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KATA PENGANTAR

$سم اّهللا الر�ن الرح�
الحمد ّهللا ا/ي عّلم بالقلم عّلم اإل*سان ما لم يعلم.

والصالة والسالم ع6 رسول اّهللا سّيدنا محّمد وع6 أ5 وأصحابه
 و من تبع@ بإحسان إ< يوم ا=ين.

Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia semula 
merupakan gabungan dari 2 (dua) fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah dan Tarbiyah. 
Kedua fakultas tersebut merupakan embrio dari Fakultas Agama yang dibuka 
pada masa transisi, yaitu ketika terjadi perubahan nama dari Sekolah Tinggi 
Islam (STI) yang didirikan pada tanggal 8 Juli 1945 menjadi Universitas Islam 
Indonesia (UII) pada tanggal 27 Rajab 1367 H atau tanggal 4 Mei 1948 M. Pada 
saat itu Universitas Islam Indonesia telah memiliki 4 (empat) fakultas, yaitu: 
Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan, dan Fakultas Ekonomi. 
Dengan demikian, secara historis FIAI merupakan salah satu dari empat fakultas 
tertua di UII dan di Indonesia. 

Pada tahun 1950 Pemerintah RI memberikan penghargaan kepada golongan 
nasionalis, maka didirikan Universitas Gajah Mada yang cikal bakalnya diambil 
alih dari Fakultas Pendidikan Universitas Islam Indonesia yang kemudian menjadi 
Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Yogyakarta, selanjutnya 
menjadi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Pemerintah juga memberikan 
penghargaan kepada umat Islam, maka didirikan Perguruan Tinggi Agama Islam 
Negeri (PTAIN) yang embrionya diambil dari Fakultas Agama Universitas Islam 
Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950.

Pada tahun 1961, UII membuka kembali fakultas agama, yaitu Fakultas 
Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah, kemudian kedua fakultas tersebut memperoleh 
status diakui pada program Sarjana Muda berdasarkan SK Menteri Agama RI 
Nomor:16 Tahun 1963, sedangkan status disamakan untuk program Sarjana baru 
diperoleh pada tahun 1990, merupakan pemberian status tertinggi pertama bagi 
Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta di Indonesia, berdasarkan SK Menteri 
Agama RI Nomor: 84 Tahun 1990, tanggal 26 Mei 1990. 
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Perkembangan berikutnya, kedua fakultas yaitu Syari'ah dan Tarbiyah 
digabung menjadi satu fakultas yaitu Fakultas Ilmu Agama Islam yang terjemahan 
bahasa Arabnya adalah Kulliyat al Dirasah al Islamiyah dan dalam bahasa Inggris 
adalah Faculty of Islamic Studies, berdasarkan Ketetapan Dewan Pengurus 
Harian Badan Wakaf Ull Nomor VI TAP/DP/1997 dan diberlakukan 1 April 1998, 
mulai kepengurusan fakultas priode 1998 2001. Penggabungan ini dimaksudkan 
agar pengelolaan studi studi keislaman (kurikuler) serta penentuan kualifikasi 
dosennya di lingkungan UII menjadi tugas dan tanggungjawab FIAI. 

FIAI memiliki program S1, S2 dan S3. Dua Program Studi S-1 di FIAI yaitu 
Prodi Hukum Islam berstatus terakreditasi A dari BAN-PT dengan SK No. 049/
BAN-PT/Ak-XII/S1/III/2010 dan Pendidikan Agama Islam A dari BAN-PT 
dengan SK No. 046/BAN-PT/Ak-XII/S1/II/2010. Sedangkan Prodi Ekonomi 
Islam, sebagai prodi termuda di FIAI telah terakreditasi B dengan SK No 001/
BAN-PT/Ak-XII/S1/III/2009. Program Pascasarjana S-2 FIAI terakreditasi A 
dari BAN-PT.

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kinerja semua jajaran yang 
terkait dengan proses akademik di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam 
Indonesia (FIAI UII), maka kehadiran Buku Panduan Akademik merupakan 
suatu keharusan guna mengarahkan proses akademik untuk mencapai tujuan 
yang diinginkan. Buku Panduan  Akademik ini merupakan hasil penyempurnaan 
dari Buku Panduan Akademik  sebelumnya dengan beberapa penyesuaian, 
terutama untuk Program Studi Ekonomi Islam telah memberlakukan kurikulum 
baru Tahun 2012 yang telah disahkan Rektor UII dengan SK Nomor No. 479/SK-
Rek/DA/IX/2012.

Buku Panduan  Akademik  ini sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-
tugas yang berhubungan dengan proses pembelajaran dan sebagai rujukan 
dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah 
akademik.

Demikian, kami harapkan Buku Panduan  Akademik ini bermanfaat dan 
kepada seluruh pihak yang membantu tersusunnya Buku Panduan  Akademik  ini 
disampaikan terima kasih.

     Yogyakarta, 1  September 2013

     Dekan

     Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum. Dr. Drs H. Dadan Mutta
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Sejarah Singkat FIAI

Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia merupakan 
gabungan dari 2 (dua) fakultas, yaitu Fakultas Syari’ah dan Tarbiyah. Kedua 
fakultas tersebut merupakan embrio Fakultas Agama yang dibuka pada periode 
transisi, yaitu ketika terjadi perubahan nama dari Sekolah Tinggi Islam (STI) 
yang didirikan pada tanggal 8 Juli 1945 menjadi Universitas Islam Indonesia 
(UII) pada tanggal 27 Rajab 1367 H atau tanggal 10 Maret 1948 M.

Saat itu Universitas Islam Indonesia telah memiliki 4 (empat) fakultas, yaitu:
1. Fakultas Agama
2. Fakultas Hukum
3. Fakultas Pendidikan
4. Fakultas Ekonomi

Pada tahun 1950 Pemerintah RI memberikan penghargaan kepada golongan 
nasionalis, sehingga didirikan Universitas Gajah Mada dengan mengambilalih 
dari Fakultas Pendidikan Universitas Islam Indonesia yang dalam perkembangan 
selanjutnya menjadi Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Yogyakarta 
(sekarang Universitas Negeri Yogyakarta). Pemerintah juga memberikan 
penghargaan kepada umat Islam, sehingga didirikan Perguruan Tinggi Agama 
Islam Negeri (PTAIN) yang embrionya diambil dari Fakultas Agama Universitas 
Islam Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950.

Pada tahun 1961 UII membuka kembali fakultas agama, yaitu Fakultas 
Syari‘ah dan Fakultas Tarbiyah, kemudian kedua fakultas tersebut memperoleh 
status diakui pada program Sarjana Muda berdasarkan SK Menteri Agama RI 
Nomor:16 Tahun 1963, sedangkan status disamakan untuk program Sarjana baru 
diperoleh pada tahun 1990, sekaligus pemberian status tertinggi pertama bagi 
Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta di Indonesia, berdasarkan SK Menteri 
Agama RI Nomor: 84 Tahun 1990, tanggal 26 Mei 1990. 

Perkembangan berikutnya, kedua Fakultas Tarbiyah dan Syari‘ah digabung 
menjadi satu fakultas yaitu Fakultas Ilmu Agama Islam yang terjemahan bahasa 
Arabnya adalah Kulliyah al-Dirasat al-Islamiyah dan dalam bahasa Inggris 
adalah Faculty of Islamic Studies, berdasarkan Ketetapan Dewan Pengurus 
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Badan Wakaf Ull Nomor VI TAP/DP/1997 dan diberlakukan 1 April 1998, mulai 
kepengurusan fakultas priode 1998-2001. Penggabungan ini dimaksudkan 
agar pengelolaan studi-studi keislaman (kurikuler) serta penentuan kualifikasi 
dosennya di lingkungan UII menjadi tugas dan tanggungjawab FIAI.

Sejalan dengan tuntutan mutu pengelolaan perguruan tinggi, maka kedua 
program studi FIAI; program studi Pendidikan Agama Islam dan Hukum Islam 
(Syari’ah) pada tahun 2010 telah memperoleh perpanjangan akreditasi dengan 
nilai A (Baik Sekali) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi berdasarkan 
SK BAN PT No. 046/BAN-PT/Ak-XII/S1/II/2010 dan No. 049/BAN-PT/Ak-XII/
S1/II/2010.

Untuk merespon tuntutan masyarakat (pasar kerja), pada tahun akademik 
2003/2004 telah dibuka program studi Ekonomi Islam dengan legalitas SK 
Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. 
DJ/178/03. Kemudian pada tahun 2008 diperpanjang dengan mendapat legalitas 
No. Dj/Dt.I.IV/HK.00.5/49/2008 tanggal 24 Juni 2008. Pada tahun 2009 telah 
mendapatkan status akreditasi B dengan nilai 346 berdasarkan SK BAN-PT No. 
001/BAN-PT/Ak-VII/S1/III/2009 tanggal 14 Maret 2009. Dengan demikian 
sejak tahun akademik 2003/2004 FIAI UII memiliki 3 (tiga) program studi yaitu: 
Hukum Islam (Syari’ah), Pendidikan Agama Islam dan Ekonomi Islam.

Berdasarkan SK Rektor No. 30/SK-Rek/BAAK/II/2005 tanggal 2 Februari 
2005, Program Studi Hukum Islam (Syari’ah)FIAI melaksanakan program dual 
degree dengan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII untuk mencetak 
lulusan yang memiliki dua gelar sekaligus, yaitu SH dan SHI. (Pedoman tentang 
penyelenggaraan dual degree diatur lebih lanjut di luar buku panduan ini).

B. Visi FIAI UII

Menjadi pusat rujukan pengembangan hukum Islam, pendidikan Islam dan 
ekonomi Islam yang berkualitas.

C. Misi FIAI UII
1. Menyiapkan pakar profesional hukum Islam, pendidikan Islam dan ekonomi 

Islam yang memiliki komitmen terhadap keunggulan kompetensi.
2. Mengembangkan, mengaktualisasikan dan mengkomunikasikan ilmu hukum 

Islam, pendidikan Islam dan ekonomi Islam melalui pendidikan, penelitian, 
pengabdian pada masyarakat dan dakwah Islamiyah.

D. Tujuan Pendidikan di FIAI UII

Dengan mengacu pada tujuan pendidikan dan Statuta UII, tujuan pendidikan 
S-1 FIAI UII adalah terciptanya sarjana muslim dengan kualifikasi sebagai berikut:
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1. Bertakwa, berakhlak, terampil, berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
2. Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi sebagai 

sarjana agama Islam yang berwawasan Islam.
3. Bersifat terbuka, peka terhadap perubahan dan kemajuan ilmu dan teknologi 

maupun masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya yang 
berkaitan dengan bidang keahliannya.

4. Mampu mengenali, mengamati, dan melakukan pendekatan dan penalaran 
permasalahan berdasarkan kajian Islam.

5. Mempunyai bekal dasar ilmu pengetahuan yang cukup untuk melanjutkan 
pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

E. Program Studi di FIAI
FIAI UII saat ini memiliki tiga program studi Strata-1, yakni:
1. Program Studi Hukum Islam (Syari’ah)
 Opsional dual degree dengan program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

UII 
2. Program Studi Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah)
3. Program Studi Ekonomi Islam

F. Kelembagaan

Untuk menunjang pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yang 
meliputi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada masyarakat dan dakwah 
Islamiyah, di FIAI dikembangkan beberapa lembaga yang meliputi:

1. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sarana penunjang kelancaran kegiatan proses 
pembelajaran yang menyediakan aneka buku, baik penunjang kepentingan 
kuliah, maupun buku lain khususnya yang berkaitan dengan Islam. Dalam upaya 
meningkatkan pelayanan dan tertib adminstrasi telah menggunakan sistem 
pelayanan terbuka dan sistem informasi manajeman perpustakaan (SIMPUS).

Sejak Tahun Akademik 2011/2012, perpustakaan FIAI menjadi satu dengan 
perpustakaan pusat UII di Gedung Moh. Hatta Kampus Terpadu UII.

Tata Tertib
a. Waktu Pelayanan
 Senin  - Jum’at : 08.00  - 22.00
 Sabtu  : 08.00  - 16.00

b. Keanggotaan
 Syarat-syarat Menjadi Anggota 

1) Semua Mahasiswa yang masih Terdaftar  dan aktif  kuliah
2) Mengisi blangko pendaftaran yang telah tersedia.
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3) Menyerahkan pas foto ukuran 3 x 4 dua lembar (dapat menyusul)
4) Bersedia mentaati aturan yang berlaku 

c. Aturan Peminjaman
 Jumlah dan lama Peminjaman

1) Setiap anggota dapat  meminjam  2 eksemplar dengan judul yang berbeda 
2) Lama peminjaman  10 dan dapat diperpanjang  1 kali dalam waktu yang 

sama
3) Kartu orang lain tidak berlaku 

d. Sanksi  Peminjaman
1) Setiap kelambatan pengembalian buku dikenakan denda  Rp. 1.000, - 

Seribu Rp /hari/ eks
2) Mengganti buku yang dihilangkan / atau rusak  dengan judul  dan 

pengarang yang sama 
3) Memperbaiki apabila buku yang dipinjam  rusak 

Panduan Mengakses SIMPUS
a. Buka website http://www.uii.ac.id

 
b. Pilih LIBRARY

 
c. Pilih UII-OPAC

 
d. Ketikkan judul buku (tidak harus lengkap) yang dicari kemudian tekan 

tombol Submit. Jika menghendaki kriteria pencarian yang lebih detail tekan 
Pencarian lebih lanjut.
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e. Ketikkan kriteria-kriteria pencarian yang dihendaki kemudian tekan tombol 

Submit.

2. Jurnal

FIAI memiliki tiga program studi yang masing-masing menerbitkan jurnal 
sesuai dengan karakteristik keilmuan prodi. Ketiga jurnal itu adalah:
a. Jumal Pendidikan Islam El-Tarbawi untuk prodi Pendidikan Agama Islam
b. Jumal Hukum Islam Al-Mawarid untuk prodi Hukum Islam (Syari’ah)
c. Jurnal Ekonomi Islam La_Riba untuk prodi Ekonomi Islam
d. Jurnal Millah untuk Program Pascasarjana

Selain jurnal cetak di atas, UII juga melanggan jurnal online dari ProQuest 
yang dapat diakses melalui UNISYS oleh semua civitas akademika UII.

3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam (P3I)

Pusat Penelitian Pendidikan Islam bertujuan untuk:
a. Melaksanakan penelitian dan pengembangan keilmuan.
b. Melakukan telaah dan penelitian pendidikan dalam rangka pengembangan 

kurikulum pendidikan.
c. Mengadakan penataran metodologi pembelajaran dan evaluasi pendidikan.
d. Melakukan pembinaan pendidikan dan pembelajaran agama Islam pada 

sekolah laboratorium (SMA UII).

4. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (PKBHI)

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam didirikan bertujuan untuk:
a. Melaksanakan kajian dan pengembangan ilmu kesyari'ahan.
b. Melaksanakan praktik hukum Islam bagi mahasiswa.
c. Menyelenggarakan sidang pengadilan semu dan praktik peradilan.
d. Melakukan praktik hisab dan ru’yat.
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e. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dan penyuluhan hukum Islam.
f. Memberikan jasa konsultasi bagi mahasiswa/masyarakat yang membutuhkan 

solusi penyelesaian hukum Islam.
g. Memberikan jasa bantuan bagi mahasiswa/masyarakat yang berperkara di 

Pengadilan Agama.

5. Pusat Dakwah dan Pelayanan Masyarakat (PDPM)

Pusat Dakwah dan Pelayanan Masyarakat (PDPM) adalah lembaga yang 
concern bergerak di bidang dakwah Islamiah dan pelayanan masyarakat dalam 
rangka mengembangkan wawasan dan pengetahuan keislaman masyarakat 
sebagai wujud kepedulian menegakkan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. 
Kegiatan PDPM meliputi: pelatihan/pembinaan bahasa Arab, ceramah 
keagamaan pada masyarakat, pendistribusian buku keislaman dan mushah al-
Qur'an ke berbagai institusi pendidikan dan dakwah, serta pendistribusian kurma 
pada setiap bulan Ramadan. 

6. Laboratorium

a. Sidang Semu

Laboratorium sidang semu merupakan media mahasiswa melakukan praktik  
kemahiran hukum pada Program Studi Hukum Islam FIAI UII. Praktik Hukum 
adalah salah satu syarat kelulusan mahasiswa prodi Hukum Islam. Sidang semu 
dilakukan dalam dua tahap, yaitu:
1) praktik hukum yang dilakukan di laboratorium sidang semu  PKBHI FIAI UII. 

Tahap pertama ini merupakan simulasi sidang dimana peserta sidang hanya 
berasal dari kalangan internal, yaitu dosen pembimbing dan mahasiswa.

2) praktik hukum yang dilakukan di Pengadilan Agama dan KUA (untuk Praktik 
Hukum I) dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha 
Negara, dan Pengadilan Militer (untuk Praktik Hukum II). Tahap kedua ini 
merupakan simulasi sidang dimana peserta sidang selain dari internal prodi 
Hukum Islam FIAI UII tetapi juga dari pihak Pengadilan yang dijadikan 
laboratorium sidang semu.

b. Hisab dan Rukyat

Hisab dan rukyat merupakan bagian praktik dalam praktik kemahiran hukum 
pada prodi Hukum Islam FIAI UII. Kegiatan dalam laboratorium ini antara lain 
menentukan waktu shalat, awal bulan qamariyah dan arah kiblat. Laboratorium 
Hisab dan Rukyat dikelola oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam 
(PKBHI).

c. Microteaching 

Laboratorium microteaching  sebagai fasilitas penunjang pelaksanaan 
matakuliah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL I dan PPL II) pada program 
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studi Pendidikan Agama Islam FIAI UII. Pengajaran microteaching dikelola 
oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam (P3I) FIAI UII dan 
pelaksanaannya dibantu oleh dosen pembimbing sebagai supervisor.

Dengan adanya laboratorium microteaching  mahasiswa dapat melakukan 
praktek mengajar dengan teknik mengajar yang sesuai sebagaimana seharusnya, 
sehingga adanya laborotarium ini memudahkan mahasiswa untuk menguasai 
keterampilan mengajar dan kemampuan mengelola kelas dalam skala mikro.

d. Komputer

Laboratorium komputer merupakan laboratorium yang diperuntukan 
bagi semua prodi yang ada di Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta. 
Laboratorium komputer ini dilengkapi dengan program-program yang  dapat 
menunjang kegiatan praktik mahasiswa.

e. Bank Mini

Laboratorium ini berfungsi sebagai sarana mahasiswa program studi 
Ekonomi Islam melakukan praktik perbankan syariah. Laboratorium ini didesain 
agar dapat digunakan untuk operasional perbankan syariah, BPRS dan BMT. 
Pada saat ini laboratorium bank mini telah sekaligus dioperasikan sebagai BMT 
At-Ta'awun yang menjadi salah satu unit usaha fakultas yang bergerak di sektor 
keuangan Syariah.

e. Galeri Investasi Syariah (GIS)

Galeri Investasi Syariah selain berfungsi sebagai galeri produk-produk 
investasi syariah, juga berfungsi sebagai laboratorium pasar modal syariah 
dimana mahasiswa dapat berlatih untuk berinvestasi langsung di pasar modal 
syariah. Galeri dilengkapi dengan sistem yang terhubung langsung dengan Bursa 
Efek Indonesia (BEI) yang akan menampilkan produk-produk investasi syariah 
beserta perusahaannya.

6. Organisasi

a. Pimpinan Fakultas

Pimpinan Fakultas Ilmu Agama Islam Periode 2010-2014 sebagai berikut:

Dekan : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum.

Wakil Dekan : Drs. Nanang Nuryanta, M.Pd.

Ketua Prodi
Hukum Islam (Syari‘ah)

: Drs. H. M. Sularno, MA 

Ketua Prodi
Pendidikan Agama Islam

: Dr. Drs. H. Muhammad Idrus, S.Psi, M.Pd.
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Ketua Prodi Ekonomi 
Islam

: H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh. Ec.

Ketua Program 
Pascasarjana

: Dr. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.

Sekretaris Prodi
Hukum Islam (Syari‘ah)

: H. M. Roy Purwanto, S.Ag, MA

Sekretaris Prodi
Pendidikan Agama Islam

: Dr. Junanah, MIS

Sekretaris Prodi
Ekonomi Islam

: Soya Sobaya, SEI, MM

Sekretaris Program 
Pascasarjana

: Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag.

Kepala PPPI : Dra. Hj. Djuwarijah, M.Si.

Kepala PKBHI : Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag.

Direktur Pusat Dakwah 
dan Pelayanan pada 
Masyarakat

: Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag.

Ketua Pengendali Sistem 
Mutu Fakultas

: Dra. Hj. Sri Haningsih, M.Ag.

Sekretaris Pengendali 
Sistem Mutu Fakultas

: H. Muhanam, B.Sc.

Kepala Divisi Akademik 
& SIM

: H. M. Jiwango

Kepala Divisi 
Administrasi Umum & 
Keuangan

: Mujiyana, SE, S.Sos.
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b. Struktur Organisasi

DEKAN

WAKIL DEKAN
PSMF

KEPALA P3I KEPALA PKBHI KEPALA PDPM
KETU A

SEKR ETAR IS
PR OGR AM  STU D I
EKON OM I ISLAM

KETUA

SEKRETARIS
PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER STUDI ISLAM

KETUA

SEKRETARIS
PROGRAM STUDI

HUKUM ISLAM (SYARIAH)

KETUA

SEKRETARIS
PROGRAM STUDI

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

KEPALA D IVISI
AKAD EM IK D AN

SIST EM  IN FOR M ASI
M AN AJEM EN  (SIM )

KEPALA D IVISI
U M U M  D AN  KEU AN GAN

Keterangan :

Garis Koordinatif
Garis Konsultatif
: Pengendali Sistem Mutu Fakultas
: Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam
: Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam
: Pusat Dakwah dan Pelayanan Masyarakat

PSMF
P3I
PKBHI
PDMP
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BAB II
SISTEM PENDIDIKAN

A. Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan dan pengajaran di FIAI-UII mengacu pada UU No. 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan serta memperhatikan Keputusan Menteri 
Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Sistem Satuan Kredit Semester (SKS) diterapkan untuk menunjang 
kelancaran proses belajar mahasiswa, dengan jumlah SKS sebagai berikut:
1. Hukum Islam (Syari’ah)  : 147 SKS
2. Pendidikan Agama Islam : 146 SKS
3. Ekonomi Islam  : 145 SKS

Jumlah SKS didistribusikan dalam 8 (delapan) semester.

B. Peraturan Sistem Kredit Semester

Sistem penyelenggaraan pendidikan di FIAI UII adalah Sistem Kredit 
Semester, artinya sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan 
Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban 
kerja dosen, beban pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. 
Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu.

Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap 
pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan 
terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum. Karena 
ada perbedaan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing mahasiswa, baik 
cara dan waktu untuk menyelenggarakan beban studi yang diwajibkan maupun 
waktu dan komposisi matakuliah, mahasiswa tidak harus sama.

C. Ciri-Ciri Sistem Kredit

Ciri-ciri sistem kredit adalah:
1. Tidak ada kenaikan tingkat pada setiap tahun ajaran.
2. Jumlah kredit semester, komposisi pengambilan matakuliah, dan waktu 
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penyelesaian studi tiap semester yang diambil tidak harus sama antara 
mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain.

3. Bobot setiap matakuliah dihargai dengan SKS
4. Besar SKS untuk kegiatan pendidikan yang berlainan tidak harus sama, 

didasarkan atas banyak jam kegiatan yang digunakan setiap minggunya.
5. Kegiatan pendidikan terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan. Kegiatan 

pendidikan wajib diikuti oleh semua mahasiswa dalam jenjang pendidikan 
tertentu. Adapun kegiatan pendidikan pilihan disediakan untuk memenuhi 
beban pendidikan yang diwajibkan dan merupakan saluran minat, bakat, dan 
kemampuan masing-masing mahasiswa dalam pendidikan tertentu.

6. Banyaknya SKS yang diambil oleh mahasiswa pada semester tertentu 
ditentukan oleh prestasi studi pada semester sebelumnya.

7. Dalam batas-batas tertentu mahasiswa mendapatkan kebebasan untuk 
menentukan beban SKS yang diambil setiap semester, dan jangka waktu untuk 
menyelesaikan beban studi yang diwajibkan sesuai dengan kemampuannya.

D. Kurikulum

Kurikulum yang dikembangkan meliputi kurikulum inti dilengkapi 
kurikulum institusional. Kurikulum inti merupakan standar minimal program 
studi yang ada sebagaimana ditetapkan dalam PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang 
Standar  Nasional Pendidikan, sedangkan kurikulum institusional diorientasikan 
pada pencapaian kompetensi yang dicanangkan dalam pengembangan penalaran 
dan ketrampilan serta pengembangan akhlak mulia. Kurikulum strata satu yang 
dikembangkan adalah 145-147 SKS, khusus untuk dual degree antara Syari’ah 
dengan Ilmu Hukum 200 SKS. Dengan kurikulum tersebut diharapkan lahir 
sarjana cakap yang memiliki kompetensi profesional, spiritual, sosial, dan 
personal.

Formulasi kurikulum mengacu pada SK Mendiknas No.232/U/2000 dan SK 
Mendiknas No.045/U/2002 dengan menghimpun 6 komponen, yakni: 
1. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
 Bertujuan mengembangkan manusia seutuhnya.
2. Matakuliah Keilmuan Keterampilan (MKK)
 Bertujuan memberikan landasan ilmu dan keterampilan.
3. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)
 Bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan ilmu dan 

keterampilan yang dikuasai.
4. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB)
 Bertujuan membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan dalam berkarya.
5. Matakuliah Berkehidupan Bersama (MBB)
 Bertujuan memahami kaidah kehidupan bersama.
6. Matakuliah Pilihan (MKP)

Keterangan lebih lengkap lihat lampiran Kurikulum.
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BAB III
PERKULIAHAN

A. Registrasi

Setiap awal semester, mahasiswa diwajibkan melakukan registrasi dengan 
membayar SPP Fixed di counter bank yang telah ditentukan dan mengisi data 
alamat tinggal, email dan nomor telepon yang dapat dihubungi  di website 
UNISYS. Waktu pengisian registrasi didasarkan atas kalender akademik dan 
dilakukan sendiri oleh mahasiswa.

B. Perencanaan Kuliah

Setiap awal semester, mahasiswa yang telah melakukan registrasi diwajibkan 
mengajukan rencana kuliah dan rencana ujian yang dicantumkan dalam Kartu 
Rencana Studi (KRS) atau Kartu Rencana Ujian (KRU). Waktu pengisian KRS/
KRU didasarkan atas kalender akademik dan dilakukan sendiri oleh mahasiswa 
dengan cara memasukkan data secara langsung ke dalam komputer melalui 
anjungan di fakultas atau melalui internet.

1. Pengisian KRS/KRU Mahasiswa Baru
Ketentuan:
a. Telah melakukan registrasi.
b. Pengisian KRS dilakukan operator. 
c. Jumlah SKS yang dapat diambil ditentukan secara paket sebanyak 20 SKS.

 Adapun matakuliah yang diambil oleh mahasiswa baru (Semester I) dapat 
dilihat pada lampiran sebaran matakuliah per semester.

2. Pengisian KRS/KRU Mahasiswa Lama Aktif Kuliah
Ketentuan:
a. Telah melakukan registrasi.
b. Memenuhi jadwal bimbingan dan jadwal pengisian (key in) yang 

ditetapkan.
c. Lunas semua kewajiban keuangan yang telah ditetapkan, baik uang kuliah 

maupun Sumbangan Catur Dharma.
d. Jika mahasiswa kesulitan di dalam memilih matakuliah, dapat 

berkonsultasi dengan Dosen Penasehat Akademik yang ditunjuk.
e. Mengisikan secara langsung ke komputer mata kuliah yang diambil sesuai 
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jatah SKS, dan meminta print out isian KRS kepada operator Fakultas/
Jurusan/Prodi setelah selesai mengisi KRS.

f. Perubahan isian KRS, baik perubahan mata kuliah maupun kelas, hanya 
dapat dilakukan pada masa revisi KRS yang ditetapkan.

g. Pengisian dapat dilakukan melalui anjungan yang disediakan oleh fakultas 
atau melalui website http://www.uii.ac.id

i. Mahasiswa yang mengambil KKN harus mencantumkan matakuliah KKN 
lengkap dengan bentuk KKN yang dipilih pada KRS.
1) Bagi mahasiswa mengambil KKN Reguler 1, tidak boleh mengambil 

mata kuliah pada semester reguler.
2) Bagi mahasiswa mengambil KKN Reguler 2, hanya diperbolehkan 

mengambil maksimum 3 mata kuliah dan tidak boleh mengambil mata 
kuliah studio/Praktikum/ Kerja Praktek.

3) Bagi mahasiswa mengambil KKN Ekstensi, KKN Mandiri atau KKN 
Kemitraan, diperbolehkan mengambil mata kuliah sesuai dengan jatah 
SKS termasuk SKS KKN.

4) Bagi mahasiswa mengambil KKN Reguler 1 atau KKN Reguler 2 pada 
Semester Genap, dan pelaksanaan KKN tersebut bersamaan dengan 
pelaksanaan Semester Pendek, tidak diperkenankan menempuh 
Semester Pendek. 

5) Bagi mahasiswa yang mengambil KKN (khususnya Reguler 2, Ekstensi, 
Kemitraan dan Mandiri) dan mengambil mata kuliah pada semester 
reguler tidak diperbolehkan izin tidak aktif karena alasan mengikuti 
KKN.

j. Bagi mahasiswa yang telah tutup teori tetap diwajibkan mencatumkan 
skripsi pada KRS setiap semester sampai dengan menjelang munaqasah.

k. Bagi mahasiswa yang sedang Skripsi hanya diperbolehkan mengambil 
maksimum 3 mata kuliah selain Skripsi.

l. Bagi mahasiswa yang tidak mengisi KRS dan tidak mengambil cuti, 
dianggap cuti tanpa izin dan dikenakan beban pembayaran 12 SKS. 

3. Pengisian KRS/KRU Mahasiswa Setelah Cuti Akademik/Aktif Kuliah Kembali
Ketentuan:
a. Memenuhi ketentuan aktif kembali (Bab V butir D)
b. Syarat pengisian KRS/KRU sama dengan syarat pengisian bagi mahasiswa 

lama (point 2).
 Bagi mahasiswa yang mempunyai izin cuti kuliah, jatah SKS didasarkan pada 

jatah semester terakhir sebelum cuti, sedangkan bagi mahasiswa yang tidak 
mempunyai izin cuti kuliah, jatah SKS maksimum 12 SKS.

4. Pengambilan Matakuliah
 Pengambilan matakuliah pada setiap semester dianjurkan untuk berkonsultasi 

dengan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) pada waktu yang telah 
ditentukan. Sesudah habis masa revisi, matakuliah yang sudah didaftarkan 
tidak dapat diganti atau dibatalkan. Untuk membantu dan memudahkan 
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mahasiswa dalam merencanakan studi, disusun pedoman urutan pengambilan 
matakuliah untuk tiap semester.
Ketentuan Pengambilan SKS Mahasiswa
a. Jumlah pengambilan SKS berdasarkan pada hasil gabungan IP semester 

n-1 dengan IP komulatif.
b. Batas jumlah minimal-maksimal SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa 

adalah: 12-24 SKS (lihat tabel jatah SKS). 
c. Pengambilan SKS untuk mahasiswa aktif kembali berdasarkan gabungan 

IP semester terakhir aktif dengan IPK (berdasarkan perhitungan semester 
terakhir aktif).

d. KKN/Skripsi tidak diperhitungkan sebagai beban dalam perhitungan dan 
pengambilan SKS.

e. Matakuliah yang nilainya pada rapat yudisium belum keluar tidak 
diperhitungkan dalam pengambilan SKS (SKS dan bobotnya di nolkan).

f. Matakuliah dengan nilai F (pada matakuliah yang tidak memenuhi 
komponen-komponen penilaian) diperhitungkan sebagai beban dalam 
pehitungan IP.

g. Matakuliah non-SKS tidak diperhitungkan sebagai beban pengambilan 
SKS, tetapi harus dicantumkan dalam KRS.

Tabel Jatah SKS
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C. Panduan Key-in
1. Membayar SPP Fixed di bank yang telah ditunjuk.
2. Membuka website UII dengan alamat http:\\www.uii.ac.id atau http:\\unisys.

uii.ac.id, atau alamat intranet http:\\192.168.30.12 jika anda di lingkungan 
UII.

3. Pada LOGIN UNISYS, memasukkan Username dengan nomor mahasiswa, 
dan Password dengan password login (silahkan menghubungi Divisi 
Akademik, jika lupa atau belum tahu).

 Pada kasus tertentu tampilan login akan tampak seperti di bawah ini:

4. Setelah berhasil login, tampilan layar anda seperti berikut:
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5. Menu pilihan ada di sisi kiri layar. Untuk memulai key-in rencana studi (KRS), 
pilih menu Key-in RAS.

 Pada kasus tertentu akan diminta untuk mengisikan alamat tinggal di 
Yogyakarta. Masukkan alamat dengan benar untuk memudahkan 
pihak fakultas jika sewaktu-waktu ingin menghubungi.

6. Setelah memilih menu Key-in RAS, akan ditampilkan index matakuliah 
dan index hari. Pilih matakuliah yang akan dimasukkan dalam KRS dengan 
berdasarkan nama matakuliah (melalui index matakuliah) atau berdasarkan 
hari kuliah (melalui index hari).

7. Klik index yang dikehendaki!
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8. Setelah memilih index matakuliah/hari, akan ditampilkan nama matakuliah 
berdasarkan index tersebut. Klik nama matakuliah yang akan anda masukkan 
dalam KRS anda!

9. Setelah memilih matakuliah, akan ditampilkan detail matakuliah. Perhatikan 
keterangan pada Syarat ambil, sudah memenuhi prasyarat untuk mengambil 
matakuliah tersebut atau belum:

 Jika belum silahkan klik “cek prasyarat & konsekuensi matakuliah” 
untuk mengetahui lebih detail prasyarat apa yang belum anda penuhi.

 Jika sudah, memasukkan matakuliah tersebut pada KRS dengan mengklik 
kelas. Jika kursi kelas telah penuh secara otomatis kelas tidak dapat didapat 
dipilih.
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10. Setelah mengklik kelas akan tampil status penyimpanan matakuliah seperti 
ini. Perhatikan pesan status penyimpannya!.

11. Ulangi langkah 7 s.d. 10 untuk matakuliah-matakuliah selanjutnya.
12. Setelah memasukkan matakuliah-matakuliah yang dipilih ke dalam KRS, 

silahkan cek KRS melalui menu :: Isian KRS. Menu ini juga berfungsi 
untuk membatalkan (hapus) matakuliah pilihan jika dikehendaki, dengan 
menandai radiobutton (¡) kemudian klik tombol Hapus .

13. Jika telah yakin KRS benar dan sudah tidak akan melakukan perubahan lagi, 
klik menu :: Cetak RAS. Proses ini sekaligus akan memposting SKS bayar ke 
bank.
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BAB IV
EVALUASI HASIL STUDI

A. Ujian

Ujian dilaksanakan dalam bentuk tertulis terjadwal yaitu UTS (Ujian Tengah 
Semester) dan UAS (Ujian Akhir Semester). Selain itu dapat pula dilakukan 
secara lisan, pemberian tugas-tugas khusus dari dosen, paper, penyelesaian soal, 
laporan dan sebagainya yang dilaksanakan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).

1. Persyaratan Ujian
Persyaratan untuk dapat menempuh ujian adalah:
a. Membawa kartu mahasiswa yang berlaku dan Kartu Rencana Ujian (KRU) 

yang telah disahkan.
b. Melunasi angsuran SPP dan Catur Dharma (bagi yang belum melunasi) 

pada semester yang telah ditetapkan universitas.
c. Memiliki jumlah kehadiran kuliah minimum 75 persen dari seluruh jumlah 

tatap muka.

2. Waktu Pelaksanaan Ujian
Waktu pelaksanaan ujian diatur sebagai berikut:
a. UTS diselenggarakan secara terjadwal pada setiap pertengahan 

berlangsungnya kuliah dalam satu semes ter.
b. UAS diselenggarakan secara terjadwal pada setiap akhir semester.
c. Selain UTS dan UAS, ujian lain (ujian lisan, tugas khusus) dapat 

dilaksanakan tidak terjadwal dalam masa kuliah dan diselenggarakan 
sebelum pelaksanaan UAS.

3. Penilaian Hasil Ujian
 Penilaian hasil belajar mahasiswa didasarkan pada hasil ujian berkala (UTS/

UAS), tugas, aktifitas kelas dan kehadiran. Penilaian dinyatakan dengan huruf 
yang bernilai sebagai berikut:
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Nilai Huruf Bobot Range Nilai Angka

A 4.00 80,00 - 100,00

A- 3.75 77,50 - 79,99

A/B 3.50 75,00 - 77,49

B+ 3.25 72,50 - 74,99

B 3.00 70,00 - 72,49

B- 2.75 67,50 - 69,99

B/C 2.50 65,00 - 67,49

C+ 2.25 62,50 - 64,99

C 2.00 60,00 - 62,49

C- 1.75 57,50 - 59,99

C/D 1.50 55,00 - 57,49

D+ 1.25 52,50 - 54,99

D 1.00 50,00 - 52,49

E 0 0,00 - 49,99

4. Pengumuman Hasil Ujian
 Hasil ujian setiap matakuliah diumumkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Nilai UTS diumumkan oleh fakultas dalam bentuk angka.
b. Nilai akhir (NA) diumumkan oleh fakultas dalam bentuk huruf.

5. Ketidakhadiran Mahasiswa dalam Ujian Terjadwal
 Mahasiswa yang tidak hadir pada ujian terjadwal yang ditentukan oleh fakultas 

dinyatakan tidak menggunakan kesempatan ujian yang telah disediakan 
fakultas.

6. Tata Tertib Ujian
a. Para peserta harus menjaga tata tertib, kesopanan, kebersihan, dan 

berpakaian rapi (tidak memakai kaos, sandal).
b. Peserta ujian harus datang 10 menit sebelum ujian dimulai dengan 

membawa Kartu Ujian dan Kartu Mahasiswa.
c. Peserta Ujian dilarang memasuki ruang ujian sebelum ada izin dari 

pengawas.
d. Peserta ujian tidak diperkenankan membawa buku, catatan-catatan dan 

tas ke dalam ruang ujian, kecuali ujian bersifat open book.
e. Peserta ujian harus membawa alat tulis sendiri.
f. Peserta ujian tidak diperkenankan memulai mengerjakan soal sebelum 

ada izin dari Pengawas.
g. Mengisi daftar hadir yang disediakan dan membubuhkan tanda tangan 

dan nomor mahasiswa pada kertas jawaban.
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h. Peserta baru diperkenankan meninggalkan ruangan setelah 30 menit 
ujian berlangsung dengan meninggalkan kertas pekerjaan pada tempat 
duduknya tanpa mengganggu ketenangan.

i. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 30 menit, tidak diperkenankan 
mengikuti ujian. Peserta ujian yang berbuat curang dapat dikeluarkan dari 
ruang ujian atau sanksi lain yang ditetapkan.

B. Ujian Lebih Dahulu/Ujian Susulan

1. Pengertian Ujian Lebih Dahulu/Ujian Susulan

Dimaksud Ujian Lebih Dahulu/Ujian Susulan adalah ujian baik UTS maupun 
UAS yang dilaksanakan di luar jadwal yang telah ditentukan, dilaksanakan 
oleh Fakultas dan diikuti oleh mahasiswa  yang memenuhi persyaratan dengan 
persetujuan dosen.

2. Prosedur Ujian Lebih Dahulu/Ujian Susulan
a. Mengisi blanko ujian lebih dahulu/ujian susulan di prodi masing-masing.
b. Tidak dapat mengikuti ujian terjadwal disebabkan:

1) Mendapat tugas dari fakultas/universitas
2) Orangtua meninggal
3) Menunaikan ibadah haji/umroh untuk yang pertama kali
4) Sakit keras

b. Melampirkan fotocopy surat tugas dari fakultas/universitas, atau surat 
kematian, atau bukti pembayaran ONH, atau surat keterangan dokter.

c. Melampikan bukti pembayaran ujian lebih dahulu/ujian susulan
d. Mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi

C. Ujian Remediasi

Dasar pelaksanaan adalah Peraturan Rektor No. 32/PR/20/DA/XI/2011, 
tanggal 16 Desember 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ujian Remediasi 
pada Program Studi Strata-1 Universitas Islam Indonesia.

1. Dasar Pemikiran

Salah satu indikator keberhasilan suatu perguruan tinggi adalah produktivitas 
pendidikan dan kualitas lulusan yang di antaranya diukur melalui ketepatan waktu 
penyelesaian studi dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan. Mengingat pada 
saat ini ketepatan masa studi IPK lulusan belum mencapai kriteria sebagaimana 
ditetapkan dalam Sasaran Mutu Universitas maka diperlukan upaya-upaya 
tertentu untuk mencapai kriteria tersebut.

Mengingat implementasi Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 
mengharuskan perkuliahan diselenggarakan secara penuh selama 14 
minggu, maka Semester Pendek sebagai upaya mempercepat masa studi dan 
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peningkatan IPK sebagaimana yang sebelumnya diselenggarakan di UII tidak 
dapat dilaksanakan lagi. Untuk itu, diselenggarakanlah Ujian Remediasi yang 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki prestasi 
akademiknya dengan mengulang ujian pada matakuliah yang sedang ditempuh 
mahasiswa yang bersangkutan yang diselenggarakan pada semester yang sama.

2. Tujuan
a. Mempercepat penyelesaian studi mahasiswa.
b. Meningkatkan pencapaian Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK).
c. Mengurangi tingkat Drop-Out (DO) 4 (empat) semester pertama dan DO 

masa studi.

3. Ketentuan Umum
a Ujian Remediasi dilaksanakan dua kali dalam satu tahun akademik selambat-

lambatnya dua minggu setelah jadwal Ujian Akhir Semester (UAS) pada tiap 
semester.

b. Ujian Remediasi bersifat opsional sehingga tidak wajib untuk diikuti oleh 
setiap mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

c. Ujian Remediasi yang dapat ditempuh hanyalah yang terkait dengan 
mata kuliah yang sedang ditempuh oleh mahasiswa pada semester yang 
bersangkutan.

4. Penyelenggaraan
a. Ketua Program Studi menentukan mata kuliah yang ditawarkan pada Ujian 

Remediasi yang didasarkan pada porsi bobot nilai UTS dan UAS setidak-
tidaknya 50% (lima puluh persen) terhadap nilai akhir mata kuliah yang 
bersangkutan dan kriteria lainnya yang berkaitan dengan kekhususan dan 
kondisi pada Prodi yang bersangkutan.

b. Ketua Program Studi dengan pertimbangan akademik dan operasional dapat 
membatalkan penyelenggaraan Ujian Remediasi pada mata kuliah tertentu 
pada akhir masa key-in peserta Ujian Remediasi.

c. Mahasiswa menempuh Ujian Remediasi tetap berada dalam kelas dan dosen 
penguji yang sama sebagaimana pada semester reguler.

d. Mahasiswa maksimal mengambil Ujian Remediasi pada semua mata 
kuliah yang diambilnya pada semester reguler yang ditawarkan pada Ujian 
Remediasi.

e. Mahasiswa yang tercatat sebagai peserta Ujian Akhir Semester dapat mengikuti 
Ujian Remediasi dengan memenuhi persyaratan kehadiran minimal 75% dan 
persyaratan khusus lainnya.

f. Teknis operasional Ujian Remediasi mulai dari pendaftaran sampai dengan 
pelaksanaan ujian dilakukan oleh masing-masing fakultas/program studi 
dengan mengacu pada Peraturan Rektor di tingkat Universitas.

g. Nilai Ujian Remediasi tidak menjadi bagian dari Indeks Prestasi Semester 
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(IPS) pada semester yang bersangkutan sehingga tidak menjadi bagian 
kriteria dari pengambilan jumlah SKS maksimal pada semester berikutnya.

h. Dekan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan dan keuangan Ujian Remediasi 
kepada Rektor selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya 
kegiatan Ujian Remediasi.

6. Penilaian
a. Norma penilaian dan penentuan kelulusan pada Ujian Remediasi berpedoman 

pada ketentuan pada semester reguler.
b. Komponen penilaian selain UTS dan UAS, seperti: kehadiran perkuliahan, 

keaktifan, praktikum dan tugas, diperhitungkan berdasarkan hasil dalam 
semester reguler.

c. Nilai maksimum yang dapat dicapai melalui Ujian Remediasi adalah A.
d. Nilai akhir yang dipergunakan adalah nilai yang terbaik.

D. Komplain Nilai

1. Pengertian Komplain Nilai

Komplain nilai adalah suatu aksi ketidakpuasan mahasiswa terhadap nilai 
pada Kartu Hasil Studi (KHS)  mahasiswa bersangkutan. Sehingga mahasiswa 
kemudian diberi kesempatan mengajukan komplain kepada dosen agar nilai 
tersebut ditinjau kembali.

Jika ternyata nilai yang diberikan oleh dosen pengampu sudah sesuai kaidah 
dan memenuhi syarat-syarat norma penilaian, maka kepada pengaju komplain 
akan dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai 20 poin skala 0 sampai 100. 
Jika komplain terbukti benar, maka nilai akan disesuaikan.

2. Prosedur Komplain Nilai
a. Mahasiswa mengajukan permohonan blanko surat komplain kepada 

Divisi Akademik dengan menunjukkan Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 
yang memuat nilai yang dirasa tidak sesuai.

b. Menyampaikan blanko yang telah ditandatangani oleh pemohon dan 
diajukan kepada Ketua Program Studi.

c. Setelah disetujui dan disahkan oleh Ketua Program Studi, mahasiswa 
menyampaikan blanko komplain nilai kepada dosen yang bersangkutan.

d. Hasil komplain dikirim oleh dosen yang bersangkutan ke Divisi Akademik.
e. Divisi Akademik akan mengganti nilai lama dengan nilai yang dikirim oleh 

dosen yang bersangkutan.
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D. Indeks Prestasi dan Kelulusan

Evaluasi hasil studi merupakan pengukuran tingkat keberhasilan mahasiswa 
dalam proses pembelajaran. Pengukuran keberhasilan studi mahasiswa 
ditentukan dengan mengukur tingkat Indeks Prestasi.

1. Indeks Prestasi Semester (IP Semester)

Setiap akhir semester dilakukan evaluasi terhadap semua kegiatan akademik 
mahasiswa pada semester tersebut dalam bentuk IP Semester, untuk mengukur 
tingkat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester. Besarnya IP semester 
mahasiswa dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

IP Semester   =
Σ [(SKSmatakuliah) X (Bobot)]semeter ybs

Σ (SKSmatakuliah)semester ybs

2. Indeks Prestasi Kumulatif (IP Kumulatif)

Besarnya IP kumulatif mahasiswa dapat dihitung dengan menggunakan 
rumus:

IP Kumulatif  =
Σ [(SKSmatakuliah) X (Bobot)]telah diambil

Σ (SKSmatakuliah)telah diambil

3. Persyaratan Kelulusan

Mahasiswa dapat dinyatakan mampu menyelesaikan studi dalam batas 
waktu studi dan berhasil memperoleh ijazah dan gelar S.Sy. (Sarjana Syariah), 
SEI (Sarjana Ekonomi Islam), dan S.Pd.I (Sarjana Pendidikan Islam) dengan 
ketentuan sebagai berikut:
a. Menyelesaikan 145 SKS untuk prodi Pendidikan Agama Islam, 147 SKS untuk 

prodi Hukum Islam, dan 146 SKS untuk prodi Ekonomi Islam.
b. IP Kumulatif minimal  2.00.
c. Nilai D maksimal 6 SKS.
d. Komposisi matakuliah sesuai dengan kurikulum.
e. Memenuhi nilai minimal matakuliah tertentu (lihat lampiran II: Sebaran 

Matakuliah per Semester)

4. Predikat Kelulusan

Predikat Kelulusan diatur sebagai berikut:

IPK Predikat

2.00 - 2.75 Cukup

2.76 - 2.99 Memuaskan

3.00- 3.49 Sangat Memuaskan

3.50- 4.00 Cumlaude (Pujian)
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BAB IV
TUTUP TEORI, 

PRAKTIKUM, KKN, 

TUGAS AKHIR

A. Tutup Teori

Mahasiswa dinyatakan tutup teori jika telah menempuh seluruh teori yang 
diwajibkan dan memenuhi seluruh persyaratannya. 

1. Syarat Tutup Teori

Persyaratan tutup teori adalah:
a. Menempuh semua matakuliah wajib dan memenuhi persyaratan minimal 

lulus matakuliah-matakuliah tersebut (Lihat Lampiran Kurikulum).
b. Memenuhi persyaratan ambil minimal matakuliah pilihan dan persyaratan 

minimal lulus matakuliah-matakuliah tersebut (Lihat Lampiran Kurikulum).
c. Memenuhi persyaratan maksimal matakuliah bernilai D.
d. Telah menentukan konsentrasi bagi mahasiswa program studi yang memiliki 

dua atau lebih konsentrasi.

2. Panduan Mengecek Tutup Teori

Cara mengetahui seorang mahasiswa sudah boleh tutup teori atau belum 
dapat mengecek melalui UNISYS:
a. Membuka website UII dengan alamat www.uii.ac.id atau alamat intranet 

192.168.30.12 jika anda di lingkungan UII.
b. Login UNISYS
c. Setelah berhasil login pilih menu Mahasiswa à :: Konsentrasi. Kemudian 

perhatikan status, syarat dan tabel kelompok matakuliah.
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1) Pada keterangan Syarat Tutup Teori akan ditampilkan:

- berapa IP Kumulatif minimal yang harus dipenuhi dan berapa IP 
Kumulatif yang telah diperoleh.

- berapa SKS D maksimal yang harus dipenuhi dan berapa SKS D yang 
diperoleh.

2) Pada tabel kelompok matakuliah akan ditampilkan: Kelompok, SKS 
minimal, SKS tersedia, dan SKS/IP yang diperoleh. Perhatikan: untuk 
dapat mengajukan habis teori SKS per kelompok yang diperoleh tidak 
boleh kurang dari SKS minimal.

d. Jika SKS per kelompok kurang dari SKS minimal, berarti ada matakuliah 
wajib yang belum ditempuh atau belum terpenuhi nilai minimalnya. Klik 
pada kelompok matakuliah untuk mengetahui mata kuliah apa yang belum 
ditempuh. Perhatikan: matakuliah yang diwarnai orange adalah matakuliah 
yang masih bermasalah. Nilai yang ditampilkan adalah sejarah pengambilan, 
jadi jika matakuliah pernah ditempuh lebih dari satu kali, maka nilai akan 
ditampilkan semua secara berderet. Nilai dalam kurung adalah nilai minimal 
untuk matakuliah bersangkutan.
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3. Alur Pengajuan Tutup Teori

MULAI

Sudah boleh
tutup teori?

Selesaikan semua

persyaratan

Buka UNISYS, cek status
melalui menu

Mahasiswa -> Konsenstrasi

BELUM

Menemui Devisi Akademik
untuk mengisi Form

Pernyataan Tutup Teori
(2 lembar)

SUDAH

Petugas memproses
tutup teori

Minta pengesahan
Ketua/Sekretaris Prodi

Kembali ke Devisi Akademik.

Menyerahkan 1 lembar Form
Pernyataan Tutup Teori yang

telah disahkan Prodi.

SELESAI

Proses

berhasil?

YA

TIDAK
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B. Praktikum

Kegiatan praktikum merupakan matakuliah wajib untuk program studi 
Hukum Islam (Syari’ah) dan Pendidikan Agama Islam, serta matakuliah pilihan 
pada program studi Ekonomi Islam, yang terdiri dari:

1. Praktik Pengalaman Lapangan II (PPL II)

Merupakan salah satu kegiatan intrakurikuler yang mencakup tugas-tugas 
kependidikan berupa praktik mengajar atau kegiatan kependidikan  lain 
dalam rangka memenuhi persyaratan pemben-tukan profesi kependidikan dan 
keguruan. PPL adalah matakuliah wajib dengan bobot 4 SKS.

a. Syarat Akademik
1) Telah lulus matakuliah Praktik Pengalaman Lapangan I (Microteaching).
2) Telah menempuh 120 SKS
3) Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2.50

b. Syarat Administatif
1) Mencantumkan matakuliah Praktik Pengalaman Lapangan II Kartu 

Rencana Studi semester bersangkutan.
2) Mendaftarkan diri sebagai peserta praktik di P3I FIAI UII.
3. Membayar biaya Praktikum

2. Praktik Peradilan/Praktik Hukum

Merupakan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler berupa praktik di 
pengadilan agama, dilanjutkan dengan praktik kepenghuluan dan perwakafan di 
KUA, praktik di pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan 
militer. Dalam hal ini bermuatan pula praktik advokatur/kepengacaraan dan 
legal drafting dan pembuatan kontrak. Khusus matakuliah Praktik Peradilan 
berbobot 2 SKS.

a. Syarat Akademis
1) Telah lulus matakuliah berikut:

a) Hukum Wakaf
b) Munakahat
c) Hukum Acara Perdata
d) Peradilan Agama
e) Ilmu Falak II

2) Telah lulus minimal 60 SKS
3) Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sementara tidak kurang dari 2.5

b. Syarat Administratif
1) Mencantumkan matakuliah Praktik Peradilan dalam Kartu Rencana Studi 

semester bersangkutan.
2) Mendaftarkan diri sebagai calon peserta ke PKBHI
3) Membayar biaya Praktikum
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3. Praktik Permagangan 

Merupakan salah satu kegiatan intrakurikuler yang mencakup tugas-tugas 
praktisi lembaga keuangan syari`ah berupa praktik di lembaga keuangan syari`ah 
baik bank maupun non bank seperti perbankan syari`ah, takaful, pegadaian 
syari`ah, organisasi pengelola zakat, dan lembaga keuangan syari`ah lainnya 
dalam rangka pengenalan dengan dunia kerja sesungguhnya. Permagangan 
adalah mata kuliah pilihan dengan bobot 3 SKS ditawarkan pada semester ganjil 
dan genap.

a. Syarat Akademis
1) Telah lulus matakuliah berikut:

a) Keuangan dan Perbankan Syariah
b) Pengantar Manajemen
c) Lembaga dan Instrumen Keuangan Syariah
d) Manajemen Perbankan Syariah
e) Manajemen Keuangan Mikro Islam

2) Telah lulus semua mata kuliah sebesar 90 SKS
3) Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sementara tidak kurang dari 2.75 

(dari skala 4.00). 

b. Syarat Administratif
1. Mencantumkan matakuliah Praktik Permagangan dalam Kartu Rencana 

Studi semester bersangkutan.
2. Menghubungi Bagian Akademik FIAI UII untuk memperoleh tanda bukti 

bahwa syarat-syarat akademis untuk Praktik Permagangan telah dipenuhi.
3. Dengan membawa tanda bukti sebagaimana tersebut dalam butir 1 

mahasiswa harus mengajukan Permohonan Praktik Permagangan kepada 
Ketua Program Studi ekonomi Islam  dengan dilengkapi surat pengajuan 
dan mengisi angket.

4. Sebelum memulai melakukan Praktik Permagangan, mahasiswa harus 
mendapat Surat Persetujuan melakukan Praktik Permagangan terlebih 
dahulu dari Pimpinan/ Direktur institusi/lembaga atau yang berwenang 
dalam institusi yang bersangkutan setelah sebelumnya Ketua Program 
Studi ekonomi Islam mengirim Surat Permohonan kepada instansi 
dimaksud.

5. Mahasiswa akan diberi surat tugas untuk melakukan Praktik Permagangan 
yang dikeluarkan oleh Program Studi ekonomi Islam.

6. Setelah Selesai melakukan Praktik Permagangan di lapangan, mahasiswa 
harus mendapat Surat Keterangan Selesai Praktik Permagangan dari 
Pimpinan/ Direktur institusi/lembaga atau yang berwenang di tempat 
Praktik Permagangan dilakukan. 

7. Mahasiswa membuat laporan Praktik Permagangan dan setelah mendapat 
persetujuan pembimbing, mahasiswa harus melapor kepada Ketua 
Program Studi ekonomi Islam untuk memperoleh Surat pengantar untuk 
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Ujian Praktik Permagangan dengan membawa Surat Selesai Praktik 
Permagangan. 

Catatan: Ketentuan dan rincian secara jelas lihat buku pedoman 
praktikum.

C. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan intrakurikuler dan wajib 
diikuti oleh setiap mahasiswa untuk mengintegrasikan kegiatan di masyarakat 
dengan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan bimbingan Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL)

1. Syarat Akademik

a. Mahasiswa telah diijinkan mengambil mata kuliah KKN oleh Fakultas (syarat 
minimal telah menempuh 100 SKS dengan IPK minimal : 2.00)

b. Mencantumkan KKN, lengkap dengan bentuk KKN yang dipilih dalam KRS.
c. Bagi mahasiswa yang mengambil KKN Reguler 1 atau Reguler 2 pada semester 

genap tidak diperkenankan mengambil mata kuliah pada semester pendek 
(bila ada).

d. Jika mahasiswa mengambil KKN, jumlah SKS/matakuliah yang dapat 
diambil sesuai dengan ketentuan jumlah SKS/matakuliah yang dapat diambil 
termasuk KKN.

2. Syarat Administrasi

 Mahasiswa yang mencantumkan KKN dalam KRS wajib menyelesaikan 
persyaratan administrasi ke DPPM UII sebagai lembaga penyelenggara KKN di 
UII dan menyerahkan:
a. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa yang berlaku
b. Fotokopi KRS/print out key in yang berlaku dan telah dilegalisir
c. Lulus BTAQ.
d. Tiga (3) buah wakaf buku agama Islam umum
e. Bukti pembayaran biaya penyelenggaraan KKN dari Bank yang telah ditunjuk

3. Bentuk KKN

a. KKN Reguler 1 / KKN-R1 :
1) Mahasiswa diberikan waktu 45 [empat puluh lima] hari kalender secara 

berturut-turut / 1,5 [satu setengah] bulan untuk melaksanakan program 
kegiatan KKN bersama masyarakat. Dalam melaksanakan program 
tersebut mahasiswa diwajibkan untuk menetap dan menginap di lokasi 
KKN yang telah ditentukan oleh Pusat KKN UII.

2) Mahasiswa selama waktu tersebut diwajibkan melakukan observasi 
[pengamatan, peninjauan dengan cermat], menyusun rencana program, 
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sosialisasi kepada masyarakat dan sekaligus merealisasikannya di lokasi 
dengan bimbingan seorang Dosen Pembimbing Lapangan [DPL] yang 
telah ditentukan oleh Pusat KKN UII.

3) Mahasiswa akan dikelompokkan dalam satuan unit dengan wilayah 
program setingkat dusun/dukuh/desa.

4) Mahasiswa tidak diperkenankan mengambil mata kuliah selain KKN pada 
semester berjalan berjalan.

b. KKN Reguler 2 / KKN-R2 :
1) Mahasiswa diberikan waktu 60 [enam puluh] hari kalender secara 

berturut-turut / 2 [dua] bulan dengan ketentuan : 1 [satu] bulan pertama 
setelah penerjunan mahasiswa diwajibkan melakukan kegiatan masa pra-
penempatan selama 30 hari kalender secara berturut-turut tanpa wajib 
menginap dilokasi KKN untuk melakukan : observasi [pengamatan, 
peninjauan dengan cermat], menyusun rencana program dan dilanjutkan 
1 [satu] bulan kedua untuk melaksanakan kegiatan masa penempatan 
selama 30 hari kalender dengan kewajiban untuk menetap dan menginap 
di lokasi KKN yang telah ditentukan untuk melaksanakan program.

2) Mahasiswa selama waktu tersebut akan dibimbing oleh seorang Dosen 
Pembimbing Lapangan [DPL] yang telah ditentukan oleh Pusat KKN UII.

3) Mahasiswa akan dikelompokkan dalam satuan unit dengan wilayah 
program setingkat dusun/dukuh/desa.

4) Mahasiswa diperkenankan mengikuti mata kuliah pada semester berjalan 
maksimal 9 [sembilan] SKS dan bukan matakuliah Praktikum, Studio dan 
atau Kerja Praktek

c. KKN Ekstensi / KKN-E
1) Mahasiswa diberi waktu 90 [sembilan puluh] hari kalender secara 

berturut-turut / 3 [tiga] bulan dengan ketentuan tidak diwajibkan untuk 
menetap dan menginap di lokasi KKN yang telah ditentukan selama waktu 
tersebut.

2) Mahasiswa selama waktu tersebut diwajibkan melakukan kegiatan berupa 
observasi [pengamatan, peninjauan dengan cermat), menyusun rencana 
program, sosialisasi, pengesahan program dan sekaligus merealisasikannya 
di lokasi dengan bimbingan seorang Dosen Pembimbing Lapangan [DPL] 
yang telah ditentukan oleh Pusat KKN UII.

3) Mahasiswa akan dikelompokkan dalam satuan unit dengan wilayah 
program setingkat dusun/dukuh/desa.

4) Mahasiswa diperkenankan mengikuti mata kuliah pada semester berjalan 
sesuai batasan maksimal SKS yang telah ditentukan.

d. KKN Ekstensi TEMATIK :
1) Model KKN yang telah ditentukan tema programnya sehingga mahasiswa 

dalam melaksanakan observasi dan selanjutnya menuangkan dalam 
program kegiatan hanya terfokus pada tema yang dipilih. Adapun syarat 
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dan ketentuan model KKN tematik adalah sbb:
2) Mahasiswa diberikan waktu 60 [enam puluh] hari kalender secara 

berturut-turut / 2 [dua] bulan dengan ketentuan tidak diwajibkan untuk 
menetap dan menginap di lokasi KKN yang telah ditentukan selama waktu 
tersebut.

3) Mahasiswa selama waktu tersebut akan dibimbing oleh Pembimbing yang 
telah ditentukan oleh Pusat KKN UII.

4) Mahasiswa akan dikelompokkan dalam satuan unit dengan wilayah 
program atau tema yang telah ditentukan oleh Pusat KKN DPPM UII dan 
telah dipilih oleh mahasiswa. Adapun wilayah program tema tersebut 
setingkat dusun/dukuh/desa.

5) Mahasiswa diperkenankan mengikuti mata kuliah pada semester berjalan 
maksimal 16 [enam belas] SKS termasuk KKN dan bukan mata kuliah 
Kerja Praktek.

Catalan: Persyaratan, peraturan dan keterangan lain lebih lanjut 
dapat ditanyakan langsung ke DPPM UII.

D. Penyusunan Skripsi

Menyusun dan menempuh ujian skripsi merupakan salah satu persyaratan 
untuk menyelesaikan studi S1 di FIAI UII.

1. Persyaratan Akademik

Mahasiswa diperkenankan menyusun skripsi apabila telah memenuhi 
persyaratan akademik sebagai berikut:
a. Jumlah SKS kumulatif minimal 110 SKS dengan IPK minimal 2.50.
 Untuk dual degree Syari’ah-Ilmu Hukum SKS kumulatif minimal 154 SKS 

dengan IPK minimal 2.5.
b. Nilai minimal C untuk matakuliah berikut:

• Metodologi Penelitian & Penulisan Hukum (untuk Hukum Islam)
• Metodologi Penelitian Pendidikan (untuk Pendidikan Agama Islam)
• Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (untuk Ekonomi Islam)

c. Mahasiswa yang mengambil skripsi dapat mengambil matakuliah maksimal 6 
SKS.

2. Prosedur Penyusunan Proposal

a. Sebelum bimbingan skripsi mahasiswa meminta blanko Usulan Judul Skripsi 
di Divisi Akademik.

b. Mahasiswa mengajukan judul dan rumusan masalah skripsi ke Prodi Hukum 
Islam, Pendidikan Agama Islam, atau Ekonomi Islam.

c. Bagi mahasiswa yang akan mengajukan judul skripsi harus telah menempuh 
minimal 110 SKS, untuk dual degree Syari’ah-Ilmu Hukum 154 SKS.
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d. Setelah judul dan rumusan masalah skripsi disetujui kemudian diseminarkan.
e. Pelaksanaan seminar proposal diatur oleh program studi.
f. Proposal yang telah direvisi berdasar hasil seminar diperbanyak 3 eksemplar: 

1 untuk Bagian Pengajaran; 1 untuk pembimbing dan 1 untuk mahasiswa 
bersangkutan.

g. Setelah proposal yang diseminarkan mendapat persetujuan dari pembimbing, 
mahasiswa membawa proposal tersebut ke Divisi Akademik & SIM untuk 
pembuatan Surat Pengangkatan Pembimbing Skripsi.

Catatan: Sebelum melakukan bimbingan skripsi pastikan sudah 
mendapat Surat Pengangkatan Pembimbing Skripsi, dan mencatat 

pada Kartu Bimbingan setiap melakukan konsultasi.

3. Persyaratan Administrasi

Mahasiswa yang akan menyusun skripsi harus memenuhi prosedur 
administrasi sebagai berikut:
a. Mengisi (key in) tugas akhir skripsi dalam Kartu Rencana Studi (KRS).
b. Melunasi biaya seminar pada Bagian Keuangan dan bimbingan skripsi melalui 

bank yang telah ditunjuk. Besarnya biaya bimbingan skripsi ditentukan oleh 
universitas dan atau fakultas.

c. Mendaftarkan diri ke Bagian Administrasi Akademik dengan menyerahkan 
bukti pelunasan biaya bimbingan skripsi bersamaan dengan pengisian KRS.

4. Ujian Skripsi

Skripsi mendapat persetujuan pembimbing, didaftarkan untuk diujikan 
dengan prosedur sebagai berikut:
a. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian skripsi ke Bagian 

Akademik.
b. Mahasiswa menyerahkan skripsi sebanyak 3 eksemplar dan dilampiri:

1) Surat keterangan pembimbing bahwa skripsi tersebut sudah siap untuk 
diujikan (nota dinas).

2) Pas foto berwarna terbaru dengan background biru UII ukuran 4x6 
sebanyak 5 lembar.

3) Foto copy tanda bukti pelunasan biaya ujian skripsi dan biaya lainnya 
dengan menunjukkan bukti asli kepada petugas.

4) Sertifikat TOEFL dengan nilai minimal 450 dari lembaga yang diakui oleh 
UII.

c. Bagian Akadamik dengan persetujuan program studi menentukan waktu 
pelaksanaan ujian skripsi.

d. Pada waktu pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa harus hadir.

Catatan: Rincian dan kelengkapan bahasan dapat dilihat pada buku 
Pedoman Penulisan Skripsi
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Alur Penyusunan Skripsi

MULAI

Memenuhi
Persyaratan

Akademik?

Selesaikan
Persyaratan

Akademik

Tidak

Menentukan tema yang relevan
dengan prodi

Ya

Menentukan calon DPS dari

beberapa DPS yang ditawarkan
prodi yang cocok dengan tema

dimaksud

Kuota calon
DPS belum

terpenuhi?

Tentukan calon DPS
yang lain

Tidak

Mahasiswa mengadakan

konsultasi dengan calon DPS
yang dimaksud untuk

mendiskusikan tema dan

rumusan masalah skripsinya

Ya

Calon DPS setuju
dengan tema dan

bersedia menjadi
DPS?

Tidak

Mahasiswa menemui Ketua

Program Studi dengan
membawa formulir pengajuan

judul skripsi dari Divisi
Akademik

Ya

BAGIAN II
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Lanjutan Alur Penyusunan Skripsi

Ketua Program Studi
menuangkan persetujuan pada
formulir tersebut dan meminta

pada Divisi Akademik untuk
membuatkan surat pengangkatan

pembimbing

Divisi Akademik
membuat SK Dekan

tentang pengangkatan
pembimbing

Mahasiswa membayar

uang pembimbingan
selama satu semester
sebesar sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

Mahasiswa mengambil SK

pengangkatan pembimbing di
Divisi Akademik dengan

menunjukkan bukti
pembayaran biaya

pembimbingan

Mahasiswa
menyerahkan SK

pengangkatan
pembimbing ke

DPS

Pembimbingan

pembuatan
proposal

Proposal
disetujui

DPS?

Tidak

Mahasiswa yang

bersangkutan melaporkan
kepada Ketua Program Studi

untuk mengikuti seminar
proposal

Ya

Mahasiswa membayar biaya

seminar di Divisi Keuangan
sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dan mendaftarkan diri
di Divisi Akademik

Ketua Program Studi
membuat disposisi ke Divisi

Akademik untuk mengurus
jadwal  seminar proposal

Divisi Akademik akan
mengumumkan kepada

mahasiswa tentang jadwal
seminar dan menyampaikan
undangan seminar kepada

DPS dari mahasiswa yang
bersangkutan dan dosen prodi

yang lain

Seminar diselenggarakan

dalam forum terbuka yang
dihadiri oleh mahasiswa dan
civitas akademika yang lain

Mahasiswa memperbaiki

proposal berdasarkan
masukan-masukan dalam

seminar

Mahasiswa

menyelesaikan skripsi
dengan terus melakukan

proses pembimbingan ke
DP S

Skripsi siap
dan disetujui

DPS untuk
diujikan?

Mahasiswa mendaftarkan

diri untuk mengikuti ujian
skripsi ke Divisi Akademik

dengan melengkapi

persyaratan Ujian Skripsi

Tidak
Telah

melampaui

1 (satu)
semester?

Ya

Ya

Tidak

Divisi Akadamik dengan

persetujuan
ketua/sekretaris program
studi menentukan waktu

pelaksanaan ujian skripsi

Pada waktu pelaksanaan
ujian skripsi mahasiswa

harus hadir

Lulus
ujian

Skripsi?

Ada

perbaikan
skripsi?

Ya

Tidak

Bimbingan

yang
pertama

Tidak

Ya

Perbaikan
skripsi sampai

disetujui t im
penguji

Tidak

SELESAI

Ya

BAGIAN II
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BAB V
CUTI AKADEMIK

A. Ketentuan Nonaktif/Cuti Studi/Berhenti Studi Sementara

Seorang mahasiswa dalam masa studinya dapat berhenti sementara atau 
tidak melanjutkan studi dalam batas waktu tertentu. Hal ini dapat dilaksanakan 
dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya dikarenakan tugas 
dinas/ bekerja, sakit dan alasan sah lainnya.

B. Ketentuan Umum

1. Mahasiswa nonaktif adalah mahasiswa yang mendapat izin rektor untuk 
berhenti sementara waktu dari kegiatan akademik (perkuliahan dan ujian), 
dan kemahasiswaan pada kurun waktu tertentu (pada tahun akademik yang 
sedang berjalan).

2. Izin nonaktif hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang sudah mengikuti 
kegiatan akademik di lingkungan Universitas Islam Indonesia minimal satu 
semester akademik.

3. Izin nonaktif dapat diberikan per semester, maksimal empat semester dan 
tidak dihitung sebagai masa studi.

4. Untuk memperoleh izin nonaktif, mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan:
a. Membuat dan mengajukan surat permohonan izin nonaktif (izin cuti 

akademik) kepada rektor melalui Direktorat Akademik UII (Blanko surat 
permohonan disediakan universitas) dengan diketahui dekan fakultas 
masing-masing dan dilampiri:
• Fotokopi kartu tanda mahasiswa (KTM).
• Surat Keterangan Bebas Perpustakaan Pusat dan Fakultas (asli).
• Fotokopi kuitansi pembayaran angsuran kuliah yang terakhir.

b. Membayar uang administrasi nonaktif sesuai ketentuan universitas per 
semester di Kantor Biro Administrasi Keuangan UII.

c. Surat permohonan nonaktif dilakukan mulai waktu herregistrasi sampai 
dengan dua minggu setelah kegiatan akademik (Semester GanjiI/Genap) 
berjalan, di luar batas waktu tersebut mahasiswa dinyatakan nonaktif 
tanpa izin dan surat permohonan nonaktif tidak dapat diberikan.

5. Mahasiswa nonaktif tanpa cuti selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dinyatakan 
mengundurkan diri sebagai mahasiswa UII.
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C. Ketentuan Khusus

1. Bagi mahasiswa yang nonaktif/cuti akademik dengan izin, lama waktu yang 
diambil tidak diperhitungkan dalam ketentuan masa selesai studi yang 
seharusnya ditempuh. Sedangkan bagi yang nonaktif tanpa izin, lama waktu 
nonaktif yang diambil akan diperhitungkan dengan masa ketentuan selesai 
studi yang seharusnya ditempuh dan diharuskan membayar SPP 100%.

2. Mahasiswa yang nonaktif/cuti akademik tidak diperkenankan (dilarang):
a. Mengikuti segala kegiatan perkuliahan dan ujian,
b. Mengikuti kegiatan bimbingan skripsi,
c. Mengikuti kegiatan kemahasiswaan (intra/ekstrakurikuler),
d. Memanfaatkan fasilitas perpustakaan, dan
e. Menggunakan fasilitas milik almamater lainnya.

3. Mahasiswa nonaktif yang ternyata melanggar ketentuan-ketentuan 
sebagaimana tersebut di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku.

D. Ketentuan Aktif Kembali

Untuk dapat aktif kembali, mahasiswa nonaktif/cuti dengan izin, 
diharuskan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada 
rektor melalui Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan UII dengan 
melampirkan bukti Surat lzin Nonaktif/lzin Cuti Akademik (Asli). Mahasiswa yang 
nonaktif tanpa izin, selain mengajukan Surat Permohonan Aktif Kembali, juga 
diwajibkan membayar/melunasi uang kuliah secara penuh selama mahasiswa 
yang bersangkutan nonaktif tanpa izin.
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BAB VI
STUDI MANDIRI

Pengertian studi mandiri adalah perkuliahan berikut ujiannya yang dilakukan 
kepada mahasiswa yang mengalami kasus khusus dalam kaitan habis teori dan 
skripsi. Kelulusan studi mandiri mengikuti kriteria dan persyaratan nilai yang 
ditentukan.

Syarat studi mandiri adalah sebagai berikut:
1. Skripsi mahasiswa sudah disetujui dosen pembimbing dan siap diujikan dan 

atau mahasiswa sudah menempuh semua matakuliah tetapi terdapat nilai 
mata kuliah yang tidak memenuhi syarat tutup teori

2. Mahasiswa membayar biaya perkuliahan dan ujian sebesar 2 kali tarif biaya 
per SKS yang berlaku

3. Jumlah matakuliah yang diikuti maksimal 2  (dua) mata kuliah teori (bukan 
matakuliah praktikum)

4. Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada ketua prodi 
dengan dilampiri data dan kasus yang dialami.

Prosedur studi mandiri adalah sebagai berikut:
1. Mahasiswa mengajukan permohonan studi mandiri ke ketua prodi
2. Prodi membuat keputusan untuk menolak atau menerima permohonan studi 

mandiri
3. Jika permohonan diterima, ketua prodi membuat memo diterima dan 

penentuan dosen pengampu/penguji kepada Divisi Akademik & SIM, dan 
memo untuk membayar biaya studi mandiri ke Divisi Administrasi Umum 
dan Keuangan.

4. Mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran studi mandiri ke Divisi Akademik 
& SIM untuk pembuatan surat permohonan ke dosen berikut dokumen terkait 
(presensi kuliah, blanko nilai, dan lain-lain).

5. Waktu pelaksanaan pemberian materi kuliah/tugas, dan pelaksanaan ujian 
berdasarkan kesepakatan mahasiswa dengan dosen, dengan ketentuan jumlah 
pertemuan minimal 2 (dua belas) kali, plus UTS dan UAS.

6. Dosen mengirimkan dokumen studi mandiri (presensi kuliah, blanko nilai, 
dan lain-lain) ke Divisi Akademik & SIM untuk diproses lebih lanjut.

Hak dan kewajiban:
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1. Kewajiban dosen yang ditunjuk sebagai dosen studi mandiri adalah 
menyiapkan materi kuliah dalam bentuk modul/handout kepada mahasiswa, 
kemudian melakukan proses pembelajaran dan selanjutnya menguji serta 
memberikan penilaian dan menyerahkannya ke Divisi Akademik & SIM.

2. Hak dosen adalah mendapatkan honorarium berdasarkan ketentuan yang 
berlaku.

3. Kewajiban mahasiswa adalah membayar biaya yang ditentukan dan mengikuti 
semua proses perkuliahan serta ujian studi mandiri.

4. Hak mahasiswa adalah mendapatkan pembelajaran dari dosen dan nilai ujian. 


