka Fakultas, UIN dan Pustaka Wilayah Jambi 
6. Surat Keterangan Bebas Administrasi Keuangan 

 
D. REGISTRASI DAN HER REGISTRASI 

Pada awal semester seluruh mahasiswa wajib mendaftar ulang /regestrasi dengan ketentuan: 

1. Registrasi Mahasiswa Baru. 
Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak untuk melakukan registrasi dengan menyerahkan 
persyaratan sbb 

1.1. Kartu nomor test/ujian penerimaan mahasiswa baru. 
1.2. Bukti lunas pembayaran UKT asli. 
1.3. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak akademik. 

1.4. Pas photo berwarna ukuran 2 x 3cm dan 4 x3 cm yang masing-masing 2 lembar. 
1.5. Photo copy Ijazah/SKHU yang telah dilegalisir lulus dari sekolah/madrasah. 
1.6. Surat keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian atau dari Sekolah/madrasah asli 

1.7. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Klinik Sulthan. 
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1.8. Photo copy Kartu Keluarga (KK). 

1.9. Surat keterangan penghasilan orang tua dari lurah/kepala desa bagi yang non PNS  
1.10. Pendaftaran dilakukan pada bagian Akademik dan kemahasiswaan c.q. Sub Bagian 

Registrasi sesuai dengan kalender akademik, dan kepada mahasiswa yang bersangkutan 

diberi tanda bukti registrasi sebagai syarat pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) di 
fakultas. Bagi yang terlambat daftar ulang dikenakan sanksi administratif sesuai dengan 
aturan yang berlaku. 

1.11. Bagi orangtuanya PNS/TNI/POLRI/Karyawan Perusahaan melampirkan slip gaji yang telah 
dilegalisir 

 

2. Her Registrasi Mahasiswa Lama. 
Bagi mahasiswa berhak melakukan registrasi dengan menyerahkan persyarratan sbb : 
2.1. Bukti lunas pembayaran UKT semestar yang akan diikuti. 

2.2. Pendaftaran dilakukan pada bagian Akademik Kemahasiswaan c.q. Sub Bagian Registrasi 
sesuai dengan kalender akademik, dan kepada mahasiswa yang bersangkutan diberi tanda 
bukti registrasi sebagai syarat pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) di Fakultas. Bagi 

mahasiswa  yang terlambat pembayaran UKT dan daftar, otomatis akan diberikan surat cuti 
kuliah oleh pihak Fakultas. 

2.3. Aturan lebih lanjut di atur dalam SOP Registrasi 

 
E. CUTI KULIAH (STOP OUT) 

Setiap mahasiswa dapat mengajukan cuti kuliah, yaitu pengunduran diri sementara dari kegiatan 

akademik dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Sudah melewati minimal dua semester. 
2. Surat permohonon  sudah diterima oleh pihak Fakultas satu bulan  sebelum pembayaran UKT 

berikutnya.  
3. Pemberian cuti maksimal dua semester. 
4. Pemberian cuti kuliah dapat diberikan maksimal dua kali selama studi. 

A. 5.Surat cuti ditanda tangani oleh  dekan atau wakil dekan I dan disampaikan kepada mahasiswa 
yang bersangkutan dan tembusan kepada wakil rektor satu, dan bendahara penerima  dan kepala 
PTIPD UIN  STS Jambi. 

5. Cuti kuliah tidak dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak melakukan regestrasi pada 
semester sebelumnya. 

6. Selama menjalni cuti kuliah tidak berhak mengikuti kuliah dan kegiatan atas nama mahasiswa 

UIN STS Jambi. 
7. Mahasiswa yang  cuti kuliah bebas dari pembayaran  UKT selama masa cuti. 
 

F. PUTUS KULIAH (DROP OUT) 
1. Bagi mahasiswa yang pada akhir semester IV mendapat IP Kumulatif dibawah 2 diperkenankan 

memperbaiki nilai dalam waktu satu tahun (dua semester). 
2. Dalam semester berikutnya mahasiswa yang bersangkutan hanya diberi kesempatan 

memperbaiki nilai semester I s/d IV. 
3. Jika IPK nya masih kurang dari 2, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti 

program semester berikutnya dan dinyatakan Drop Out. 

4. Putus Kuliah (Drop Out) diberlakukan bagi mahasiswa yang tidak mampu menyelesaikan 
Program Diploma III dengan beban studi sampai 113 SKS dalam jangka waktu maksimal XI 
semester (termasuk cuti kuliah) dan untuk Program Strata 1 dengan beban studi sampai 150 SKS 

dalam jangka waktu maksimal XIV semester (termasuk cuti kuliah).  
5. Mahasiswa semester XI bagi Program Diploma III dan semester XIV bagi Program Strata 1 yang 

telah menyelesaikan seluruh tugas akademik dan beban program studinya kecuali tugas akhir / 

skripsi dapat mengajukan perpanjangan masa studi maksimal satu semester kepada Rektor 
dengan menunjukkan tugas akhir / skripsi yang ditanda tangani Pembimbing I dan II dan 
mendapat persetujuan dari Dekan Fakultas. 

6. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya dalam batas waktu maksimal selambat 
lambatnya satu bulan sebelum habis masa studinya diusulkan oleh Dekan Fakultas kepada 
Rektor untuk diproses dan dikeluarkan Surat Keputusan Putus Kuliah (Drop Out) oleh rektor-
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apabila dalam waktu satu bulah tersebut mahasiswa bersangkutan dapat menyelesaikan 

studinya, maka surat keputusan Drop Out tersebut tidak dikeluarkan 
 
G. PENGGANTIAN KTM HILANG 

1. Melapor ke Kepolisian setempat sesuai kejadian atau. 
2. Melapor ke Fakultas  Cq. Subbag Akademik dan Kemahasiswaan 
3. Fakultas mengeluarkan surat keterangan hilang. 

4. Membawa Surat Keterangan Kehilangan Kartu pada Bagian Akademik dan Kemahasiswaan 
Rektorat 

5. Menyerahkan pas fhoto ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar  

 
H. PENGHARGAAN 

Bagi mahasiswa yang berprestasi atau mempunyai Indek Prestasi (IP) dan yudisium tertinggi diberi 

penghargaan sebagai berikut : 
1. Diusulkan untuk memperoleh beasiswa . 
2. Diusulkan untuk menerima piagam atau penghargaan dari Rektor (wisudawan/ti terbaik) 

3. Ketika panggilan wisuda setiap mahasiswa yang nilai yudiciumnya cum laude ke atas harus 
diumumkan oleh MC. Sedangkan yang tidak cum laude tidak perlu diumumkan IPK dan 
yudisiumnya. 

4. wisudawan dengan Yudisium magna dan summa Cum Laude dipasangkan selempang sesuai 
dengan Yudisiumnya yang secara simbolis dipasangkan oleh Rektor waktu pemanggilan 
Yudisium terbaik, Setelah itu penerima Yudisium Magna dan Summa Cum Laude lainnya 

memasangkan masing-masing 
5. Setiap mahasiswa yang memperoleh nilai summa cum laude diutamakan untuk direkrut untuk 

mengikuti jenjang S2 dipersiapkan menjadi calon dosen ketika penerimaan dosen sesuai dengan 

aturan yang berlaku : 
 
I. SANKSI 

1. Bagi Mahasiswa yang tidak membayar UKT tepat pada waktunya, dikenakan sanksi sebagai 
berikut: 
1.1. Mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester yang bersangkutan, maka haknya sebagai 

mahasiswa hilang sampai ia mendaftar kembali.6 
1.2. Mahasiswa yang tidak membayar UKT pada waktu yang telah ditetapkan berdasarkan 

kalender akademik dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. 

2. Sanksi dapat dikenakan pada mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai 
berikut: 
2.1. Mahasiswa yang melanggar ketentuan yang normatif dapat dikenakan: teguran, peringatan, 

skorsing dalam jangka waktu tertentu, atau dicabut haknya sebagai Mahasiswa UIN Sulthan 
Thaha Saifuddin Jambi. 

2.2. Apabila mahasiswa telah mengalami skorsing (Pengeluaran Sementara), yang 
bersangkutan harus mengajukan permohonan untuk mendaftar kembali sebagai mahasiswa 

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Skorsing ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor 
atas Usul dari Dekan Fakultas. 

2.3. Mahasiswa yang memperoleh IP kurang dari 2, mendapat teguran dari dosen Pembimbing 

Akademik atau Dekan Fakultas. 
2.4. Mahasiswa yang terlambat melakukan registrasi tidak berhak memperoleh pelayanan 

akademik maupun administratif, dan bagi mahasiswa yang tidak merencanakan/ 

mengajukan program studi pada masa yang telah ditentukan, tidak berhak mengikuti kuliah. 
Apabila mahasiswa yang bersangkutan mengikuti ujian, nilainya tidak diakui.  

2.5. Mahasiswa yang kuliahnya kurang dari 75% dari kehadiran Dosen dalam satu semester, 

tidak berhak mengikuti ujian untuk mata kuliah yang bersangkutan. Bagi mahasiswa yang 
tidak melakukan tugas terstruktur dan mandiri dapat berakibat penundaan atau pembatalan 
nilai yang diperolehnya dari dosen yang bersangkutan. 

2.6. Dosen tetap yang tidak memenuhi target perkuliahan dikenakan sanksi oleh Rektor yang  
bersangkutan sesuai aturan kepegawaian yang berlaku, sedangkan dosen tidak tetap yang 
tidak memenuhi target perkuliahan akan dibebastugaskan dari tugas mengajarnya. 

2.7. Sanksi lainnya diatur secara tersendiri. 
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J. WISUDA DAN DIES NATALIS 

1. Wisuda Sarjana 
Dalam 1 (satu) tahun wisuda dilaksanakan 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Juni dan Desember. 
Persyaratan mengikuti wisuda sarjana sebagai berikut: 

a. Menyerahkan bukti lulus Ujian Munaqasyah dari Fakultas dan Pascasarjana (asli). 
b. Membayar biaya wisuda  
c. Mengisi formulir pendaftaran wisuda pada bagian Akademik dan Kemahasiswaan UIN. 

d. Mengikuti prosesi pra wisuda. 
2. Dies Natalis. 

Dies Natalis adalah peringatan hari jadi UIN yang jatuh pada tanggal 8 Desember dan 

perayaannya dilaksanakan bersama dengan acara wisuda sarjana yang ditandai dengan orasi 
ilmiah. 

 

K. IJAZAH, TRANSKRIP NILAI DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH 
Untuk pengambilan Ijazah ditetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut: 
1. Keterangan bebas pustaka dari Perpustakaan UIN dan Wilayah. 

2. Bukti penyerahan skripsi/ tesis bagi Program S1dan S2.S3 
3. Menyerahkan bukti pembayaran wisuda. 
4. Menyerahkan 1 exemplar buku sumbangan yang sesuai dengan kebutuhan jurusan melalui Ketua 

Jurusan untuk seterusnya diserahkan ke perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 
5. Aturan lebih lanjut dalam SOP Wisuda.. 
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PENYELENGGARAAN 

SISTEM SEMESTER 
 

A. SISTEM SEMESTER  

Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwalnya. 
1. Sistem Kredit Semester 

Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan 

Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja Dosen, 
pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. 

2. Satuan Kredit Semester 

Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang 
diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu sebanyak satu jam 
perkuliahan atau dua jam praktikum, atau empat jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi 

oleh 1-2 jam kegiatan terstruktur dan satu sampai dua jam kegiatan mandiri. 
 
B. BEBAN STUDI 

 Beban Studi adalah takaran bobot keseluruhan Satuan Kredit Semester bagi penyelesaian satu 
jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut: 
1. Program S1 diberi beban antara 144 s/d 160 SKS. 

2. Pengambilan beban studi dilakukan secara bertahap melalui beberapa semester. Setiap semester 
berisi alokasi penawaran mata kuliah dengan bobot SKS tertentu. 

3. Beban studi yang diambil diprogramkan sebagai Rencana Studi dan dituangkan ke dalam Kartu 

Rencana Studi (KRS) model A. 
 
C. RENCANA STUDI 

1. Rencana studi adalah rancangan jenis mata kuliah dan bobot SKS yang diambil mahasiswa untuk 
semester tertentu. 

2. Mahasiswa wajib mengambil semua mata kuliah yang ditawarkan sesuai dengan peringkat 

semesternya, kecuali bila: 
a. Indeks Prestasi (IP) semester sebelumnya tidak mencapai sebatas skala perbandingan bobot 

SKS beban studi yang ditawarkan. 

b. Terkendala oleh mata kuliah prasyarat. 
3. Mahasiswa yang memperoleh Indeks Prestasi (IP) semester sebelumnya melebihi skala 

perbandingan bobot SKS beban studi yang ditawarkan, dapat mengambil tambahan mata kuliah 

dengan bobot SKS tertentu pada semester sebelum atau sesudahnya. 
4. Khusus mahasiswa semester satu, beban studi ditentukan secara paket yang harus diambil 

seluruhnya. 

5. Besaran dan rentang bobot SKS beban studi yang diambil diukur dengan skala perbandingan 
sebagai berikut: 

 

No Indeks Prestasi Beban Studi 

1 3.50 – 4.00 25 - 26 SKS 

2 3.00 – 3.49 23 - 24 SKS 

3 2.50 – 2.99 21 - 22 SKS 

4 2.00 – 2.49 19 - 20 SKS 

5 1.50 – 1.99 17 - 18 SKS 

6 1.00 – 1.49 15 - 16 SKS 

7 0.50 – 0.99 13 - 14 SKS 
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8 0.00 – 0.49 9 - 12 SKS 

 

6. Rencana Studi dirancang oleh mahasiswa dengan berkonsultasi kepada Dosen Pembimbing 
Akademik, selanjutnya dituangkan kedalam Kartu Rencana Studi (KRS) model A, ditanda tangani 
oleh mahasiswa yang bersangkutan dan Dosen Pembimbing Akademik. 

7. Kartu Rencana Studi (KRS) model A yang telah diserahkan ke jurusan untuk diteliti, disahkan, dan 
ditanda tangani oleh Ketua Jurusan atau Wakil Dekan I. 

8. Kartu Rencana Studi (KRS) model A yang telah disahkan oleh Ketua Jurusan atau Wakil Dekan I 

diserahkan oleh mahasiswa kepada: 
a. Subbag Akademik (biru putih). 
b. Dosen Pembimbing Akademik (kuning). 

c. Warna hijau untuk arsip. 
d. Mahasiswa yang bersangkutan berhak mendapat Kartu Kuliah model C. 

9. Bagi yang terlambat mengajukan Kartu Rencana Studi (KRS) model A ke jurusan sesuai kalender 
Akademik dan atau ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan fakultas, diberi sanksi pengurangan 

bobot SKS dari Kartu Rencana Studi (KRS) nya sebagai berikut: 
a. Terlambat 1 minggu, dikurangi 2 SKS. 
b. Terlambat 2 minggu, dikurangi 4 SKS. 

c. Terlambat 3 minggu, dikurangi 6 SKS. 
d. Terlambat lebih dari ketentuan diatas yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri untuk 

semester tersebut. 

10. Perubahan Rencana Studi dan KRS hanya dilakukan dalam waktu 15 hari terhitung sejak 
berakhirnya masa pengajuan KRS. Perubahan tersebut harus ada persetujuan Dosen Pembimbing 
Akademik dan Ketua Jurusan. 

11. Pindah Kontrak pada prinsipnya tidak dapat diizinkan kecuali ada alasan yang logis yang diajukan 
ke Ketua Jurusan. 

12. Mahasiswa yang tidak mengontrak atau tidak menyerahkan KRS tidak berhak untuk mengikuti 

perkuliahan atau mendapatkan nilai. 
13. KRS dan KHS Mahasiswa Angkatan 2012/2014 dan Angkatan 2014/2015 sudah menggunakan 

sistem on line. 

 
D. PERKULIAHAN  

1. Satuan Waktu. 

Satuan waktu perkuliahan menganut sistem semester. Satu tahun akademik dibagi menjadi dua 
semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. Semester ganjil dilaksanakan pada bulan 
September s/d Februari, dan semester genap dilaksanakan pada bulan Maret s/d Agustus. 

 
2. Pelaksanaan/Perkuliahan. 

a. Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Tatap Muka (TAMU), Tugas 

Terstruktur(TUTUR), Tugas Mandiri (TURI), dan Praktikum. 
b. Seluruh kegiatan perkuliahan terjadwal dalam roster kuliah berdasarkan kalender akademik.  
c. Seluruh kegiatan perkuliahan wajib diikuti oleh mahasiwswa sesuai beban studi yang 

diambilnya. Khusus Perkuliahan Tatap Muka (TAMU) wajib diikuti oleh mahasiswa sekurang-
kurangnya75% dari kehadiran Dosen. 

d. Dosen harus memberikan kuliah maksimal 16 kali TAMU, termasuk ujian mid semester dan 

ujian semester. 
e. Dosen dan mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir setiap kegiatan perkuliahan sesuai 

roster perkuliahan. 

f. Dosen yang tidak melaksanakan perkuliahan pada bulan pertama semester berjalan, akan 
dilaporkan kepada Rektor untuk diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku. 

g. Setiap Dosen harus membuat SAP (Satuan Acara Perkuliahan), kontrak kuliah dan kesediaan 

mengajar dan diserahkan ke Ketua Jurusan. 
h. Aturan lebih lanjut di atur dalam SOP Perkuliahan 
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E. HASIL STUDI 

1. Hasil Studi adalah tingkat keberhasilan mahasiswa menyelesaikan beban studi sesuai rencana 
studi yang diambil yang dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi (IP). 

2. Hasil Studi mahasiswa dituangkan kedalam Kartu Hasil Studi (KHS) model D. 

3. KHS diisi oleh Bagian Akademik Fakultas dan ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik 
atas nama Dekan, untuk Pascasarjana atas nama Direktur. 

 

F. ACUAN PENILAIAN 
Dalam penilaian digunakan dua pola pendekatan, yaitu: 
1. Penilaian Acuan Norma (PAN), yaitu penilaian yang membandingkan hasil belajar seseorang 

mahasiswa dengan kelompoknya dan dapat dipakai untuk semua mata kuliah yang pada dasarnya 
menggunakan Kurva Normal (angka rata-rata atau mean, dan angka penyimpangan rata-rata atau 
standar deviasi). 

2. Penilaian Acuan Pokok (PAP), yaitu membandingkan hasil belajar seseorang mahasiswa terhadap 
suatu patokan yang sudah ditemukan sebelumnya yang biasa disebut “BATAS LULUS” atau tingkat 
penguasaan minimum. Bagi mahasiswa yang mencapai atau melampaui batas atau patokan 

dinyatakan lulus, dan bagi yang belum mencapai patokan dinyatakan belum lulus. Pendekatan PAP 
selalu dikaitkan dengan penguasaan kompetensi tertentu bagi seorang mahasiswa sebagai hasil 
belajarnya. Penguasaan kompetensi itu dirumuskan oleh dosen. 

3. Penggunaan PAN dan PAP, di semua jenis dan jenjang program pendidikan di Perguruan Tinggi 
tersedia berbagai mata kuliah dalam setiap semester. Pendekatan PAN dapat dipakai untuk semua 
mata kuliah. Angka-angka pendekatan penguasaan kompetensi, keterampilan dan bahkan sikap 

yang dimiliki oleh sekelompok mahasiswa sebagai hasil dari pengajaran dapat dicernakan. 
Pelaksanaanya dapat dijelaskan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
3.1. Setelah pengajaran dilaksanakan, sekelompok mahasiswa yang menerima pelajaran 

tersebut, menjawab soal-soal atau melaksanakan tugas-tugas tertentu dimaksudkan sebagai 
ujian. Hasil ujian ini diperiksa dan angka-angka pemeriksaan diberikan untuk masing-masing 
mahasiswa, selanjutnya disusun dalam bentuk “kurva” dan hasil-hasil angka perhitungan 

yang menyertainya. (terutama angka rata-rata dan penyimpangan rata-rata) dapat dipakai 
dalam angka PAN. 

3.2. PAP tidak berorientasi pada “apa adanya” sebagaimana PAN. PAP tidak semata-mata 

mempergunakan angka rata-rata yang dihasilkan oleh kelompok yang diuji, melainkan telah 
lebih dahulu menetapkan kriteria keberhasilan, yaitu “BATAS LULUS” penguasaan bahan 
pelajaran. 

3.3. Mahasiswa harus berkompetisi dalam tujuan khusus pengajaran yang dikenal dengan Tujuan 
Intruksional Khusus (TIK) dirumuskan oleh dosen sebelum pengajaran dimulai. TPU dan TPK 
dijadikan dasar penentuan “BATAS LULUS”. keputusan diambil berdasarkan pernyataan 

sampai dimana hak mahasiswa harus menguasai kompetensi sebagaimana tersebut didalam 
TPU dan TPK yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk ujian agar mahasiswa dapat 
dinyatakan lulus, apabila telah mencapai atau melampaui angka yang setara dengan 
kompetensi sebagaimana tersebut dalam TPU/TPK. Keputusan inilah yang membedakan 

PAN dan PAP. 
4. PAP memerlukan ujian pembinaan (test formatif) dan ujian akhir (test sumatif). Test formatif 

dilaksanakan pada tahap tertentu seperti pada pertengahan semester selagi proses pengajaran 

masih berlangsung. Hasilnya digunakan sebagai indikator apakah mahasiswa tertentu perlu 
bantuan atau tidak. Ujian akhir (test sumatif). Dilaksanakan pada akhir proses pengajaran. Ujian ini 
meliputi semua bahan yang diajarkan dalam keseluruhan proses pengajaran dengan tujuan untuk 

mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menguasai seluruh bahan yang diajarkan. 
 
G. PENYELESAIAN STUDI 

1. Masa studi Program Sarjana Strata Satu (S1) maksimal 7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas) 
semester.  

2. Studi mahasiswa dinyatakan apabila telah menyelesaikan seluruh tugas akademik. 

3. Keseluruhan penyelesaian studi dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Komulatif (IPK) dan 
predikat yudisium menurut tabel dibawah ini: 
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No IPK Predikat Yudisium 

1 3.65 – 4.00 Cumlaude (Lulus dengan Pujian) 

2 3.00 – 3.64 Sangat Memuaskan (Amat Baik) 

3 2.50 – 2.99 Memuaskan (Baik) 

4 2.00 – 2.49 Cukup 

5 0.00 – 1.99 Tidak lulus 

 

4. Predikat Yudisium Cumlaude hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang menyelesaikan S.1 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
A. Nilai rata-rata 4 : Yudicium Summa Cum Laude 

1. Maksimal 8 semester 
2. Tidak pernah PN 
3. Semua nilai A 

4. Menguasai minimal dua bahasa asing (Arab atau Iinggris ) dengan aktif  
    

B. Nilai rata-rata IPK 3.80-3.89: Yudicium Magna Cum Laude 

1. Maksimal 8 semester 
2. Tidak pernah PN 
3. Tidak  diwajibkan Semua nilai A 

4. Nilai Skripsi A 
5. Menguasai salah satu bahasa Asing Arab atau Inggris dengan aktif 

 

C. Nilai rata-rata 3.65-3.79: Yudicium Cum Laude 
1. Maksimal 8 semester 
2. Tidak pernah PN 

3. Nilai skripsi disyaratkan menimal A 
D. Meskipun nilai IPK mahasiswa 3.80-4 tetapi tidak mampu bahasa asing , maka yudisiumnya 

dinyatakan Cum Laude saja 
E. Meskipun nilai IPK dan persyaratan lain untuk Yudisiumnya Cum Laude memenuhi, tetapi nilai 

skripsinya tidak sampai A.  
Maka yudisiumnya yang diberikan amat baik saja. 

F. Yang pernah PN tidak diberikan yudicium cum laude, berapapun nilai komulatifnya (amat baik) 

G. Ketika pelaksanaan wisuda, setiap mahasiswa yang memperoleh yudicium Magna dan Summa 
Cum Laude di atas, diberikan selendang penghargaan sesuai dengan yudisium di atas ( 
Summa Cum Laude, Magna Cum Laude dan Cum Laude 

H. wisudawan dengan Yudisium Summa Cum Laude dibacakan dengan lengkap IPK. Tempa lahir, 
nama kedua orang tua, nama kedua pembimbing tugas akhir, program Studi dan judul tugas 
akhirnya. 

I. Wisudawan dengan Yudisium Magna Cum Laude dibacakan dengan lengkap IPK Yudisium dan 
nama pembimbing tugas akhir. 

J. Setiap mahasiswa yang memperoleh nilai summa cum laude diutamakan untuk direkrut untuk 

mengikuti jenjang S2 dipersiapkan menjadi calon dosen ketika penerimaan dosen dengan 
melengkapi persyaratan lainnya sesuai aturan yang berlaku. 

K. IPK terendah kelulusan adalah 2,00. 

 
H. PELAKSANAAN UJIAN 

Ujian yang dimaksud dalam ketentuan ini meliputi ujian mid semester, ujian praktikum, ujian akhir 

semester, ujian komprehensif dan ujian skripsi: 
1. Ujian Mid semester dilakukan oleh dosen yang bersangkutan setelah pelaksanaan perkuliahan 

tatap muka sekurang-kurangnya berlangsung 7 kali. 



31 

 

2. Ujian praktikum dikoordinasi oleh unit Pengelola Labor (UPL) setelah berkonsultasi dengan Ketua 

Jurusan. Pelaksanaannya dilakukan oleh panitia ujian praktikum yang ditunjuk oleh Dekan. 
3. Ujian Akhir Semester 

3.1. Ujian akhir semester dilaksanakan oleh panitia ujian semester yang ditunjuk oleh Dekan. 

3.2. Pelaksanaan ujian akhir semester mengikuti ketentuan umum yang berlaku pada UIN Sulthan 
Thaha Saifuddin Jambi. 

3.3. Mahasiswa yang dapat mengikuti ujian akhir semester adalah: 

3.3.1. Dapat menunjukkan identitas diri berupa Kartu Mahasiswa. 
3.3.2. Telah mengontrak mata kuliah yang diujikan dengan menunjukkan KRS. 
3.3.3. Telah mengikuti kuliah tatap muka minimal 75 % dari kehadiran dosen. 

3.3.4. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan fakultas. 
4. Mata kuliah tidak dapat diujikan bila frekuensi kuliah kurang dari 14 kali tatap muka diluar mid dan 

ujian semester dan Aturan lebih lanjut di atur dalam SOP Ujian. 

5. Perhitungan nilai akhir semester menjadi nilai rata-rata hasil ujian mengacu kepada kontrak kuliah 
dengan menggunakan rumus yang disesuaikan dengan SOP pelaksanaan perkuliahan dan Ujian, 
dan atau dengan rumus dibawah ini : 

MS + TT + SM + SM  = NR 
 4 

Keterangan : 

MS :  Mid Semester 
TT :  Tugas Terstruktur 
SM :  Semester 

NR :  Nilai Rata-rata  
 

6. Kategori skor, nilai, dan tafsiran nilai dinyatakan dengan: 

 

No Skor Nilai Tafsiran 

1 80.00-100 A 4 

2 75.00-79.99 B+ 3,5 

3 70.00-74.99 B 3 

4 65.00-69.99 C+ 2,5 

5 60.00-64.99 C 2 

6 55.00-59.99 D 1 

7 0.00-54.99 E 0 

 

7. Hasil ujian mid semester, tugas terstruktur, semester, rata-rata nilai (simbol), dan tafsiran 
dituangkan dalam Kartu Daftar Hasil Ujian Semester dan ditanda tangani oleh dosen pengasuh 
mata kuliah. Jika dosen hanya mengisi nilai rata-rata dan nilai simbol, fakultas berhak menolaknya. 

8. Dosen harus menyerahkan Kartu Daftar Hasil Ujian ke fakultas sesuai batas waktu yang ditentukan. 
Apabila ketentuan batas waktu tidak dapat dipenuhi, maka fakultas mengambil alih dengan 
memberi nilai 70/ B-, kepada setiap mahasiswa yang memenuhi target perkuliahan dan telah 

mengikuti ujian pada mata kuliah tersebut.  
9. Bagi mahasiswa yang belum melaksanakan mid semester atau tugas terstruktur, diberi kesempatan 

melengkapi atas persetujuan dosen pengasuh mata kuliah tanpa koordinasi oleh Fakultas 

selambat- lambatnya satu minggu setelah berakhirnya masa penyerahan nilai ujian kepada 
fakultas. 

10. Bagi mahasiswa yang belum mengikuti ujian semester, karena alasan yang dipertanggung 

jawabkan diberi kesempatan mengajukan surat permohonan ujian susulan kepada Dekan dalam 
masa setengah bulan setelah berakhirnya ujian semester. Ujian susulan boleh dilaksanakan oleh 
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Dosen bila mahasiswa dapat menunjukkan surat izin susulan yang ditanda tangani oleh Wakil 

Dekan Bidang Akademik. 
11. Simbol yang digunakan didalam daftar hasil ujian berkenaan dengan point i dan j di atas adalah: TL 

(tidak Lengkap). TL tidak dihitung didalam Indeks Prestasi mahasiswa semester yang 

bersangkutan. 
12. Pengumuman hasil ujian dilakukan oleh bagian Akademik setelah diketahui/ ditanda tangani oleh 

Wakil Dekan Bidang Akademik atau Kabag. TU Fakultas. Masa pengumuman mengikuti kalender 

akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 
13. Khusus untuk Pasca sarjana S.2 dan S.3 Kategori skor, nilai, dan tafsiran nilai diatur dalam aturan 

tersendiri. 

 
Perbaikan Nilai (PN) 
1. Mahasiswa yang memperoleh nilai B, C atau D dapat memperbaiki nilainya melalui semester ganjil atau 

genap yang menyajikan mata kuliah itu, dan atau melalui Semester Pendek (SP) dengan aturan 
tersendiri yang ditentukan UIN. 

2. Mata Kuliah PN dicantumkan dalam KRS, tetapi tidak dihitung bobot SKSnya dalam penjumlahan 

kontrak beban studi semester. 
3. PN hanya boleh dilakukan maksimal 2 kali untuk satu mata kuliah. Apabila dua kali tidak berhasil maka 

harus dikontrak ulang. 

4. Jumlah mata kuliah PN untuk satu semester yang ditentukan mahasiswa harus atas persetujuan Dosen 
Pembimbing Akademik. 

5. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah PN wajib mengikuti kegiatan perkuliahan, mid semester, tugas 

terstruktur, dan ujian semester atau kegiatan pengiring lainnya sebagaimana ketentuan kuliah yang 
berlaku. 

6. Nilai hasil PN yang dicantumkan didalam KHS adalah nilai tertinggi antara nilai sebelumnya dan nilai 

hasil PN. 
 
Semester Pendek 

Semester Pendek dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Semester pendek dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun pada akhir semester ganjil dan semester 

genap. 

2. Mata kuliah yang boleh dikontrak pada semester pendek adalah : 
2.1. Mata kuliah yang sudah pernah dikontrak tapi belum lulus atau lulus dengan nilai yang diperboleh 

perbaikan, kecuali mata kuliah keterampilan seperti Micro Teaching dan bahasa. 

2.2. Mata kuliah yang tidak ditawarkan lagi karena perubahan kurikulum. 
3. Batas maksimal beban studi yang boleh dikontrak sebanyak 12 SKS. 
4. Mahasiswa yang berhak mengikuti semester pendek adalah mahasiswa terdaftar pada  semester 8 ke 

atas berjalan, dan dibebani biaya per SKS sesuai ketetapan UIN. 
5. Dosen pengasuh mata kuliah semester pendek adalah dosen mata kuliah menurut keahliannya.  
6. Nilai Semester Pendek ditentukan oleh keaktifan tatap muka dan prestasi mahasiswa yang 

bersangkutan. 

 
Ujian Komprehensif 
1. Ujian komprehensif dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kegiatan/ mata 

kuliah, dan KUKERTA. 
2. Ujian komprehensif dilaksanakan oleh sebuah tim Penguji yang terdiri 1 orang ketua/penguji dari 2 

orang dosen penguji yang mempunyai kedudukan setara dan membidangi komponen institut, fakultas 

dan jurusan. 
3. Waktu dan tempat pelaksanaan di atur oleh Fakultas. 
4. Materi ujian untuk masing-masing Fakultas meliputi mata kuliah sebagai berikut: 

 
Fakultas Syari’ah  

Komponen Institut : Tafsir, Hadits, dan Ibadah Praktis 

Komponen Fakultas  :  Hukum Islam dan Filsafat Hukum Islam 
Komponen Prodi :   
Hukum Keluarga Islam (HKI) :   Hukum Perdata Islam dan Peradilan Islam di Indonesia 

Hukum Pidana Islam (HPI) :   Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam 
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Perbandingan Mazhab (PM) :  Perbandingan Mazhab dalam Islam dan Perbandingan 

Hukum serta  perundang-undangan 
Ilmu Pemerintahan (IP) : Manajemen Pemerintahan Desa dan Perencanaan 

Pembangunan  

Hukum Ekonomi Syariah (HES) : Hukum Bisnis Islam dan Manajemen Zakat dan Wakaf 
Hukum Tata Negara Islam ( HTNI)  : Sistim Politik di Indonesia dan Politik di Negara-negara 

Islam 

 
Fakultas Ushuluddin 
Komponen Institut :   Tafsir, Hadits, dan Ibadah Praktis 

Komponen Fakultas  :   Ilmu Kalam, Filsafat, Pemikiran Keislaman 
Komponen Prodi  : 
Aqidah Filsafat (AF) :   Filsafat Umum, Filsafat Islam, dan Tasauf 

Ilmu Alquran danTafsir (IAT) :   Metodologi Tafsir,Metodologi Hadits, Mazhab Tafsir, 
Takhrij Hadits 

Dakwah (KPI) :  Ilmu Dakwah, Teknik Komunikasi,Kehumasan,Jurnalistik 

dan Teknik Peliputan Berita  
Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) :  Teknik Bimbingan dan Penyuluhan, Psikologi Islam 
Jurnalistik Islam                          : 

 
Fakultas Tarbiyah 
Komponen Institut :  Tafsir, Hadits, dan Ibadah Praktis 

Komponen Fakultas  :   Ilmu Pendidikan dan Filsafat Pendidikan 
Komponen Prodi  
Pendidikan Agama Islam (PAI) :   Pengelolaan Proses Pembelajaran Agama Islam 

Pendidikan bahasa Arab (PBA)                    :   Pengelolaan Proses Pembelajaran Bahasa Arab 
Manajemen Pendidikan Islam (MPI) :   Pengelolaan kependidikan Islam 
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) : Pengelolaan Proses Pembelajaran di Madrasah 

Ibtidaiyah 
Tadris  Bahasa Inggris (PBI) : 
Tadris Fisika : 

Tadris Matematika : 
Tadris Biologi (IPA) : 
Pendidkan Islam Anak Usia Dinil ( PIAUD) : 

 
Fakultas Adab  :  
Komponen Institut   :   Keislaman (Qur’an, Hadits, Ilmu Kalam, 

Tasawuf, Fikih Ibadah) 
   Keilmuan (Filsafat Umum, Metodologi 

Penelitian) 
Komponen Fakultas  : Ilmu-ilmu keadaban (sejarah, filsafat Islam, 

PPMDI, Bahasa/sastra, Kebudayaan dan 
Peradaban Islam 

Komponen Prodi  : 

Sejarah Peradaban Islam  (SPI)   :  Ilmu Sejarah, Filsafat Sejarah, Historiografi, 
Sejarah Islam berbagai kawasan, Sejarah Islam 
Indonesia 

Bahasa dan Sastra Arab (BSA)  :   Ilmu Lughah, Fiqh Lughah, Qowa’id, Maharah 
(Kalam, Kitabah, Istima’,                
Tarjamah,Tahririiyyah,Syafawiyah) 

Bahasa Inggris (BI)  :   Structure, Speaking, Reading, Writing, Study 
and Critic on English       
Literature, history of English and English 

literature, skill of Translation  
   (Oral/ Lisan dan Writing/ Tulisan) 
Ilmu Perpustaan dan Informasi Islam (IPI)  :   Manajemen Organisasi Perpustakaan, Koleksi, 

Klasifikasi dan Dokumentasi, Konserpasi dan 
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Reserpasi, Indeks dan Abstrak, Layanan 

Informasi,    Literasi Informasi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Komponen Prodi  :   Ekonomi Syariah ( ES )  

  :   Perbankan Syariah, Akuntansi  
  :   Manajemn Keuangan Syariah 
 

Pascasarjana 
Mata Uji Standar Keilmuan  :  1.   Bidang Metodologi Penelitian   
   2.   Bidang Filsafat Umum 

Mata Uji Standar Keislaman  : 1.   Bidang Studi Al-Quran 
   2.   Bidang Studi Al-Hadits 
   3. Bidang Perkembangan dan Peradaban 

Pemikiran Islam 
Mata Uji Standar Program  : 1.  Pendidikan Islam 
Studi   2.  Hukum Islam  

   3.  Filsafat Islam 
   4.  Ekonomi Islam 

 

5. Bila salah seorang Dosen Penguji memberi angka tidak lulus, maka mahasiswa dinyatakan tidak 
lulus. Mahasiswa wajib mengikuti ujian ulangan dengan tim yang sama dengan menitik beratkan 
pada bidang yang belum lulus. Ujian komprehensif ulangan paling cepat dapat dilakukan 10 hari 

setelah ujian sebelumnya. Biaya ujian ulangan dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan, 
yang besarnya ditentukan oleh fakultas. 

 

I. PROPOSAL DAN SKRIPSI 
1. Pengajuan Proposal. 

1.1. Proposal penelitian skripsi dapat diajukan mahasiswa setelah menyelesaikan beban studi 128 

SKS, telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dan Bimbingan Skripsi, memiliki skor SKK 
sebesar 40 point dan telah mengikuti seminar proposal skripsi, minimal 5 kali. 

1.2. Proposal harus disetujui oleh pembimbing Akademik dilengkapi persyaratan akademik sesuai 

dengan ketentuan dan diajukan melalui sub bagian umum fakultas untuk diteruskan 
kejurusan. 

1.3. Proposal diteliti, diproses, dan di setujui jurusan bila memenuhi ketentuan akademik sesuai 

dengan spesifikasi bidang kajian jurusan. 
1.4. Persetujuan proposal dan penunjukkan dosen pembimbing skripsi oleh Ketua Jurusan 

disahkan oleh Dekan dengan dikeluarkan surat penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi yang 

ditanda tangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. 
1.5. Proposal skripsi yang telah disahkan, diseminarkan di bawah Tim dosen yang ditunjuk oleh 

Fakultas terdiri dari ketua dan pembimbing didampingi seorang notulis akademik, dan dihadiri 
sekurang-kurangnya 10 mahasiswa. 

1.6. Proposal yang telah diseminarkan di telaah dan ditanda tangani oleh dosen pembimbing, 
diajukan kembali ke fakultas untuk memperoleh pengesahan judul. 

1.7. Judul yang telah disahkan dapat diubah dengan mengajukan surat permohonan ke Dekan, 

atas persetujuan pembimbing. 
 

2. Penulisan Skripsi. 

Prosedur penelitian dan penulisan skripsi mengacu kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi UIN 
Sulthan Thaha Saifuddin dan Pedoman Penulisan Skripsi masing-masing Fakultas. 

 

3. Bimbingan Skripsi. 
1. Skripsi mahasiswa dibimbing oleh dua orang dosen sesuai dengan keahlian, yaitu Dosen 

Pembimbing I yang berasal dari dosen tetap prodi yang bersangkutan dan telah memiliki 

kepangkatan minimal III/d  dan Dosen Pembimbing II  juga berasal dari dosen prodi dengan 
ketentuan sbb : 
a. Dosen tetap PNS telah memiliki kepangkatan minimal III/c  
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b. Dosen tetap kontrak kerja minimal telah mengajar secara berturut-turut 2 ( dua ) tahun 

pada program studi yang bersangkutan 
c. Dosen tidak tetap baik PNS maupun Non PNS telah mengajar secara berturut-turut 

minimal 2 (dua ) tahun pada pada program studi yang bersangkutan 

Masa bimbingan skripsi dimulai dari diterimanya surat penunjukan pembimbing minimal satu bulan 
hingga sampai lulusan ujian skripsi, jika dalam jangka waktu 6 bulan skripsi belum dapat 
diselesaikan / mengalami kesulitan, maka mahasiswa berhak melaporkan perkembangan skripsinya 

kepada wakil dekan I. 
 

4. Ujian Skripsi (Munaqasyah) 

1. Mahasiswa dapat mengikuti ujian skripsi (munaqsyah) jika memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut: 
1.1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan dan membawa surat 

keterangan dari registrasi dan membawa Kartu Mahasiswa. 
1.2. Maksimal semester XIV kecuali ada surat persetujuan perpanjangan masa kuliah dari 

Rektor. 

1.3. Ujian Skripsi dapat dilaksanakan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
a. Telah mengikuti semua mata kuliah dan dinyatakan lulus sesuai dengan program studi 

mahasiswa. 

b. Telah mengikuti semua kegiatan akademik dan dinyatakan lulus di buktikan dengan 
sertifikat/piagam, Surat Pengesahan, Surat Keterangan dan lain-lain yang dikeluarkan 
oleh lembaga yang berwenang. 

c. Dapat menunjukkan bukti yang terkait dengan kelengkapan administrasi akademik 
sesuai aturan yang berlaku. 

d. Skripsi sudah disampaikan kepada Tim Penguji minimal 2 x 12 jam sebelum 

pelaksanaan Ujian Skripsi. 
e. Melampirkan Sertifikat TOEFL/IELTS atau TOAFL yang dikeluarkan oleh pusat 

pengembangan Bahasa UIN STS Jambi atau yang dikeluarkan pelaksana test TOEFL 

secara internasional dengan nilai 400 untuk TOEFL/TOAFL atau dengan 4.0 untuk 
IELTS. 

f. Melampirkan sertifikat Tahfiz yang keluarkan oleh Ma’had Al-Jami’ah. 

g. Melampirkan sertifikat IT yang dikeluarkan oleh Pusat Komputer dan Pangkalan data 
UIN. 

h. Masa berlaku sertifikat Tahfiz, TOEFL/IELTS, TOAFL atau IT tidak disyaratkan selama 

sertifikat tersebut diperoleh dalam masa perkuliahan di UIN STS Jambi. 
1.4 Menyerahkan skripsi sebanyak 7 eksamplar untuk diagenda mengikuti ujian skripsi. 
1.5 Jika mahasiswa bersangkutan mampu berbahasa asing dengan aktif, maka diwajibkan 

melaporkan ke Ketua Jurusan untuk selanjutnya membuat Surat Keterangan kemampuan 
berbasaha asing secara aktif sebagai pertimbangan penunjukan anggota Tim Penguji.   

 
2. Ujian skripsi (munaqasyah) berlangsung minimal selama 60 menit, dilaksanakan oleh tim 

penguji yang terdiri dari: 
2.1. Ketua sidang, yaitu Dekan atau Wakil Dekan, Guru Besar  atau Ketua Jurusan dan Dosen 

yang telah memegang jabatan Lektor keplala  (IV/a) khusus program studi bahasa ketua 

sidang mampu menguasai bahasa,tidak terkait dengan pangkat/golongan. 
2.2. Penguji adalah Dosen  prodi yang bersangkutan  sebaiknya dosen penguji adalah dosen 

penguji seminar proposal yang berpangkat minimal Lektor atau Asisten Ahli bagi dosen 

berpendidikan S2 dan S3 tidak dibatasi dosen tetap saja. 
2.3. Sekretaris Sidang Skripsi 

a. Sekretaris sidang dari pejabat ketua/sekretaris atau dosen dari program studi yang 

bersangkutan 
b. Pejabat Struktural (Kabag dan Kasubag). 

 

3. Penilaian Skripsi terdiri dari: 
3.1. Isi : 35% 
3.2. Bentuk dan Metodologi : 20% 

3.3. Cara mempertahankan : 20% 
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3.4. Penyajian Bahasa : 10% 

3.5. Komprehensif : 15% 
Untuk ketentuan nilai akhir skripsi sebagai berikut: 
S = (N1+ N2 + N3) 

               3 
Keterangan : 
S  : Skor 

N1  : Penguji I 
N2  : Penguji II 
N3  : penguji III (Ketua Sidang) 

4. Apabila dalam catatan akumulasi nilai sementara Sekretaris Sidang diketahui IPKnya 
memenuhi syarat untuk Yudisium Magna dan Summa Cum Laude, maka penguji sidang, 
dengan menggunakan bahasa asing sebagai mana catatan khusus sebelumnya, meminta 

mahasiswa tersebut untuk membaca buku/kitab dalam bahasa asing itu dan menjawab 
pertanyaan dalam bahasa asing itu. 

5. Yudisium Magna dan Summa Cum Laude hanya bisa ditetapkan apabila dalam uji bahasa 

membaca dan komunikasi lisan di atas dinyatakan mampu dengan aktif. 
6. Apabila uji bahasa membaca dan komunikasi lisan ini dinyatakan tidak bisa dengan aktif, maka 

Yudisiumnya dikembalikan ke Cum Laude. 

7. Apabila mahasiswa dinyatakan lulus bersyarat dalam ujian skripsi, diberi kesempatan untuk 
memperbaiki skripsi dalam waktu maksimal 3 bulan. Jika dalam waktu tersebut mahasiswa 
tidak dapat memperbaikinya, maka ujian skripsi tersebut dinyatakan batal. Waktu tiga bulan 

terhitung sejak tanggal munaqasyah sampai penandatanganan persetujuan perbaikan penguji I, 
II dan Wakil Dekan Bidang Akademik. 

8. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus, maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan 

untuk mengikuti ujian ulangan dengan ketentuan : 
5.1. Sudah berkonsultasi dengan Penguji I dan II dengan menunjukkan bukti keterangan 

konsultasi. 

5.2. Agenda ujian ulangan dilakukan paling cepat satu bulan setelah ujian skripsi sebelumnya. 
5.3. Tim penguji ulangan adalah personil yang sama dengan tim ujian sebelumnya. 

9. Prosedur bimbingan skripsi mempedomani Buku Pedoman Penulisan Skripsi/ Karya Ilmiah 

yang diterbitkan oleh UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 
10. Ketentuan lebih lanjut di atur dalam SOP Skripsi. 

 

J. PRAKTIKUM  
Praktikum yang diselenggarakan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah (1) Kuliah Kerja Praktek 
(KKP), (2) Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dan (3) Kuliah Kerja Nyata (Kukerta). 

1. Pengertian : 
1.1. Kuliah Kerja Praktek (KKP) adalah praktikum mata kuliah tertentu yang diadakan 

dilaboratorium dan di luar kelas atau dilapangan yang dibimbing oleh dosen pengasuh mata 
kuliah tersebut. 

1.2. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) adalah praktikum lapangan yang diprogramkan dan 
dilaksanakan oleh fakultas berkaitan dengan spesifikasi Fakultas dan Jurusan. 

1.3. Kuliah Kerja Nyata  (Kukerta) adalah praktek pengabdian mahasiswa ditengah masyarakat 

yang diprogramkan dan dilaksanakan oleh UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melalui Pusat 
Pengabdian Masyrakat. 

2. Pelaksanaan 

2.1. Pelaksaan KKP dilakukan oleh dosen pemegang mata kuliah bersangkutan dengan 
persetujuan Ketua Jurusan dan berpedoman pada panduan praktikum Jurusan. Dalam 
melaksanakan KKP tersebut dosen dan mahasiswa berhak menggunakan fasilitas sarana/ 

prasarana yang tersedia difakultas atau diusahakan mahasiswa sendiri. Semua mahasiswa 
yang mengontrak mata kuliah tersebut harus mengikuti kegiatan sesuai dengan ketentuan 
dosen, dan selama kegiatan tersebut dosen bersangkutan langsung memberi bimbingan dan 

pengawasan. 
2.2. Praktek Pengalaman Lapangan(PPL) dilaksanakan oleh panitia yang bertanggung jawab 

kepada Dekan. Mahasiswa diperkenankan mengikuti PPL setelah memenuhi ketentuan dan 

kriteria yang ditetapkan fakultas. 
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2.3. Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) dilaksanakan oleh Pusat Pengabdian Masyarakat (PPM). Dalam 

pelaksanaanya PPM bertanggung kepada Rektor. Mahasiswa diperkenankan ikut Kukerta 
setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
2.3.1. Telah menyelesaikan beban studi sebanyak  120 SKS. 

2.3.2. Telah mencapai Nilai Ko-Kurikuler sebanyak 45 SKK. 
2.3.3. Dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh PPM. 

 

K. PEMBIMBING AKADEMIK 
1. Pengertian 

Pembimbing akademik  adalah dosen tetap pada suatu jurusan/ fakultas yang berfungsi 

memberikan bimbingan dan atau penyuluhan kepada mahasiswa berkenaan dengan masalah 
akademik dan non akademik selama mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa 
pada jurusan/fakultas tersebut.. 

2. Tujuan 
Bimbingan akademik diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut: 
2.1. Membantu mahasiswa dalam menyesuaikan sikap diri dan prilaku, baik dalam bertindak 

maupun dalam berfikir yang sesuai dengan kehidupan kampus. 
2.2. Membantu mahasiswa dalam menemukan model belajar yang efektif dan efesien. 
2.3. Membantu mahasiswa dalam mengatasi kesulitan dan hambatan yang berhubungan dengan 

studinya. 
2.4. Membantu mahasiswa dalam memaham, mendalami, menghayati, dan mengamalkan tradisi 

kampus dan sikap ilmiah di Perguruan Tinggi. 

2.5. Membantu mahasiswa dalam menentukan berbagai alternatif dalam memecahkan suatu atau 
beberapa maslah yang dapat menghambat program studinya. 

3. Kewajiban Pembimbing Akademik 

3.1. Mengarahkan mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang akan dikontrak. 
3.2. Memberi pertimbangan kepada mahasiswa dalam menentukan banyaknya kredit yang akan 

diambil berdasarkan IP yang diperoleh dan pertimbangan atas perubahan rencana studi 

mahasiswa yang bersangkutan. 
3.3. Mengesahkan berlakunya KRS mahasiswa dengan membubuhkan tanda tangan dalam kartu 

tersebut. 

3.4. Menanamkan kesadaran dan mendorong mahasiswa untuk belajarlebiah giat, teratur, 
berkesinambungan dan disiplin agar dapat mencapai prestasi yang meningkat serta 
penyelesaian studi tepat waktu. 

3.5. Memantu perkembangan mahasiswa yang dibimbing melalui kegiatan pertemuan secara 
periodik, baik individual maupun kelompok untuk memecahkan masalah/ kesulitan yang 
dihadapi mahasiswa  bimbingan. 

3.6. Memberi bimbingan Qiratul Qur’an, Ibadah Praktis, dan Akhlaqul karimah yang dibuktikan 
dengan kartu bimbingan/ konsultasi. 

3.7. Membimbing mahasiswa minimal 4 kali dalam satu semester yang dibuktikan dengan tanda 
tangan di kartu konsultasi. 

 
4. Hak Pembimbing Akademik 

Setiap Pembimbing Akademik dalam melaksanakan tugasnya berhak 2 SKS untuk setiap 10 

mahasiswa yang dibimbing persemester. 
 

5. Sanksi Pembimbing Akademik 

5.1. Pembimbing Akademik yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut di atas, maka haknya 
sebagai Pembimbing Akademik dapat dicabut dan digantikan dengan pembimbing yang lain. 

5.2. Pembimbing Akademik yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena dinas luar dan 

tugas belajar, maka bimbingan sementara diambil alih oleh Ketua Jurusan, dan segala hak 
bimbingan menjadi tanggung jawab Ketua Jurusan. 

 

6. Kewajiban Mahasiswa 
6.1. Mahasiswa wajib mengadakan komunikasi dan berkonsultasi secara aktif dengan 

pembimbingnya tentang perkembangan studi berikut kesulitannya. 
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6.2. Mahasiswa wajib mentaati hasil konsultasi serta nasehat pembimbingnya, dan bersedia 

menerima sanksi akademik bila kemudian melanggar kesepakatan. 
6.3. Mahasiswa wajib memberikan laporan hasil prestasi studinya kepada pembimbing 

akademiknya selambat-lambatnya seminggu setelah menerima hasil studinya. 

 
7. Hak Mahasiswa 

7.1 Mahasiswa berhak mendapatkan alokasi waktu untuk berkonsultasi tentang permasalahan 

akademiknya kepada pembimbing akademiknya, baik yang terjadwal maupun yang tidak 
terjadwal. 

7.2 Mahasiswa berhak mengajukan keberatan, jika merasa dilecehkan oleh pembimbing 

akademiknya, dengan mengajukan surat pengaduan secara tertulis kepada Dekan Fakultas 
melalui Ketua Jurusan. 

 

8. Kewajiban Dekan 
8.1. Dekan Fakultas wajib menyediakan ruang khusus untuk konsultasi bagi Dosen dan 

mahasiswa untuk memperlancar tugas-tugas dan kewajiban bimbingan. 

8.2. Dekan Fakultas wajib mengeluarkan petunjuk teknis tentang kepenasehatan dalam ruang 
lingkup fakultas. Selain itu, Dekan melalui ketua-ketua jurusan wajib mengelompokkan 
mahasiswa kedalam satu kelompok bimbingan. 

 
L. KURIKULUM  

1. Kurikulum 2014 

Mulai tahun akademik 2015/2016 diberlakukan Kurikulum 2014 berdasarkan SK Rektor NOMOR : 
In.08/R/SK/PP.00.9/2103/2014  

2. Untuk mahasiswa baru tahun akademik 2016/2017 dan seterusnya, berlaku kurikulum tahun 2014. 

3. Kurikulum lengkang akan dimuat dalam Buku Pedoman revisi tahun berikutnya. 
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KEMAHASISWAAN 
 

A. ORGANISASI KEMAHASISWAAN 
Organisasi mahasiswa adalah suatu sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan 
kecendikiawanan serta integrasi kepribadian. Untuk itu organisasi mahasiswa UIN STS Jambi terbagi dua tingkatan, yaitu 

Universitas dan Fakultas. 
1. Universitas 

Organisasi mahasiswa di tingkat Universitas terdiri dari SEMA, DEMA, UKM, dan UKK, dengan penjelasan sebagai 

berikut: 
a. Senat Mahasiswa (SEMA) dengan tugas dan wewenang: 

1) Tugas: 

a) Mengontrol dan mengawasi DEMA dalam menjakankan GBHK, KBM, UIN STS Jambi. 
b) Menyerap dan merumuskan aspirasi anggota GBHK, KBM, UIN STS Jambi serta menyalurkan kepada 

pihak-pihak yang terkait. 

2) Wewenang 
a) Bila dalam pandangan SEMA tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari arah kebijakan Kongres 

Mahasiswa Institut (KMI) maka SEMA berwenang mengeluarkan memorandum I dengan batas waktu 3 

(tiga) minggu setelah keputusan dikeluarkan, DEMA harus melaksanakanya, maka SEMA dapat 
mengajukan sidang istimewa (SI) Kongres Mahasiswa Institut (KMI). 

b) Menjalin koordinasi struktural organisasi dengan lembaga legeslatif di tingkat fakultas. 

c) Menyetujui atau menolak rancangan peraturan yang diusulkan oleh DEMA. 
3) Hak dan Kewajiban 

a) Setiap anggota SEMA memiliki hak inisiatif, hak angket (bertindak), hak bertanya, hak interplasi (minta 

keterangan dan petunjuk), hak petisi dan hak budget. 
b) Setiap anggota SEMA wajib menjalankan fungsinya sebagai wakil Mahasiswa yang bertanggung jawab. 

 

b. Dewan  Mahasiswa 
Dewan Mahasiswa (DEMA) berkedudukan ditingkat Universitas dan merupakan kelengkapan non struktural yang 
berfungsi sebagai wadah pengembangan dan pembinaan mahasiswa. Adapun tugas DEMA adalah sebagai berikut: 

1) DEMA wajib melaksanakan dan menjunjung tinggi Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga. 
2) DEMA melaksanakan segala segala ketetapan Kongres Mahasiswa Universitas. 
3) DEMA berhak membuat kebijakan yang dianggap yang dianggap perlu dalam menjalankan GBHK KBM UIN 

STS Jambi. 
4) DEMA berhak mewakili mahasiswa UIN baik dalam maupun keluar. 
5) DEMA wajib menjalin koordinasi dengan DEMA-F, HMJ/HM-PS, UKM, UKK, dan Rektor. 

 
c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berkedudukan di tingkat Universitas dan merupakan kelengkapan DEMA. Hal-hal yang 

berhubungan dan berkenaan dengan UKM diatur menurut aturan menurut aturan AD/ART masing-masing UKM. 
d. Unit Kegiatan Khusus (UKK) 

1) UKK adalah lembaga otonomi kemahasiswaan yang berfungsi sebagai wadah untuk merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat keilmuan, minat dan bakat serta pangabdian masyarakat dan tingkat 
Institut dengan kekhususan memiliki hubungan struktural lembaga-lembaga luar. Saat ini UIN mempunyai 5 UKK yaitu: 
a) Pramuka 

b) Menwa 
c) Koperasi Mahasiswa (KOPMA) 
d) Pers al-Hikmah 

e) Mapala Karakatau 
2) Hal-hal yang berhubungan dan berkenaan dengan UKK, diatur menurut aturan AD/ART masing-masing UKK. 

 

2. Fakultas 
Organisasi Mahasiswa di tingkat Fakultas terdiri dari SEMA-F, DEMA-F, dan HMJ/HM-PS dengan penjelasan sebagai 
berikut: 
a. Senat Mahasiswa Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 

1) Tugas 
a) Mengawasi DEMA-F dalam melaksanakan aturan Garsi Besar Haluan Kegiatan (GBHK) Mahasiswa Fakultas 

dan Ketetapan SUMF (Sidang Umum Mahasiswa Fakultas). 

b) Menyerap dan merumuskan aspirasi KBM UIN STS Jambi di tingkat Fakultas serta menyalurkan pada pihak-
pihak terkait. 

2) Wewenang  

a) Bila dalam pandangan SEMA-F, DEMA-F tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari arah kebijakan 
SUMF maka SEMA-F berwenang mengeluarkan memorandum I dengan batas waktu 3 minggu. Setelah 
keputusan dikeluarkan, DEMA-F harus melaksanakannya. Jika setelah batas waktu tersebut DEMA-F masih 

belum melaksanakan, maka SEMA-F berkewajiban mengeluarkan memorandum II dengan batas waktu 2 
minggu. 

b) Menjalin koordinasi dengan lembaga tingkat Universitas 

c) Menyetujui atau menolak rancangan peraturan yang diusulkan oleh DEMA-F. 
3) Hak dan Kewajiban 

a) Setiap anggota SEMA-F memiliki hak inisiatif, hak angket, hak bertanya, hak interplasi, hak petisi dan hak 

budget. 
b) Setiap anggota SEMA-F wajib menjalankan fungsinya sebagai wakil mahasiswa dengan penuh tanggung 

jawab. 
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b. Dewan Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) 
Dewan Mahasiswa Fakultas adalah berkedudukan di tingkat Fakultas dan merupakan kelengkapan non struktural yang 

berfungsi sebagai wadah pengembangan dan pembinaan mahasiswa tingkat fakultas. Adapun tugas pokok DEMA-F 
sebagai berikut: 
1) Harus melaksanakan dan menjunjung tinggi AD/ART. 

2) Harus melaksanakan segala keputusan Sidang Umum Fakultas (SUMF). 
3) Berhak membuat kebijakan yang dianggap perlu dalam melaksanakan GBHK mahasiswa fakultas.  
4) Berhak mewakili mahasiswa fakultas baik ke dalam maupun ke luar kampus. 

5) Berhak meminta keterangan yang diperlukan dari DEMA, HMJ/HM-PS, dan Dekan. 
6) Harus menjalankan koordinasi dengan DEMA, LMN, dan Dekan. 

 

c. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi (HMJ/HM-PS) 
HMJ/HM-PS mempunyai tugas pokok sebagai berikut: 
1) Harus melaksanakan dan menjunjung tinggi AD/ART. 

2) Harus melaksanakan segala ketetapan Sidang Umum Mahasiswa Jurusan (SMUJ). 
3) Harus menjalankan koordinasi dengan DEMA, DEMA-F, dan Ketua Jurusan. 
4) Berhak mebuat kebijakan yang dianggap perlu dalam melaksanakan GBHK mahasiswa jurusan. 

5) Berhak mewakili mahasiswa jurusan baik ke dalam maupun keluar kampus. 
 
3. Pelaksanaan Pemilu Raya Mahasiswa 

Pemilu Raya Mahasiswa dilaksanakan sekali setahun dan diikuti seluruh mahasiswa UIN STS Jambi dengan ditempuh 
beberapa tahapan sebagai berikut: 
a. Tahap periapan meliputi: 

1) Pendaftaran balon kandidat. 
2) Penyelesaian balon kandidat. 
3) Pengumuman balon kandidat. 

b. Tahap kampanye 
Masa kampanye diberi kesempatan masing-masing kandidat untuk menyampaikan visi dan misi yang bersifat bebas 
tapi bertanggung jawab dan tidak mengudang maksud menghina, mengintimidasi serta menghalang-halangi jalan 

kampanye kandidat lain. 
c. Tahap pemilihan, pemungutan dan penghitungan suara. 
d. Tahap pengumuman hasil pemilu. 

e. Hak memilih dan hak pemilih 
1) Mahasiswa mempunyai hak untuk memilih: 

a) Mereka terdaftar pada tahun akademik berjalan. 

b) Tidak sedang dicabut hak pilihnya atau sedang menjalani sanksi/skorsing yang telah memperoleh ketetapan 
hukum. 

2) Untuk menggunakan hak pemilih, seorang mahasiswa berhak datang pada tempat penyelenggaraan pemungutan 

suara. 
3) Peserta wajib mengisi absen dalam penyelenggaraan pemungutan suara. 
4) Seorang pemilih hanya berhak atas 1 (satu) suara atau one man one vote. 

f. Hak dipilih dan pencalonan 
Presiden mahasiswa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
1) Telah terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik berjalan. 

2) Minimal semester I untuk formatur jurusan dan minimal semester III untuk DEMA-F dan minimal semester V untuk 
DEMA. 

3) Mempunyai pandangan/visi pengembangan kelembagaan masa depan. 

4) Tidak sedang dicabut hak pilihnya, atau sedang menjalani sanksi/ skorsing berdasarkan keputusan Rektor yang 
telah memperoleh ketetapan hukum. 

5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,0 (tiga koma nol). 

 
B. PROGRAM ORGANISASI KEMAHASISWAAN 

Program kegiatan organisasi kemahasiswaan mencakup 6 (enam) aspek kegiatan, yaitu: 
1. Bidang Keagamaan 

Kegiatan keagamaan dimaksud untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di samping 
menyiarkan agama. 
Kegiatan tersebut meliputi antara lain Peringatan Hari-hari Besar Islam, kegiatan keagamaan berbentuk 

upacara/peringatan, ceramah, penataran, baik bersifat internasional, nasional, regional maupun lokal.  
2. Bidang Penalaran dan Idealisme 

Kegiatan penalaran ini dimaksud dapat meningkatkan dan mengembangkan daua penalaran untuk menunjang proses 

terbentuknya sikap ilmiah, kreatifitas dan sikap profesional serta menambah pendalaman dan perluasan keislaman. 
Kegiatan ini meliputi diskusi ilmiah, seminar, simposium, lokakarya, baik yang bersifat internasional, nasional, regional/ 
institut maupun lokal/ fakultas. 

3. Bidang Kepemimpinan dan Loyalitas teherhadap Almamater, Agama, Bangas dan Negara. 
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan serta membentuk sikap kepribadian dan 
kepemimpinan, sehingga pada akhirnya nanti diharapkan dapat menjadi pemimpin yang baik sesuai dengan ajaran 

Islam dan Pancasila. 
Kegiatan ini meliputi antara lain Pelatihan Kepemimpinan mahasiswa baik tingkat nasional (PKM Nasional), PKM 
tingkat menengah (Universitas) dan PKM tingkat dasar (Fakultas). 

Kegiatan lain dapat berupa Koperasi Mahasiswa (KOPMA), Usaha Asrama Mahasiswa, Toko Mahasiswa, Poliklinik 
Mahasiswa, Rekreasi Mahasiswa, serta Usaha Bimbingan dan Penyuluhan Mahasiswa. Penilaian terhadap 
kepemimpinan mahasiswa dalam organisasi, organisasi kemahasiswaan, maupun dalam masyarakat baik bersifat 

internasional, nasional, regional dan lokal. Di samping itu kegiatan-kegiatan yang bersifat kepanitiaan yang melibatkan 
mahasiswa baik yang bersifat internasional, nasional dan lokal. 
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4. Aspek Pemenuhan Bakat dan Minat Mahasiswa 
Kegiatan ini dikasudkan sebagai upaya menampung dan menyalurkan serta menggembangkan semua potensi positif 

yang berkaitan dengan bakat dan minat mahasiswa dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara aspek rasional 
dan aspek emosional. Kegiatan pada aspek ini meliputi bidang olah raga dan seni. 
Di bidang olah raga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan pembinaan kepribadian serta kemampuan 

profesional. Jenis olah raga yang dapat dikembangkan antara lain Bola Vollu, bulu tangkis, tenis meja, sepak bola, 
sepak takraw, silat, judo, tae kwon do, catur, bride, dan lain-lain. 
Di bidang kesenian ditujukan untuk menumbuhkembangkan apresiasi seni dikalangan mahasiswa dalam rangka 

kepribadian. Kegiatan ini lebih diarahkan pada penggalian dan pengembangan seni budaya yang bernafaskan Islam, 
sekaligus berfungsi sebagai media dakwah. Jenis kesenian yang dapat dikembangkan adalah Band, vokal group, folk 
song, orkes, qasidah, seni tari dan seni kaligrafi, drum band dan lain-lain. 

5. Aspek Pengabdian pada Masyarakat 
Kegiatan ini dimaksud untuk mendorong serta melatih mahasiswa, untuk melaksanakan pengabdian masyarakat, 
dalam upaya mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh mahasiswa di bangku perkuliahan. 

Kegiatan di bidang ini dapat berupa usaha-usaha pembinaan terhadap masyarakat, dalam rangka meningkatkan 
kualitash hidup, baik dalam masalah keagamaan maupun sosial, sperti khutbah/ ceramah agama, bimbingan/ 
penyuluhan hukum/ keagamaan serta usaha membantu bencana alam, donor darah dan lain-lain.  

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong serta melatih mahasiswa agar dapat menjalin hubugan dan kerja sama 
dengan pihak luar kampus atau antar unit-unit kegiatan. Kegiatan ini harus mendapat persetujuan pimpinan UIN. 
Setelah mendengar permohonan dari mahasiswa (pimpinan organisasi mahasiswa yang bersangkutan). 

Kegiatan ini dapat berupa kegiatan-kegiatan mahasiswa antara perguruan tinggi/ fakultas atau jurusan di luar UIN, 
maupun hubungan atau kerja sama dengan instansi terkait, baik yang menyangkut bindag studi ataupun bidang minat 
dan kesejahteraan mahasiswa. 

 
C. SATUAN KREDIT KO-KURIKULER (SKK) 

1. Pengertian 

a) Satuan Kredit Ko-Kurikuler (SKK) adalah satuan kredit kegiatan ko-kurikuler dalam jangka waktu tertentu yang 
diprogramkan untuk memenuhi persyaratan dan penyelesaian studi di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 

b) Ko-Kurikuler adalah kegiatan mahasiswa yang menunjang kegiatan-kegiatan kurikuler dan merupakan salah satu 

jalur pembinaan kegiatan kemahasiswaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 
2. Fungsi dan Tujuan 

a. Fungsi  

1) Satuan Kredit Ko-Kurikuler berfungsi sebagai berikut: 
(a) Mengajukan seminar proposal. 
(b) Mengikuti praktek penyuluhan lapangan (PPL) atau Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA). 

2) Sebagai bahan pertimbangan: 
(a) Dalam pengusulan penerimaan beasiswa. 
(b) Penetapan pengurus organisasi Intra Kampus. 

(c) Penetapan predikat Kesarjanaan. 
(d) Penetapan pemberian fasilitas lainnya. 

b. Tujuan 

Satuan Kredit Ko-Kurikuler (SKK) bertujuan: 
1) Membantu tercapainya pembentukan manusia Indonesia yang berkualitas. 
2) Mengembangkan dan meningkatkan bakat dan minat mahasiswa dalam usaha menghasilkan sarjana muslim 

yang berilmu alamiah dan beramal ilmiah yang penuh tanggung jawab dan profesionalisme. 
3) Membantu memperlancar proses belajar mahasiswa dalam menunjang kemampuannya di bidang akademik. 

 

3. Sifat Kegiatan dan Penilaian 
a. Kegiatan ko-kurikuler bersifat individual yaitu masing-masing mahasiswa diciptakan atau berinisiatif untuk 

mengikuti suatu kegiatan-kegiatan kokurikuler yang telah ditentukan aspeknya, sebagaimana yang diatur dalam 

point (5). 
b. Penilaian dilakukan terhadap masing-masing dalam berbagai kegiatan yang diikutinya. 

 
4. Pembina  

a. Pembina kegiatan ko-kurikuler adalah dosen bina SKK yang ditunjuk oleh Fakultas masing-masing. 
b. Tugas dan tanggung jawab pembina adalah: 

1) Membina kegiatan mahasiswa sesuai dengan bidangnya. 

2) Memberikan tanda bukti/surat keterangan kepada mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan sesuai 
dengan bidang kegiatan yang dibinanya. 

5. Beban Kesatuan Kredit Ko-Kurikuler (SKK) 

a. Beban SKK yang harus ditempuh setiap mahasiswa yang akan mengajukan seminar proposal sekurang-kurangnya 
40 (empat puluh) SKK. 

b. Beban SKK yang harus ditempuh setiap mahasiswa yang akan mengikuti Praktek Penyuluhan Lapangan (PPL) 

dan praktikum, serta Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA), sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) SKK. 
c. Beban SKK yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa yang akan mengikuti ujian skripsi (munaqasyah), 

sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) SKK. 

d. Beban SKK untuk bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang menjadi pengurus organisasi intra kampus dan calon 
penerima beasiswa diambil dari jumlah SKK terbanyak dari jumlah mahasiswa yang diusulkan. 

e. Presentase  masing-masing  kegiatan yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang akan mengajukan kegiatan 

sebagai berikut. 
1) Aspek keagamaan sekurang-kurangnya 30%. 
2) Aspek penalaran dan idealisme  sekurang-kurangnya 20%. 

3) Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater bangsa, agama dan negara sekurang-kurangnya 20%. 
4) Aspek pemenuhan dan minat sekurang-kurangnya 20%. 
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5) Aspek pengabdian pada masyarakat sekurang-kurangnya 10%. 
 

6. Sistem Penilaian dan Administrasi 
a. Buku kegiatan ko-kurikuler beserta tanda bukti asli dalam mengikuti kegiatan (satu lembar), diserahkan kepada 

sekretaris jurusan masing-masing setelah diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan. 

b. Untuk mengisi pengisian buku kegiatan ko-kurikuler pada kolom 1, 2, 3, 4, dan 5 diisi oleh mahasiswa yang 
bersangkutan kolom 6 diisi (diberi penilaian) oleh sekretaris jurusan dan kolom 7 ditanda tangani ketua jurusan.  

c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan meneliti/ mengecek isian dari buku kegiatan ko-kurikuler  dan transkrip 

tersebut, bila dibutuhkan mahasiswa untuk memenuhi salah satu kegiatan akademik dan non akademik.  
d. Predikat nilai akhir kegiatan ko-kurikuler didasarkan oleh tinggi rendahnya nilai kredit ko-kurikuler yang diperoleh 

oleh mahasiswa dinyatakan dalam tabel berikut: 

Nilai kegiatan yang diperoleh Predikat Simbol 

85 – ke atas Istimewa A 

75 – 85 Baik sekali B 

65 – 75 Baik C 

50 – 65 Cukup D 

  
e. Pimpinan Fakultas (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan) berhak membarikan rekomendasi/ surat keterangan 

mengenai kegiatan ko-kurikuler mahasiswa kepada pihak yang memerlukan. 
 

7. Aspek-aspek dan Bobot Nilai Kredit Kegiatan Ko-Kurikuler 

a. Aspek Keagamaan 
1) Peringatan Hari Besar Islam, kegiatan keagamaan, dan sejenisnya yang bersifat ceramah/upacara. 

Tingkat Internasional Peserta 3 

 Petugas pembawa acara 4 
 Penceramah 6 
Tingkat Nasional Peserta 2 

 Petugas pembawa acara 3 
 Penceramah 5 
Tingkat Regional Peserta 1 

 Petugas pembawa acara 2 
 Penceramah 3 
Tingkat Universitas Peserta 1 

 Petugas pembawa acara 2 
 Penceramah 3 
Tingkat Fakultas Peserta 0,5 

 Petugas pembawa acara 1 
 Penceramah 2 
Tingkat Lokal Peserta 0,5 

 Petugas pembawa acara 1 
 Penceramah 2 

2) Peringatan Hari Besar Islam, kegiatan keagamaan, dan sejenisnya yang bersifat penataran: 

Tingkat Internasional Peserta 7 
 Petugas pembawa acara 8 
 Penceramah 9 

Tingkat Nasional Peserta 6 
 Petugas pembawa acara 7 
 Penceramah 8 

Tingkat Regional Peserta 3 
 Petugas pembawa acara 4 
 Penceramah 5 

Tingkat Universitas Peserta 3 
 Petugas pembawa acara 4 
 Penceramah 5 
Tingkat Fakultas Peserta 2,5 

 Petugas pembawa acara 3 
 Penceramah 4 
Tingkat Lokal Peserta 2,5 

 Petugas pembawa acara 3 
 Penceramah 4 

b. Aspek Penalaran dan Idealisme 

1) Kegiatan Diskusi Ilmiah/Simposium/Lokakarya dan semacamnya: 
Tingkat Internasional Peserta 7 
 Petugas pembawa acara 8 

 Penceramah 9 
Tingkat Nasional Peserta 6 
 Petugas pembawa acara 7 

 Penceramah 8 
Tingkat Regional Peserta 3 
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 Petugas pembawa acara 4 
 Penceramah 5 

Tingkat Universitas Peserta 3 
 Petugas pembawa acara 4 
 Penceramah 5 

Tingkat Fakultas Peserta 2 
 Petugas pembawa acara 3 
 Penceramah 4 

Tingkat Lokal Peserta 2 
 Petugas pembawa acara 3 
 Penceramah 4 

2) Kegiatan Penelitian 
Tingkat Kelompok Konsultan 6 
 Ketua 5 

 Peneliti 2 
 Editor 4 
Tulisan di Mass Media Cetak Harian/Majalah Umum 4 

Koran Majalah  3 
Penelitian Individual Konsultan 6 
 Ketua 5 

 Peneliti 4 
 Editor 4 

3) Penulisan Ilmiah 

Berupa Buku Pengarang 8 
 Editor 4 
Tulisan di Mass Media Cetak Harian/Majalah Umum 4 

Koran/Majalah Kampus  3 
Koran/Majalah Fakultas  2 
Tulisan tidak dipublikasikan      

Berupa buku  Penterjemah 2 
Yang dipublikasikan Penterjemah 5 
berupa buku Editor 4 

4) Latihan Karya Ilmiah 
Tingkat Internasional Peserta 7 
Tingkat Nasional Peserta 6 

 Penceramah 8 
Tingkat Regional Peserta 3 
 Penceramah 5 

Tingkat Universitas Peserta 3 
 Penceramah 5 
Tingkat Fakultas Peserta 2 

 Penceramah 4 
c. Aspek Kepemimpinan dan Loyalitas terhadap Almamater, Agama, Bangsa dan Negara 

1) Kepemimpinan Mahasiswa Per Periode 

Ketua DEMA 10 
Pengurus Harian DEMA 6 
Ketua Unit Kegiatan 6 

Anggota Pengurus Unit Kegiatan 4 
Ketua Sidang Pleno Mahasiswa 4 
Anggota Sidang Pleno Mahasiswa 3 

Ketua Harian DEMA-F 8 
Pengurus Harian DEMA-F 6 
Ketua Seksi/ Biro 4 
Anggota Seksi/ Biro 3 

Ketua Pramuka 7 
Pengurus Harian Pramuka 6 
Ketua Seksi Pramuka 5 

Anggota Pengurus Pramuka 4 
Anggota Pramuka 2 
Komandan Menwa 7 

Wakil Komandan Menwa 6 
Asisten Komandan Menwa 5 
Anggota Pengurus Menwa 4 

Anggota Menwa 2 
2) Latihan Kepemimpinan Mahasiswa 

Tingkat Internasional Peserta 7 

 Penceramah 9 
Tingkat Nasional Peserta 6 
 Penceramah 6 

Tingkat Regional Peserta 3 
 Penceramah 5 
Tingkat Universitas Peserta 3 

 Penceramah 5 
Tingkat Fakultas Peserta 2 
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 Penceramah 4 
Tingkat Lokal Peserta 2 

 Penceramah 4 
3) Usaha Asrama Mahasiswa Ketua 3 
  Pengurus Harian 2 

  Anggota Pengurus Harian 1 
4) Usaha Toko Mahasiswa Ketua 3 
  Pengurus Harian 2 

  Anggota Pengurus Harian 1 
5) Usaha Bimb & Penyuluhan Ketua 3 
  Pengurus Harian 2 

  Anggota Pengurus Harian 1 
6) Usaha Poliklinik Mahasiswa Ketua 3 
  Pengurus Harian 2 

  Anggota Pengurus Harian 1 
7) Usaha Rekreasi Mahasiswa Ketua 3 
  Pengurus Harian 2 

  Anggota Pengurus Harian 1 
8) Kepemimpinan dalam Masyarakat, Agama, Bangsa, Negara  

Tingkat Internasional Ketua 20 

 Pengurus Harian 18 
 Anggota Pengurus Harian 15 
Tingkat Nasional Ketua 15 

 Pengurus Harian 12 
 Anggota Pengurus Harian 10 
Tingkat Regional Ketua 10 

 Pengurus Harian 7 
 Anggota Pengurus Harian 5 
Tingkat Lokal Ketua 5 

 Pengurus Harian 3 
 Anggota Pengurus Harian 2 

9) Kepanitiaan 

Tingkat Internasional Ketua 10 
 Pelaksana Harian Inti 8 
 Anggota 6 

Tingkat Nasional Ketua 8 
 Pelaksana Harian Inti 6 
 Anggota 4 

Tingkat Regional Ketua 6 
 Pelaksana Harian Inti 4 
 Anggota 2 

Tingkat Lokal Ketua 4 
 Pelaksana Harian Inti 2 
 Anggota 1 

d. Aspek Pemenuhan Minat dan Bakat Mahasiswa 
1) Olah Raga  

(a) Pengurus Tim 

Tingkat Internasional Ketua 15 
 Pelaksana lainnya 12 
Tingkat Nasional Ketua 10 

 Pelaksana lainnya 8 
Tingkat Regional Ketua 5 
 Pelaksana lainnya 4 
Tingkat Universitas Ketua 5 

 Pelaksana lainnya 4 
Tingkat Fakultas Ketua 4 
 Pelaksana lainnya 4 

Tingkat Lokal Ketua 4 
 Pelaksana lainnya 3 

(b) Pemain Aktif Pertahun 2 

2) Kesenian 
(a) Pengurus Tim Aktif Pertahun 

Tingkat Internasional Ketua 15 

 Pelaksana lainnya 12 
Tingkat Nasional Ketua 10 
 Pelaksana lainnya 8 

Tingkat Regional Ketua 5 
 Pelaksana lainnya 4 
Tingkat Universitas Ketua 5 

 Pelaksana lainnya 4 
Tingkat Fakultas Ketua 4 
 Pelaksana lainnya 4 

Tingkat Lokal Ketua 4 
 Pelaksana lainnya 3 
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(b) Pemain Aktif Pertahun 2 
3) Pencapaian Prestasi 

(a) Juara Regu 
Tingkat Internasional I, II, III 10,9,8 
Tingkat Nasional I, II, III 8,7,6            

Tingkat Regional I, II, III 6,5,4 
Tingkat Universitas I, II, III 6,5,4 
Tingkat Fakultas I, II, III 4,3,2 

Tingkat Lokal I, II, III 4,3,2 
(b) Juara Perorangan 

Tingkat Internasional I, II, III 15,14,13 

Tingkat Nasional I, II, III 11,10,9          
Tingkat Regional I, II, III 6,5,4 
Tingkat Universitas I, II, III 6,5,4 

Tingkat Fakultas I, II, III 4,3,2 
Tingkat Lokal I, II, III 4,3,2 

4) Pementasan/Invitasi Biasa Tanpa Kejuaraan 

(a) Juara Regu 
Tingkat Internasional I, II, III 5 
Tingkat Nasional I, II, III 4           

Tingkat Regional I, II, III 3 
Tingkat Universitas I, II, III 2 
Tingkat Fakultas I, II, III 2 

Tingkat Lokal I, II, III 1 
(b) Juara Perorangan 

Tingkat Internasional I, II, III 6 

Tingkat Nasional I, II, III 5           
Tingkat Regional I, II, III 3 
Tingkat Universitas I, II, III 3 

Tingkat Fakultas I, II, III 2 
Tingkat Lokal I, II, III 2 

5) Kegiatan Group Profesi 

(a) Pengurus Tim Aktif Pertahun 
Tingkat Internasional Ketua 15 
 Pelaksana lainnya 12 

Tingkat Nasional Ketua 10 
 Pelaksana lainnya 8 
Tingkat Regional Ketua 5 

 Pelaksana lainnya 4 
Tingkat Universitas Ketua 5 
 Pelaksana lainnya 4 

Tingkat Fakultas Ketua 4 
 Pelaksana lainnya 4 
Tingkat Lokal Ketua 4 

 Pelaksana lainnya 3 
(b) Pemain Aktif Pertaruhan    

 2 

e. Aspek Pengabdian Pada Masyarakat 
1) Usaha bantuan terhadap Ketua 3 

bencana alam/musibah Anggota Pelaksana 2 

2) Usaha pembinaan Ketua 3 
terhadap masyarakat Anggota Pelaksana 2 

3) Usaha bantuan konsultsi Ketua 4 
agama lain Pengurus Harian 3 

 Anggota Pelaksana 2 
 
D. PEMBINAAN KEMAHASISWAAN 

1. Pengertian 
Pembinaan merupakan upaya yang dilakukan dibidang kemahasiswaan diikuti dan dilaksanakan secara sadar, 
berencana, teratur, terarah, dan terpadu. Pembinaan tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan 

kemahasiswaan (ko-kurikuler), yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan akademik (kurikuler), dalam upaya 
mencapai tujuan pendidikan UIN. 

2. Dasar  

Pembinaan kemahasiswaan didasarkan atas: 
a. UUD 1945 pasal 31 ayat 2. 
b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  

c. Keputusan Menteri Agama No. 22 Tahun 2015 Tentang Statuta UIN Sulthan Tahaha Saifuddin Jambi.  
d. Keputusan Dirjen Departemen Agama No.DJ.I/254/2007 Tentang pedoman umum orientasi pengelolaan 

Perguruan Tinggi Agam Islam 

e. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 1741 Tahun 2013 Tentang penetapan pedoman umum organisasi 
kemahasiswaan perguruan tinggi agama islam  

3. Tujuan  

Tujuan pembinaan kemahasiswaan diarahkan untuk mencapai tujuan UIN. 
Tujuan pendidikan di UIN adalah: 
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a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang 
dapat menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan agama Islam dan ilmu-ilmu 

lain yang terkait. 
b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama Islam dan ilmu-ilmu lain yang terkait serta 

mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan 

nasional. 
Di samping itu, pembinaan kemahasiswaan bertujuan mempersiapkan tenaga ahli yang trampil bagi keperluan 

pemerintah dan masyarakat. Maka tujuan pembinaan mahasiswa UIN dalam wadah organisasi kemahasiswaan. 

a. Menunjang pelaksanaan dan pengalaman Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
b. Mempersiapkan kader bangsa dan kader pembangunan yang bertaqwa dan memiliki rasa tanggung jawab yang 

tinggi. 

c. Meningkatkan kualitas, kualitas mahasiswa UIN melalui aktifitas kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran 
serta kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan UIN dalam wadah organisasi kemahasiswaan. 

 

E. PEMBINAAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA 
1. Pembinaan 

Dalam proses penyelesaian studi mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi banyak masalah yang dihadapi oleh 

mahasiswa, untuk itu dilaksanakan upaya-upaya pembinaan sebagai berikut: 
a. Pembinaan Aspek Studi 

1) Sejalan dengan pembinaan yang telah dilakukan di bidang akademis, maka pembinaan aspek studi yang dapat 

membantu kelancaran studi mahasiswa antara lain bimbingan yang dilakukan dosen Bina Sistem Kredit Ko-
Kurikuler (SKK) setiap hari Jum’at, seperti: 
a) Bimbingan dalam karya tulis ilmiah. 

b) Bimbingan pidato ilmiah baik dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris serta Qiraatul Kutub dan Text 
Reading. 

c) Seminar, diskusi panel, simposium yang bernuansa ilmiah yang diselenggarakan oleh DEMA, DEMA-F, 

maupun HMP/HM-PS melalui kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan. 
2) Dalam upaya meningkatkan penguasaan bahasa asing: 

a) UIN telah memasukkan mata kuliah bahasa Arab, Inggris ke dalam kurikulum lokal. 

b) Mengadakan lomba karya tulis ilmiah 
3) Dalam upaya meningkatkan minat dan kebiasaan membaca di kalangan mahasiswa, UIN berupaya setiap 

tahun untuk melakukan kegiatan-kegiatan motivational. 

b. Pembinaan Aspek Keterampilan Mahasiswa dapat dikembangkan melalui: 
1) Kegiatan pramuka mahasiswa (Dewan Racana) Gudep 663-664 UIN. 
2) Pers Mahasiswa al Hikmah. 

3) Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah. 
4) Kursus/ latihan Kewiraswastaan. 

c. Aspek Pengembangan Bakat dan Minat 

Aspek pengembangan bakat dan minat mahasiswa khususnya di bidang olah raga, kesenian dan kegiatan 
produktif lainnya. Secara bertahap UIN berupaya untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh 
mahasiswa. 

d. Pembinaan Kegiatan Mahasiswa di Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan 
Semua mahasiswa diharapkan dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan, baik di 
tingkat RT maupun di tingkat daerah/nasional. Kegiatan ini dapat diwujudkan dalam bentuk: 

1) Kegiatan Masjid 
Mahasiswa harus berpartisipasi dan dapat berperan di masjid, di mana mereka bertempat tinggal baik sebagai 
pengurus masjid, guru ngaji, pimpinan pengajian, khatib, konsultan agama, dan panitia-panitia yang dibentuk 

oleh pengurus masjid. 
2) Kegiatan Organisasi 

Mahasiswa diharapkan dapat pula berpartisipasi dan berperan secara aktif dalam organisasi, baik organisasi 

intra kampus, organisasi sosial kemasyarakatan, dalam upaya meningkatkan keterampilan dan baktinya pada 
kampus dan masyarakat. Hanya satu hal yang perlu diingat oleh mahasiswa bahwa organisasi hanya sebagai 
alat, bukan merupakan tujuan. Tujuan utama mahasiswa adalah studi/belajar. Jadi mahasiswa harus pandai 
membagi waktu antara studi dan organisasi. 

e. Aspek Kepeloporan dan Pembangunan 
Aspek ini dapat dikembangkan melalui kegiatan: 
1) Kukerta 

2) Resimen Mahasiswa. 
3) Racana Pramuka 
4) Koperasi Mahasiswa 

5) UKK dan UKM yang berada dilingkungan Kampus 
 

2. Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa. 

Dalam upaya membantu kelancaran studi Mahasiswa, terutama bagi mereka yang berprestasi dan kurang mampu, UIN 
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menyalurkan berbagai macam beasiswa di antaranya: 
a. Beasiswa Supersemar. 

b. Beasiswa Kemenag untuk mahasiswa miskin. 
c. Beasiswa Kemenag untuk mahasiswa prestasi. 
d. Beasiswa Bank Indonesia. 

e. Beasiswa Pemda  
f. Beasiswa Chonocho Philips 
g. Beasiswa Eka Tjipta Foundation 

h. Beasiswa Bidik Misi 
i. Beasiswa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 
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j. Beasiswa Bank Mandiri 
3. Pelayanan da Privilage Mahasiswa Internasional 

UIN STS Jambi berupaya semaksimal mungkin untuk menyediakan layanan terbaik bagi mahasiswa 
internasional 

Untuk menciptakan kenyamanan bagi mereka dan bisa selesai tepat waktu, karena itu layanan layanan yang 

diberikan selalu 
Dievaluasi. Untuk tahun 2016-2017 ini. Mahasiswa asing akan mendapatkan layanan sebagai berikut : 

a. Fasilitas penerjemah dan pengeditan 

 
F. Kode Etik Mahasiswa 
 

SURAT KEPUTUSAN 
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  

NOMOR  IN.08/R/SK/PP.009/778/2017 

 
TENTANG 

 

KODE ETIK MAHASISWA UIN STS JAMBI 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

REKTOR UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  JAMBI 

Menimbang       : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tujuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin 
Jambi; (1) menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan 
akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan memperkaya 

khazanah ilmu pengetahuan agama Islam dan ilmu-ilmu lain yang terkait; (2) 
mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama Islam dan ilmu-ilmu lain 
yang terkait serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakat dan memperkaya kebudayaan. 
 b. bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik (ekstrakurikuler) yang berdasarkan nilai-

nilai Islami dapat terselenggara dengan baik, apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas 

akademika dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 
tidak saja ditujukan ke arah pengembangan akademik dan profesi saja tetapi yang  juga 
mendorong terbentuknya karakter Islami dalam berinteraksi didalam maupun di luar Institut;  

 c. bahwa untuk mencapai poin a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor  tentang Kode Etik 
Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; 
 

Mengingat        : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
 3. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelohan Perguruan Tinggi. 
 4. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 13  Tahun 2014 tentang Standar 

Pendidikan Nasional  

 5. Keputusan Menteri Agama nomor 156 tahun 2004, tentang Pedoman Pengawasan 
Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana pada Perguruan 
Tinggi Agama Islam. 

 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang  Statuta UIN 
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; 

 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 tentang Tahun 2013 Organisasi Tata 

kerja UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan peraturan menteri agama No. 35 Tahun 
2015 telah di ubah   
 

Memperhatikan: Rapat Pimpinan  UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,  20 Mei   2016. 
 Rapat Senat UIN  Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, tanggal   08 Juni 2016. 
 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan      : 
 

 

Pertama           : Peraturan Rektor Tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Kedua              : Kode Etik Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana yang dimaskud diktum 

pertama diberlakukan bagi semua Mahasiswa di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 
Ketiga              : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

Ditetapkan di Jambi 
pada tanggal, 10 Juni 2017 

Rektor, 
 
 

 
Dr. H. Hadri Hasan, MA. 
NIP. 195603051982031004 

 
Tembusan: 
Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. : 

Menteri Agama RI di Jakarta; 
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI  di Jakararta; 
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Dirjen Pendis Kementeria Agama RI di Jakarta; 
Irjen  Kemenetrian Agama RI di Jakarta; 

Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam  Kementerian Agama RI di Jakarta; 
Wakil Rektor di lingkungan  UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; 
Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; 

Direktur Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; 
Kepala Biro UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; 
Ketua Lembaga di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; 

Kepala  Pusat/ UPT di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; 
SekretariatBadan Eksekutif Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; 
Mahasiswa di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; 

Arsip. 
 
 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 
Dalam Kode Etik Mahasiswa ini yang dimaksud dengan: 

1. Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; 
2. Rektor  adalah  pimpinan  tertinggi  Institut  sebagai  penanggungjawab  utama  seluruh kegiatan pada Institut.  
3. Senat Insitut adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi Institut yang memiliki tugas memberi saran dan pertimbangan  

bidang akademik kepada Rektor. 
4. 
 

5. 

Dekan adalah pipinan tertinggi di Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penelenggraan dan tata kelola 
Fakultas. 

Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 
6. Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai  

etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku,dan bertindak yang harus dilakukan dengan 

memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung  jawab profesi.  
7. Kode  Etik  Mahasiswa  UIN STS Jambi  adalah  acuan  berperilaku  bagi  Mahasiswa  dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawab  sebagai mahasiswa di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 

8. Civitas Akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan  
mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 

9. Dosen adalah Pendidik yang profesional dan ilmuan di Insitut dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, 

dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan  melalui pendidikan, penelitian  dan pengabdian kepada 
masyarakat. 

10. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, 

pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menjunjung tinggi proses pendidikan di satuan pendidikan. 
11. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik,  

vokasi, profesi, dan spesialis yang belajar di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 

12. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang yag dilaksanakan di dalam proses pembelajaran yang bertujuan 
untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan tujuan Institut. 

13. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan intrakulikuler yang bertujuan 

untuk mendukung kegiatan intrakulikuler dan mengembangkan diri mahasiswa sesuai dengan minat, kegemaran dan bakat 
mahasiswa. 

14. Komisi Disiplin selanjutnya disingkat Komdis adalah Komisi Disiplin Institut dan Komisi Disiplin Fakultas/Pascsarjana 

15. 
 
 

 
 
16. 
 

 
 
 

 

Komisi Disiplin Institut disingkat Komdis Institut adalah Tim tingkat Institut yang ditunjuk oleh Rektor terdiri dari Wakil Rektor 
III, Wakil Dekan III, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu, Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu dan Dosen (ketua, 
sekretaris, dan anggota) yang bertugas membantu pimpinan Institut untuk menyelidiki  dan memeriksa kejadian/peristiwa 

yang terjadi di lingkungan kampus. 
Komisi Disiplin Fakultas/Pascasarjana disingkat Komdis Fakutlas/Pascasarjana adalah Tim tingkat fakultas/pascasarjana 
yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur yang terdiri Wakil Dekan III, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Dosen  (ketua, 
sekretaris, dan anggota), yang bertugas membantu pimpinan fakultas untuk menyelidiki  dan memeriksa kejadian/peristiwa 

yang terjadi di lingkungan fakultas. 

 
BAB II 

 
MAKSUD, TUJUAN  DAN RUANG LINGKUP KODE ETIK MAHASISWA 

Pasal 2 

Maksud diadakannya Kode Etik Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah untuk: 
1. Menegakkan dan menjunjung tinggi perintah agama Islam. 
2. Menanamkan  sikap  dan  perilaku Islami  dalam  kehidupan mahasiswa. 

3. Memberikan  landasan  dan  arahan  kepada  para  mahasiswa  dalambersikap, berkata dan berbuat selama menjalani studi di 
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 

 

Pasal 3 
Tujuan disusun Kode Etik Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah untuk: 
Untuk menjamin tegaknya etika mahasiswa, dan terbangunnya suasana kampus yang kondusif yang Islami bagi terlaksananya 

proses pembelajaran di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 
1. Untuk  menjadi  pedoman  bagi  mahasiswa  UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi   dalam   berbicara,   bersikap,   dan  
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melakukan   sesuatu   yangberkaitan dengan kedudukannya sebagai seorang muslim, sebagai anggotacivitas  akademika,  
maupun  sebagai  warga  negara  dan/  atau  wargamasyarakat 

2. Untuk menjadi pedoman dan rujukan bagi mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam membentuk mental 
3. Terpeliharanya maruah (harga diri) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai bagiandari lembaga pendidikan tinggi Islam 

Negeri. 

4. Menjadikan   lulusan   UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi   sebagai cendekiawan yang berakhlaqul karimah. 
 

Pasal 4 

Ruang lingkup Kode Etik Mahasiswa meliputi: 
(1) Etika melaksanakan Administrasi, Proses Akademik; 
(2) Etika  mahasiswa dengan Dosen; 

(3) Etika sesama mahasiswa; 
(4) Etika dalam hubungan antara mahasiswa dengan tenaga kependidikan; 
(5) Etika mahasiswa dengan masyarakat; 

(6) 
 

Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian skripsi, tesis, disertasi 

BAB III 

 
KODE ETIK MAHASISWA 

Pasal 5 

 
Etika melaksanakan Administrasi, Proses Akademik, diwujudkan dalam bentuk : 
a. Memenuhi  kewajiban  membayar  Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai kententuan dan waktu yang ditentukan. 

b. Melaksanakan kuliah tatap muka minimal 75% dan mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. 
c. Melakukan Kontrak Kuliah sesuai dengan peraturan  telah ditentukan oleh fakultas dan/ atau jurusan. 
d. Mematuhi dan memenuhi Standar Mutu Lulusan, yaitu Ta’fiz Juzama, APT & EPT, serta IT yang  telah ditentukan  oleh Insitut 

e. Melaksanakan seminar usulan penelitian, ujian komprehensif dan ujian  munaqasah setelah memenuhi persyaratan yang telah 
ditentukan. 

f. Menjauhi perbuatan tercela dalam bidang akademik berupa plagiasi karya ilmiah orang lain dan/ atau membuatkan karya 

ilmiah orang lain 
g. Menghindari dan menjauhi segala bentuk penipuan nilai, tanda tangan, stempel dan lain-lain. 
h. Mengikuti dan melaksanakan kegiatan PPL dan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

i. Mengikuti dan mematuhi bimbingan akademik dan atau bimbingan skripsi kepada   dosen   yang   telah   ditentukan   dengan   
menggunakan   buku bimbingan studi. 

 

Pasal 6 
Etika  mahasiswa dengan dosen diwujudkan dalam bentuk: 

a. Menghormati dan selalu bersikap santun dalam berbicara dan bertindak. 

b. Menghargai pendapat dan pandangannya walaupun berbeda. 
c. Menghargai peran dan posisinya sebagai guru sepanjang hayat. 
d. Mematuhi   dan   mentaati   segala  bentuk  perintahnya   selama  tidak bertentangan dengan norma dan kaidah agama 

 
Pasal 7 

Etika Mahasiswa sesama mahasiswa diwujudkan dalam bentuk: 

a. Bersikap toleran dan menghargai pendapat dan sikap temannya. 
b. Menjalin persahabatan dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah dengan sesama mahasiswa tanpa mengenal perbedaan ras, 

suku, etnik dan bahasa. 

c. Memahami  dan  mengerti  serta  berupaya  membantu  kesulitan  yang dialami temannya. 
d. Mengingatkan dan menasehati sikap dan perilaku buruk temannya. 
e. Mengajak dan menganjurkan kebaikan kepada sesamanya. 

f. Senantiasa berpikir positif (positive thinking) terhadap apa yang dilakukan temannya. 
g. Menghindari  dan  menjauhi  ajakan  dan  perbuatan  menyimpang  yang dilakukan temannya.  
h. Menjaga batas-batas pergaulan antara pria dan wanita sesuai dengan norma-norma Islam. 
 

Pasal 8 
Etika dalam hubungan antara mahasiswa dengan tenaga kependidikani diwujudkan dalam bentuk:  

a. Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, ras, status  sosial dan tidak didasari atas perasaan suka 

atau tidak suka; 
b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi  baik di dalam lingkungan maupun di 

luar lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; 

c. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan 
perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan UIN 
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; 

d. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi; 
dan 

e. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan 

norma hukum, norma lainnya di tengah masyarakat. 
 

Pasal 9 

Etika  Mahasiswa dengan masyarakat diwujudkan dalam bentuk: 
a. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain; 
b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan; 

c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat; 
d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;  
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f. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar; 
Pasal 10 

Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian skripsi, tesis, disertasi diwujudkan dalam bentuk: 
a. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu; 
b. Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain;  

c. Berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam 
bentuk dan nama apapun; 

d. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis/disertasi, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti  

bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat); dan 
e. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan 

untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, skripsi/tesis/disertasi. 

 
 

BAB IV 

 
KEWAJIBAN MAHASISWA 

Pasal 11 

1. Setiap Mahasiswa  di lingkugan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode 
Etik mahasiswa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini, seperti pasal 5, 6,7, 8, 9, 10. 

2. Mahasiswa wajib melakukan registrasi administrasi dan akademik setiap semester. 

3. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan akademik dengan dosen pembimbing akademik sebelum melakukan registrasi 
akademik. 

4. Mahasiswa wajib mengikuti pertemuan tatap muka di dalam kelas minimal 75% dari total jumlah pertemuan. 

5. Mahasiswa wajib mematuhi semua peratuan yang berlaku di lingkungan UIN STS Jambi. 
6. Mahasiswa wajib menunjukkan Kartu Mahasiswa (KTM) pada saat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester.  
7. Mahasiswa wajib melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan untuk kegiatan perkuliahan, praktikum, 

Kukerta, penelitian untuk tugas akhir/skripsi, dan Wisuda. 
8. Mahasiswa wajib mengurus surat-surat perijinan untuk kegiatan Kukerta dan penelitian untuk tugas akhir/skripsi. 
9. Mahasiswa wajib untuk mengikuti pembekalan praktikum, PPL, dan KUKERTA yang diadakan di kampus. 

10
. 

Mahasiswa wajib melakukan bimbingan pada saat melakukan kegiatan Kukerta, PPL dan penelitian dalam rangka 
penyelesaian tugas akhir/skripsi. 

11

. 
 
12 

 

Mahasiswa wajib menanggung penggantian semua kerusakan/kehilangan alat dan bahan selama mengikuti kegiatan 

praktikum dan penelitian. 
Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pembinanaan bakat dan minat untuk memenuhi persyaratan mendapat surat keterangan 
SKK. 

Pasal 12 
HAK MAHASISWA 

 
1. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester untuk suatu matakuliah setelah menghadiri perkuliahan sekurang-kurangnya 

75 % dari pertemuan yang terjadwal pada suatu semester. 

2. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian tengah semester dan atau ujian akhir semester berhak mendapat kesempatan 
untuk mengikuti ujian susulan. 

3. Mahasiswa yang telah melaksanakan semua tugas dan mengikuti semua jenis ujian berhak mendapatkan nilai dari dosen.  

4. Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan PPL dan Kukerta sesuai dengan ketentuan yang berlakuberhak mengikuti dan 
mendapatkan nilai dari kegiatan  PPL dan Kukerta. 

5. Mahasiswa berhak melakukan perbaikan nilai. 

6. Mahasiswa berhak menggunakan kebebasan akademik untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan. 
7. Mahasiswa berhak untuk memperoleh pengajaran dan layanan akademik yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan 

kegemarannya. 

8. Mahasiswa berhak untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Institut dan atau fakultas masing-masing dalam rangka 
kelancaran proses belajar. 

9. Mahasiswa berhak mendapat bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studi. 
10

. 

Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya. 

11
. 

Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

12
. 

Mahasiswa berhak mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan tinggi  atau program studi lain sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 

13

. 

Mahasiswa berhak untuk Ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan, baik pada tingkat fakultas atau Institut. 

14
. 

Mahasiswa berhak untuk memperoleh pelayanan khusus jika menyandang cacat. 

 
BAB IV 

 

TUGAS DAN WEWENANG KOMISI DISIPLIN 
Pasal 13 

 

1. Komdis berwenang membantu pimpinan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada setiap mahasiswa yang dilaporkan, 
diduga melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar Kode Etik, peraturan akademik, dan ketentuan lainnya.  

2. Komdis UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bertugas dan berwenang membantu pimpinan Institut melakukan penyelidikan, 

pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang disangka dilakukan secara 
bersama-sama dan/atau dibantu oleh mahasiswa dari dua  atau lebih fakultas dan/atau Program Pascasarjana. 
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3. Komdis Fakultas dan Program Pascasarjana bertugas dan berwenang membantu pimpinan fakultas dan direktur melakukan 
penyelidikan, pemeriksaan kepada mahasiswa di lingkungannya yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik 

Mahasiswa. 
4. Untuk keperluan pemeriksaan, komdis memanggil secara patut mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran, serta 

pihak lain  yang dianggap  mengetahui, mengalami, atau melihat terjadinya pelanggaran tersebut sebagai saksi.  

5. Komdis UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi wajib memberikan rekomendasi kepada Rektor terhadap mahasiswa yang akan 
dijatuhi  sanksi berupa pemecatan atau sanksi skorsing karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.  

6. Komdis dapat  memberikan pertimbangan pembinaan kepada  Penasehat Akademik   terhadap mahasiswa yang dijatuhi 

sanksi skorsing. 
 

Pasal 14 

 
Satuan Pengamanan sesuai dengan kewenangannya, dapat memberikan laporan dan kesaksian baik secara lisan maupun tertulis 
tentang suatu bentuk pelanggaran mahasiswa kepada Komdis. 

 
Pasal 15 

PELANGGARAN KETENTUAN KODE ETIK MAHASISWA 

 
Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa adalah setiap ucapan, perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa, baik secara sendiri-sendiri 
maupun bersama-sama dan/atau menyuruh melakukan sesuatu di dalam kampus, berupa: 

1. Mengganggu proses belajar mengajar dan ketertiban umum; 
2. Melakukan demonstrasi/ unjuk rasa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu  pada  pihak  yang  berwenang  dalam  menjaga  

keamanan kampus (2X24 jam); 

3. Berpakaian tidak sopan, (memakai baju kaos, celana jean atau baju yang disengaja disobek). 
4. Memakai sandal dalam proses perkuliahan. 
5. Mengecat rambut. 

6. Mahasiswa memakai celana pendek, berambut gondrong, memakai aksesoris seperti kalung, gelang kaki dan anting-anting. 
7. Bertato., kumping bertindik bagi mahasiswa laki-laki 
8. Mahasiswi mengenakan busana tidak menutup aurat, berpakaian tipis/ jarang, pakaian sempit/ ketat.  

9. Mahasiswa dan mahasiswi berboncengan sepeda motor layaknya suami isteri atau muhrim. 
10
. 

Mahasiswa putera dan puteri berkhalwat (berdua-duaan) di suatu tempat  yang  dikhawatirkan  akan  menimbulkan  perbuatan  
yang dilarang oleh agama. 

11
12 

Melakukan  kegiatan  dengan  mengatasnamakan  institusi (UIN, Fakultas, Jurusan/Prodi) tanpa seizin institusi tersebut. 
Membawa dan/ atau mengembangkan organisasi yang tidak terdaftar ke dalam kampus 

13 Terlambat memasuki ruang kuliah. 

14 Mahasiswa putra/ putri duduk dalam kelompok lawan jenisnya (bercampur aduk) dalam mengikuti perkuliahan.  
15 Membuat keributan di dalam maupun di luar ruang kuliah sehingga menggangu proses belajar mengajar yang sedang 

berlangsung. 

16 Menjiplak/ menyontek sewaktu ujian. 
17 Melakukan tindak asusila, porno aksi, pelecehan seksual dan/atau pemerkosaan. 
18 Memicu dan/atau menghasut sehingga terjadi perkelahian dan tawuran, membuat keonaran,  terlibat tawuran, melakukan 

pemukulan, perkelahian, penganiayaan dan/atau pembunuhan 
 

BAB VI 

 
KLASIFIKASI PELANGGARAN 

Pasal 16 

 
1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) tersebut adalah pelanggaran ringan. 
2. Apabila pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) telah dilakukan 3 (tiga) kali 

secara berturut-turut maka dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran sedang. 
3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat,(6), (7), (8), (9), (10), (11) dan (12) tersebut adalah pelanggaran sedang.  
4. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat  (13), (14), (15), (16), (17) dan (18) tersebut adalah pelanggaran berat.  
 

Pasal 17 
 
1. Mahasiswa yang menjadi korban akibat pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (17) dan (18), dapat 

melaporkan pada pihak kepolisian. 
2. Mahasiswa yang dilaporkan pada pihak kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diproses pelanggarannya oleh 

Komdis. 

3. Apabila mahasiswa yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak 
Kepolisisan, maka hasil pemeriksaan pihak kepolisian dapat dijadikan acuan oleh komdis untuk memberikan rekomendasi 
sanksi kepada yang bersangkutan oleh pimpinan fakultas dan/atau pimpinan Institut.  

 
 

BAB VII 

 
PENEGAKAN KODE ETIK DAN JENIS SANKSI 

Pasal 18 

 
Setiap Mahasiswa IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang  melakukan pelenggaran Kode Etik sebagaimana yang dimaskud 
dalam pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16),(17) dan (18)  dikenakan sanksi. 
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Pasal 19 
JENIS-JENIS SANKSI 

 
Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa, dapat dijatuhi sanksi berupa : 
1. Sanksi Ringan 

 Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) jo. Pasal   
16 ayat (1), dapat dijatuhi sanksi ringan berupa: 
(a) Teguran Lisan 

(b) Teguran tertulis 
(c) Pernyataan tidak puas secara tertulis. 
 

2. Sanksi Sedang 
 Pelanggaran sedang yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (6), (7), (8), (9), (10), (11) dan 

(12) jo. Pasal  16 ayat (3), dapat dijatuhi sanksi sedang berupa: 

(a) Penundaan seminar, ujian proposal, skripsi, tesis, disertasi selama jangka waktu tertentu; 
(b) Penggantian kerugian atau penggantian benda/barang semacamnya; 
(c) Pemecatan dari jabatan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas dan/atau institut;  

(d) Pemberhentian sementara sebagai mahasiswa (skorsing) paling lama dua semester. 
 

3. Sanksi Berat 

 Pelanggaran berat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat  (13), (14), (15), (16),(17) dan 
(18) jo. Pasal  16 ayat (4), dapat dijatuhi sanksi berat berupa: 
(a) Pemberhentian dengan tidak hormat  atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa; 

(b) Pemberhentian tidak dengan hormat (pemecatan) sebagai mahasiswa. 
 
 

BAB VIII 
 

TATA CARA PENYELIDIKAN DAN PEMERIKSAAN 

Pasal 20 
1. Penyelidikan dan pemeriksaan oleh komdis terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik, 

didasarkan oleh prinsip-prinsip kejujuran, objektivitas, keadilan, kesamaan, dan tanggung jawab yang dicatat dalam beita acara 

pemeriksaan ( BAP.) 
2. Mekanisme dan tata cara pemeriksaan oleh komdis fakultas atau komdis program pascasarjana adalah sebagai berikut : 

(1) Pimpinan fakultas, pimpinan pascasarjana menerima pengaduan, atau laporan tertulis tentang dugaan terjadinya 

pelanggaran Kode Etik. 
(2) Pimpinan fakultas, pimpinan pascasarjana menelaah dan mempertimbangkan laporan pelanggaran tersebut untuk 

ditindaklanjuti atau tidak. 

(3) Berdasarkan disposisi dekan atau direktur, komdis melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dengan memanggil pelapor, 
terlapor, dan saksi-saksi. 

(4) Pemeriksaan dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh ketua komdis dan/atau ketua tim Pemeriksa, dengan memeriksa 

terlebih dahulu pelapor, kemudian saksi-saksi serta bukti-bukti pelanggaran lainnya, dan selanjutnya melakukan 
pemeriksaan tersangka/terlapor, dan atau dilakukan secara bersama. 

(5) Hasil pemeriksaan dibuat dalam BAP yang sekurang-kurangnya memuat : 

(a) Identitas terlapor dan pelapor,waktu dan tempat kejadian, keterangan   saksi-saksi, bukti-bukti lain; 
(b) Jenis pelanggaran yang dilakukan; 
(c) Pasal-pasal dari aturan-aturan yang dilanggar; 

(d) Kesimpulan pemeriksa; 
(e) Identitas pemeriksa; 

(6) Hasil pemeriksaan dibahas dalam rapat pleno komdis, untuk menentukan jenis sanksi yang tepat dijatuhkan kepada 

terlapor. 
(7) Komdis mengusulkan kepada Dekan, atau Direktur tentang sanksi yang direkomendasikan dijatuhkan kepada tersangka, 

dengan melampirkan BAP dan hasil rapat pleno komdis. 
(8) Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh komdis fakultas adalah sanksi ringan atau sanksi sedang sebagaimana 

diatur  dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2), maka keputusan penjatuhan sanksinya diterbitkan oleh Dekan atau Direktur, dan 
tembusannya disampaikan kepada Rektor dan Wakil Rektor III, dan Komdis UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 

(9) Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh komdis adalah sanksi berat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3), 

maka Dekan atau Direktur melanjutkan usul penjatuhan sanksi tersebut kepada Rektor untuk  diterbitkan keputusannya. 
(10) Rektor menjatuhkan sanksi sesuai dengan usul Dekan atau Direktur , tembusan keputusannnya disampaikan kepada 

mahasiswa yang bersangkutan, Dekan dan/atau Direktur, Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan ( 

AUAK ), serta Komdis UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 
3. Mekanisme dan tata cara pemeriksaan oleh Komdis UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, sebagai berikut: 
 (1) Rektor setelah menerima laporan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa, dapat merekomendasikan kepada komdis untuk 

ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. 
(2) Komdis UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat bekerja sama dengan komdis fakultas dalam melakukan penyelidikan 

dan pemeriksaan atas adanya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik. 

(3) Komdis UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam melakukan pemyelidikan, pengumpulan fakta atau pemeriksaan 
kepada tersangka dengan ketentuan yang berlaku bagi tata cara dan mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh 
komdis fakultas. 

(4) Rekomendasi sanksi, baik sanksi ringan, sedang, dan berat, dikirimkan kepada Rektor dengan melampirkan BAPnya, 
untuk selanjutnya diterbitkan keputusan dan Keputusan Rektor atas rekomendasi tersebut ditembuskan kepada Wakil 
Rektor III, Dekan atau Direktur yang terkait, Biro AUAK, serta Komdis UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 
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BAB IX 
 

KEBERATAN DAN BANDING 
Pasal 21 

 

1. Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2), berhak mengajukan keberatan secara 
tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dekan atau Direktur, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah 
diterimanya keputusan sanksi bagi yang bersangkutan. 

2. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, Dekan atau Direktur, menjatuhkan putusannya yang bersifat final dan 
mengikat atas keberatan tersebut. 

3. Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) di atas, berhak mengajukan keberatan secara 

tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Rektor, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya 
keputusan sanksi tersebut. 

4. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, Rektor menjatuhkan putusannya yang bersifat final dan mengikat atas 

keberatan tersebut. 
 

BAB X 

 
PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI 

Pasal   22 

 
1. Penjatuhan sanksi bagi mahasiswa merupakan kewenangan Rektor 
2. Rektor melimpahkan wewenangnya kepada Dekan dan Direktur untuk menjatuhkan sanksi ringan dan sanksi sedang bagi 

mahasiswa dalam lingkungan kerja masing-masing 
 

Pasal  23 

 
1. Rektor, Dekan, dan Direktur, berdasarkan pertimbangan yang layak dan adil dapat mengubah jenis sanksi yang 

direkomendasikan oleh komdis yang memeriksa suatu pelanggaran Kode Etik Mahasiswa. 

2. Rektor, Dekan dan Direktur, sesuai wewenangnya, menjatuhkan sanksi bagi mahasiswa atas dasar prinsip kebenaran dan 
keadilan, demi tegaknya Kode Etik Mahasiswa 

 

BAB XI 
 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal  24 
1. Ketentuan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan. 
2. Agar ketentuan ini berlaku efektif, diketahui, dan ditaati oleh warga kampus, Rektor dapat membentuk tim sosialisasi untuk  

jangka waktu tertentu. 
3. Dengan berlakunya ketentuan ini, maka Keputusan Rektor No. IN/9/R/SK/PP.00.9/730/2008 tanggal 31 Juli 2010 tentang Tata 

Tertib Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dinyatakan tidak berlaku lagi. 

   
 
Ditetapkan di Jambi 

pada tanggal    Juni  2017 
Rektor, 
 

Dto, 
 
Dr. H. Hadri Hasan, MA. 

NIP. 195603051982031004 
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