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VISI MISI DAN TUJUAN  

PASCASARJANA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  

 

 

Visi 

Pusat Humanisasi Ilmu Keislaman Berbasis pada Kesatuan Ilmu 

untuk Kemanusiaan dan Peradaban 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan magister dan doktor yang 

menghasilkan lulusan yang humanis yang memiliki kemantapan 

akidah, kedalaman spiritual, kemuliaan akhlak, keluasan ilmu dan 

kemantapan profesional 

2. Mengembangkan ilmu keislaman yang humanis berbasis pada 

kesatuan ilmu pengetahuan 

 

Tujuan 

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 

memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat 

menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu-ilmu 

keislaman yang humanis 

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman 

yang humanis serta mengupayakan penggunaannya untuk 

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya 

kebudayaan nasional. 
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Kata Pengantar: 

ARAH DAN DASAR PENGEMBANGAN 

  

Pengembangan Pascasarjana UIN Walisongo didasarkan pada 

pokok pikiran yang melandasi arah seluruh kebijakan yang diambil. 

Pascasarjana diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang ahli dalam 

ilmu keislaman yang humanis dan berbasis kesatuan ilmu, yang 

memiliki kemantapan aqidah, kedalaman spiritual, kemuliaan akhlak, 

keluasan ilmu, dan kemantapan profesional. Untuk mencapai tujuan 

ini dikembangkan langkah-langkah strategis melalui pengembangan 

sistem kurikulum dan pembelajaran yang terpadu, intensifikasi 

pembelajaran, pengembangan ilmu yang terbuka, serta penciptaan 

iklim akademik yang kondusif. 

Pengembangan kurikulum dimaksudkan untuk memberikan dasar 

membentuk (blue print) lulusan yang menjadi pijakan untuk seluruh 

kegiatan pendidikan yang harus dilalui oleh mahasiswa di 

pascasarjana. Kurikulum dirancang untuk memenuhi standar 

pendidikan sesuai jenjang dan kebutuhan serta minat mahasiswa. 

Karena itu, kurikulum Pascasarjana menawarkan kompetensi dasar, 

metodologi, utama, konsentrasi dan pilihan/khusus. Dengan struktur 

kompetensi ini diharapkan mahasiswa akan memiliki/menguasai 

kemampuan dasar/umum sesuai bidang keilmuan dan jenjangnya serta 

kemampuan individual yang mencerminkan spesialisasi keahliannya. 

Intensifikasi pembelajaran diarahkan untuk menciptakan proses 

pembelajaran yang bertumpu pada keaktifan mahasiswa sebagai 

pembelajar yang unik dan dewasa. Proses tersebut dimaksudkan untuk 

membentuk kemandirian dan kematangan intelektual mahasiswa 

sesuai dengan karakteristik masing-masing. Kemandirian 

intelektualnya ditandai dengan penguasaan pengetahuan dasar yang 

memungkinkan seseorang untuk mengembangkan diri selanjutnya 

sesuai dengan prinsip pendidikan sepanjang hayat. Adapun 

kematangan intelektual ditandai dengan kemampuan berpikir, 

berkomunikasi dan berinteraksi dalam kegiatan ilmiah. 

Untuk mendukung proses pembelajaran, pascasarjana telah 

didukung prasarana dan sarana pembelajaran yang memadai. Ruang 

belajar dilengkapi dengan multimedia pembelajaran yang tersambung 

satu sama lain secara online. Perpustakaan di seluruh kampus terus 
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mengalami peningkatan koleksi dalam bentuk bahan pustaka 

hardcopy maupun soft copy. Kegiatan akademik di luar perkuliahan 

terus ditingkatkan, dengan melibatkan pakar-pakar dari dalam dan luar 

kampus, baik dari dalam maupun luar negeri. Semua ini dimaksudkan 

untuk memperkuat penciptaan iklim akademik yang mendukung 

kelancaran studi mahasiswa sehingga tujuan masing-masing akan 

mudah tercapai secara efektif dan efisien. 

Untuk mendukung upaya langkah-langkah strategis tersebut, 

Pascasarjana terus-menerus melakukan perbaikan sistem akademik 

yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program 

pendidikannya. Sistem akademik tersebut dituangkan dalam Pedoman 

Akademik Pascasarjana yang terus diperbaharui dan disesuaikan 

dengan perkembangan, yang terakhir ditetapkan dengan Keputusan 

Rektor Nomor 33 Tahun 2015. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan 

akademik yang memerlukan penjabaran lebih lanjut ditetapkan oleh 

direktur, yang dituangkan dalam: 

1. Keputusan Direktur Pascasarjana Nomor Un.10.9/D/PP.00.9/908F/ 

2016 tentang Panduan Penulisan Karya Ilmiah. 

2. Keputusan Direktur Pascasarjana Nomor:  Un.10.9/D/PP.00.9/ 

908B/2016 tentang Tata cara Ujian Komprehensif Program 

Magister. 

3. Keputusan Direktur Pascasarjana Nomor Un.10.9/D/PP.00.9/ 

908C/2016 tentang Tata cara Ujian Komprehensif Program Doktor. 

4. Keputusan Direktur Pascasarjana Nomor Un.10.9/D/PP.00.9/ 

908D/2016 tentang Tata cara Penulisan dan Ujian Tesis Program 

Magister. 

5. Keputusan Direktur Pascasarjana Nomor Un.10.9/D/PP.00.9/ 

908E/2016 tentang Tata cara Penulisan dan ujian Disertasi Program 

Doktor. 

6. Keputusan Direktur Pascasarjana Nomor Un.10.9/D/PP.00.9/908F/ 

2016 tentang Sanksi Bagi Pelaku Plagiasi dalam Penulisan Karya 

Tulis Ilmiah Mahasiswa. 

7. Keputusan Direktur Pascasarjana Nomor Un.10.9/D/PP.00.9/908g/ 

2016 tentang Penyertaan Lampiran Sumber Pustaka Karya Ilmiah 

Mahasiswa.  

Seluruh peraturan tersebut dihimpun dalam Buku Panduan 

Akademik Pascasarjana 2016-2017. Buku Panduan ini dimaksudkan 

untuk menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam 
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pelaksanaan program pendidikan di Pascasarjana, terutama 

mahasiswa, dosen, dan pengelola. Pedoman ini diharapkan akan 

memperlancar terwujudnya visi dan terlaksananya misi Pascasarjana.  

Revisi kali ini mencakup beberapa hal mendasar berdasar pada 

masukan para professor dan dosen dalam forum Rapat Tinjauan Buku 

Pedoman Akademik Pascasarjana dan peraturan perundangan yang 

berlaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 

tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang 

Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf f dan g, serta 

dengan  memperhatikan saran asesor Badan Akreditasi Nasional 

Pendidikan Tinggi,  serta kebijakan internal kampus, maka pada 

terbitan kedua Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Walisongo ini 

ada beberapa perubahan aturan, yang meliputi: 

1. perubahan dan penyesuaian kurikulum dalam konteks KKNI 

(Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).  

2. Masa studi tidak lagi ada perpanjangan sehingga masa studi 

Program Magister (S.2) maksimal adalah 4 (empat) tahun atau 8 

(delapan) semester dan masa studi Program Doktor (S.3) 

maksimal adalah 7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas) semester. 

3. Penyesuaian nama/nomenklatur mata kuliah seperti dalam 

lampiran Struktur Kurikulum. 

4. Keharusan publikasi karya ilmiah di terbitan berkala minimal 

terakreditasi nasional Ditjen Pendidikan Tinggi Kemenristek 

Dikti sebagai persyaratan pendaftaran ujian tesis Program 

Magister (S.2) dan terbitan berkala minimal terindeks 

internasional sebagai persyaratan pendaftaran ujian tertutup bagi 

mahasiswa Program Doktor (S.3)  

5. Penyesuaian/revisi teknis. 

Melalui pengantar ini, saya memberikan apresiasi kepada semua 

peserta workshop, tim penulis dan tim revisi yang telah bekerja keras 

dalam mengakomodasi dan memformulasikan keragaman ide yang 

berkembang di lingkungan sivitas akademika lembaga ini menuju 

kesempurnaan pedoman ini. Semoga hasil jerih payah mereka, dapat 

bermanfaat bagi upaya pengembangan akademik pada umumnya dan 

kualitas akademik di pascasarjana  pada khususnya. Buku ini harus 

dijadikan dasar penyelenggaraan kegiatan akademik di Pascasarjana 
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UIN Walisongo sejak diterbitkannya. 

Saya menyadari, bahwa kerja intelektual tidak pernah 

sempurna. Oleh karena itu, saran dan pendapat yang konstruktif akan 

dengan senang hati dihargai, demi perbaikan dan penyempurnaan 

panduan ini. Semoga bermanfaat, Amin.  

 

Semarang, 21 April 2018 

Direktur Pascasarjana 

UIN Walisongo, 

 

 

cap                       ttd. 

 

 

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. 

NIP: 19590714 198603 1 004 
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PROFIL  PASCASARJANA 

UIN Walisongo Semarang 

 

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, sebagai induk dari 

Pascasarjana, merupakan perubahan bentuk kelembagaan dari 

IAIN Walisongo, ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono di akhir masa jabatannya berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 130 Tahun 2014. Perubahan bentuk tersebut, 

diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Desember 

2014. Secara operasional peresmiannya dilakukan oleh Menteri 

Agama pada tanggal 6 April 2015, bertepatan dengan Dies Natalis 

IAIN Walisongo ke-45. 

 Secara resmi IAIN Walisongo berdiri pada 6 April 1970, 

melalui Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 30 dan 31 Tahun 

1970. Pada saat berdirinya, IAIN Walisongo merupakan gabungan 

dari beberapa Fakultas di daerah, yang sebagian di antaranya 

merupakan fakultas cabang dari IAIN Kalijaga Yogyakarta dan 

sebagian yang lain merupakan penegerian dari PTAI Swasta. Pada 

saat itu, IAIN Walisongo terdiri dari Fakultas Dakwah di 

Semarang, Syari’ah di Bumiayu, Syari’ah di Demak, Ushuludin di 

Kudus, dan Tarbiyah di Salatiga. Pada tahun yang sama, Fakultas 

Tarbiyah Kudus yang semula menginduk ke IAIN Sunan Kalijaga 

dan Fakultas Ushuludin Tegal digabungkan ke IAIN Walisongo 

Semarang. Dalam rangka rasionalisasi, pada tahun 1973 Fakultas 

Tarbiyah Kudus, Syari’ah Demak, dan Ushuludin Tegal dipindah 

ke Semarang dan menjadi fakultas induk. Sementara Fakultas 

Syari’ah Bumiayu dipindah ke Pekalongan, yang bersama Fakultas 

Tarbiyah Salatiga dan Ushuluddin Kudus menjadi fakultas cabang.  

Sejak tahun 1983, seluruh fakultas berdiri sendiri, dengan 

status yang sama. Pada tahun 1992 dibuka Fakultas Syari’ah dan 

Ushuludin di Surakarta sebagai fakultas cabang dari IAIN 

Walisongo Semarang. Selain itu, pada tahun 1993 terjadi 

pemindahan afiliasi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga di 
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Purwokerto menjadi fakultas cabang dari IAIN Walisongo dengan 

alasan kesatuan wilayah Provinsi Jawa Tengah.  

Akan tetapi seiring dengan Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 11 tahun 1997 seluruh fakultas di daerah secara 

kelembagaan dipisahkan dari IAIN Walisongo dan beralih status 

menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Dengan 

perubahan tersebut, IAIN Walisongo hanya memiliki empat 

fakultas yang ada di Semarang, yaitu Dakwah, Syari’ah, Tarbiyah, 

dan Ushuluddin. 

 Bersamaan dengan perubahan fakultas daerah menjadi 

STAIN, IAIN Walisongo mendapatkan izin untuk membuka 

Program Pascasarjana. Pembukaan Program Pascasarjana 

didasarkan pada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 209 Tahun 

1997, yang mengatur tentang penyelenggaraan Program 

Pascasarjana (S-2) Studi Ilmu Agama Islam pada IAIN Walisongo 

Semarang. Pembukaan Program Pascasarjana tersebut merupakan 

jawaban atas kebutuhan peningkatan kualitas dosen dan 

perkembangan ilmu serta masyarakat. Berdasarkan Keputusan 

Menteri Agama tersebut, mulai tahun akademik 1997/1998 IAIN 

Walisongo membuka program magister Program Studi Agama 

Islam. Tahun pertama program ini menerima 26 mahasiswa baru. 

Mayoritas di antara mereka dosen perguruan tinggi negeri dan 

swasta dari berbagai penjuru tanah air, termasuk dosen-dosen IAIN 

Walisongo dan alumni.  

Untuk memenuhi keragaman keahlian dan minat mahasiswa 

serta tersedianya pengajar yang bergelar doktor, Program 

Pascasarjana membuka tiga konsentrasi bidang ilmu keislaman, 

yaitu: Hukum Islam, Pendidikan Islam, dan Etika/Tasawuf. 

Selanjutnya pada tahun 2006 dibuka Konsentrasi Ilmu Dakwah 

serta Tafsir Hadis dan Supervisi Pendidikan pada tahun 2012. 

 Dalam perkembangannya, tuntutan akan kualitas dosen dan 

ahli ilmu agama Islam semakin tinggi yang tidak cukup hanya 

bergelas magister tapi harus doktor. Untuk menjawab tuntutan 

tersebut, pada tahun 2004 IAIN Walisongo mengajukan izin ke 

Menteri Agama untuk dapat membuka program doktor dalam 

bidang Ilmu Agama Islam. Izin penyelenggaraan program doktor 
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diterbitkan pada tahun 2004 dan mulai mahasiswa baru Program 

Doktor Studi Islam pada tahun akademik 2005-2006. 

Tahun pertama penyelenggaraannya, Program Doktor 

menerima 15 orang mahasiswa baru. Mereka adalah dosen-dosen 

PTAI  negeri maupun swasta dari berbagai daerah di tanah air. 

Kepercayaan kepada Pascasarjana UIN Walisongo berlanjut 

sehingga pada tahun 2008 diberi amanat oleh Kementrian Agama 

untuk menyelenggarakan pendidikan Program Doktor dengan 

konsentrasi Ilmu Falak dan Wakaf. Program ini terbuka untuk para 

dosen PTAI negeri maupun swasta dari seluruh Indonesia yang 

ingin menekuni Ilmu Falak. Program ini sepenuhnya dibiayai oleh 

kementerian, baik untuk penyelenggaraan pendidikannya maupun 

untuk biaya hidup mahasiswanya. Beasiswa untuk program sejenis 

juga diperuntukkan bagi mahasiswa Program Magister Ilmu Falak 

yang dititipkan di Pascasarjana UIN Walisongo pada tahun 2010. 

Program ini didisain untuk menghasilkan ahli di bidang ilmu falak 

yang mulai langka di kalangan umat Islam Indonesia. 

Perkembangan selanjutnya berdasar Keputusan Direktur 

Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I Nomor 5667 

Tahun 2014, Pascasarjana UIN Walisongo diberi kewenangan 

untuk menyelenggarakan tujuh program studi baru, yaitu: 

Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bimbingan dan Penyuluhan 

Islam, Hukum Tata Negara (Siyasah), Hukum Keluarga (Ahwal 

Syahsiyyah), Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Ilmu Hadis, Ekonomi 

Syariah, Pendidikan Agama Islam, Manajemen Pendidikan Islam 

serta Ilmu Tasawuf. Program studi baru ini merupakan transformasi 

dari konsentrasi bidang kajian pascasarjana sebelumnya. Akan 

tetapi tidak semua program studi baru tersebut belum bisa 

dilaksanakan pada tahun 2016-2017 karena keterbatasan dosen 

tetap seiring dengan Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama, 

Ditjen Dikti, Kemendikbud Nomor:  4798/E.E2.3/KL/2015 yang 

mensyaratkan setiap program studi memiliki minimal enam dosen 

tetap, prodi yang bisa dilaksanakan baru tujuh macam, yaitu: (1) 

Studi Islam/Ilmu Agama Islam, (2) Ilmu Falak, (3) Ilmu al-Qur'an 

dan Tafsir, (4) Pendidikan Agama Islam, (5) Manajemen 

Pendidikan Islam, (6) Ekonomi Syari’ah, (7) Komunikasi dan 

Penyiaran Islam. 
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Konsentrasi keilmuan yang tersedia pada Program Studi Ilmu 

Agama Islam meliputi: (1) Ilmu Hadis, (2) Etika Tasawuf, (3) 

Sejarah Peradaban Islam, (4) Pendidikan Bahasa Arab, (5) 

Bimbingan Penyuluhan Islam, (6) Hukum Keluarga, (7) Hukum 

Ekonomi Islam, (8) Sertifikasi Halal, (9) Hukum Tata Negara, (10) 

Resolusi Konflik. Sementara Program studi Ekonomi Syariah 

memiliki dua konsentrasi, yaitu: (1) Keuangan dan Perbankan 

Syariah dan (2) Bisnis dan Manajemen Syariah.  

Adapun Program Doktor baru memiliki satu program studi, 

yaitu Program Studi Studi Islam. Prodi ini memiliki dengan dua 

konsentrasi, yaitu (1) Studi Islam  dan (2) Ilmu Falak. Dengan 

demikian, Pascasarjana UIN Walisongo mengelola pendidikan 

jenjang magister (S.2) yang memiliki tujuh program studi dengan 

12 konsentrasi keilmuan dan jenjang doktor (S.3) yang memiliki 

satu program studi dengan dua konsentrasi. 

Dalam rangka penjaminan mutu, secara internal Pascasarjana 

telah diaudit oleh Lembaga Penjaminan Mutu (untuk bidang 

akademik) dan Unit Audit Internal (untuk bidang keuangan), yang 

dilakukan setiap tahun. Secara eksternal, penilaian mutu dilakukan 

oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), 

untuk masing-masing program studi. Untuk saat ini, Program 

Magister Ilmu Agama Islam memperoleh akreditasi peringkat A, 

Magister Ilmu Falak memperoleh akreditasi peringkat B,  dan 

Program Doktor Studi Islam memperoleh akreditasi peringkat A. 

Adapun program studi lain yang sekarang dalam proses pengajuan 

penilaian akreditasi ke BAN PT. 

 Pada awalnya, tenaga pengajar pada Pascasarjana UIN 

Walisongo berasal dari banyak akademisi dari luar kampus karena 

masih terbatasnya keahlian dosen yang telah memiliki gelar doktor 

yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan kepada mahasiswa. 

Namun sejalan dengan perkembangan kuantitas dan kualitas dosen 

yang dimiliki, dominasi tenaga akademis dari luar semakin 

berkurang. Dosen/pengajar di pascasarjana ini digantikan oleh 

dosen-dosen UIN Walisongo yang baru lulus doktor. Dengan 

jumlah doktor sekitar 85 orang (dan akan terus bertambah dengan 

banyaknya dosen yang akan menyelesaikan studinya). Meski 

demikian, Pascasarjana UIN Walisongo tetap mengundang dosen 
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luar yang keahliannya  belum dimiliki UIN Walisongo, baik dari 

dalam maupun luar negeri, terutama yang diperlukan untuk kajian 

interdisipliner. 

 Pada tahun akademik 2016-2017 ini, Pascasarjana memiliki 

619 mahasiswa, terdiri dari 413 mahasiswa program magister dan 

206 orang mahasiswa program doktor. Sebagian mahasiswa 

tersebut merupakan tugas belajar atas beasiswa dari Kementerian 

Agama atau lembaga lainnya, dan sebagian yang lain belajar atas 

biaya sendiri. Sampai saat ini, Pascasarjana telah meluluskan 1.270 

magister dan 75 doktor, yang kiprahnya tersebar di berbagai 

perguruan tinggi, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, 

maupun lembaga swasta di di berbagai penjuru tanah air. 

Sejak 2015, nomenklatur Program Pascasarjana diubah 

menjadi Pascasarjana UIN Walisongo, sebagaimana diatur dalam 

Statuta UIN Walisongo, Peraturan Menteri Agama Nomor 57 

Tahun 2015. Secara kelembagaan, Pascasarjana dipimpin oleh 

seorang direktur, wakil direktur, ketua program studi S3 dan ketua 

program studi S2, masing-masing didampingi sekretaris. Program 

studi yang hanya menyelenggarakan satu bidang keilmuan 

(monodisiplin), pelaksanaannya berada di fakultas terkait yang 

dimulai tahun akademik 2016/2017. Adapun program studi studi 

Islam (multidisplin) tetap dikelola oleh pascasarjana.  

 Seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana 

saat ini dilakukan di kampus 1 UIN Walisongo Semarang. 

Pelaksanaan pendidikan didukung oleh enam dosen tetap program 

studi S3 dan enam orang dosen tetap program magister. Dosen lain 

yang tidak tetap berjumlah 77 orang berasal dari dalam UIN 

Walisongo sendiri, telah bergelar doktor, 18 di antaranya sudah 

menduduki jabatan profesor dalam berbagai bidang Ilmu Agama 

Islam. Pascasarjana juga dilengkapi dengan fasilitas prasarana 

berupa gedung administrasi, gedung perkuliahan, dan ruang 

promosi doktor, dilengkapi dengan sarana yang memadai, yang di 

antaranya berupa jaringan internet, perpustakaan, multimedia, dan 

peralatan laboratorium ilmu falak. Sedangkan secara administrasi 

kegiatan pascasarjana didukung dengan jaringan dan program 

komputer secara online. Prasarana dan sarana lain yang juga dapat 

digunakan bersama warga kampus lainnya adalah gedung dan 
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lapangan olahraga, perpustakaan, poliklinik, kantin, wisma, masjid 

dan sebagainya, yang berada di kampus 1, 2, dan 3. 

 Pengelolaan pascasarjana dipimpin oleh seorang direktur. 

Sejak berdirinya, pascasarjana telah dipimpin secara berturut-turut 

oleh enam orang direktur, yaitu Dr. A. Qodri A. Azizy, M.A. (1997-

1999), Dr. Abdul Djamil, M.A. (1999-2000), Prof. Dr. 

Abdurrohman Mas’ud, M.A. (2000-2006), Prof. Dr. Ahmad` 

Gunaryo, M.Soc.Sc. (2006-2011), Prof. Dr. Ibnu Hadjar, M.Ed. 

(2011-2015), dan Prof. Dr. Ahmad Rofiq, MA (2015-2019). Pada 

saat ini Direktur Pascasarjana dibantu seorang Wakil Direktur, 

Kaprodi S3 Studi Islam. Kaprodi S2 Studi Islam, dan masing-

masing didampingi sekretaris, seorang kepala sub bagian tata 

usaha, dua staf akademik, dua staf umum dan rumah tangga, dua 

staf perpustakaan dan seorang juru bayar (BPP). 

 

 

 

_____________ 
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Lampiran 

KEPUTUSAN REKTOR 

UIN WALISONGO SEMARANG 

NOMOR: Un.10.9/R/PP.00.9/1006A/2016  

TGL       :  23 Agustus 2016 

 

 

PEDOMAN AKADEMIK PASCASARJANA 

UIN WALISONGO SEMARANG 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Umum 

 

 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 

1) Universitas Islam Negeri Walisongo yang selanjutnya disebut 

Universitas adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh 

Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Menteri Agama. 

2) Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik Universitas yang 

mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program 

magister, doktor dan/atau program spesialis dalam bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni yang berbasis agama Islam. 

3) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik Universitas yang 

mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, 

vokasional dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni. 

4) Pendidikan akademik adalah sistem pendidikan yang diarahkan 

pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni tertentu, yang mencakup program pendidikan 

magister dan doktor. 

5) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian 
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yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program 

studi.  

6) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran 

tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan 

profesi, dan/atau pendidikan vokasional. 

7) Konsentrasi adalah bidang kekhususan sebuah keilmuan dari 

program studi yang dimaksudkan agar mahasiswa memiliki 

keahlian spesifik yang mendalam berkaitan dengan subbidang 

ilmu tertentu. 

8) Program Magister adalah jenjang pendidikan pada jalur 

pendidikan formal setelah sarjana yang diarahkan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu agama 

Islam dengan pendekatan multidisiplin. 

9) Program doktor adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan 

formal setelah magister yang diarahkan untuk menghasilkan ilmu 

pengetahuan dalam bidang agama Islam dengan pendekatan inter, 

multi dan transdisiplin. 

10) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada 

Pascasarjana yang ditetapkan oleh rektor. 

11) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

12) Pembimbing akademik adalah dosen yang diberi tugas membantu 

mahasiswa dalam menyusun rencana dan proses studi. 

13) Pembimbing akademik program doktor disebut promotor dan 

kopromotor. 

14) Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan 

untuk mempersiapkan, dan memberikan pengetahuan dasar bagi 

mahasiswa baru pascasarjana sesuai jenjang pendidikannya 

dimaksudkan untuk dapat memenuhi standar minimal masukan. 

15) Tesis adalah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil 

penelitian dalam rangka penyelesaian studi program magister. 

16) Disertasi adalah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil 

penelitian dalam rangka penyelesaian studi program doktor. 

17) Yudisium adalah kegiatan untuk menentukan seorang mahasiswa 

telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan lulus program 

pendidikan tertentu. 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI 

 

Pasal 2 

Visi, Misi, dan Tujuan 

 

1) Visi Pascasarjana adalah menjadi pusat studi humanisasi ilmu 

keislaman berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan untuk 

kemanusiaan dan peradaban. 

2) Misi Pascasarjana adalah: 

a. Menyelenggarakan pendidikan magister dan doktor yang 

menghasilkan lulusan yang humanis yang memiliki 

kemantapan akidah, kedalaman spiritual, kemuliaan akhlaq, 

keluasan ilmu, dan kemantapan profesional. 

b. Mengembangkan ilmu keislaman yang humanis berbasis 

pada kesatuan ilmu pengetahuan. 

3) Tujuan Pascasarjana adalah: 

a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 

memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat 

menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu-

ilmu keislaman yang humanis. 

b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu-ilmu 

keislaman yang humanis serta mengupayakan 

penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.. 

  

Pasal 3 

Tugas Pokok, dan Fungsi 

 

1) Tugas pokok Pascasarjana adalah menyelenggarakan pendidikan 

magister dan doktor di bidang ilmu keislaman sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

2) Pascasarjana mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan 

penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pascasarjana; 

b. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran tingkat pascasarjana; 
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c. pelaksanaan administrasi dan tata usaha di lingkungan 

pascasarjana; 

d. pengorganisasian, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di 

lingkungan pascasarjana. 

  

BAB III 

PROGRAM PENDIDIKAN 

 

Pasal 4 

Pelaksanaan Program Pendidikan 

 

1) Pascasarjana melaksanakan program pendidikan pada jenjang 

magister dan doktor. 

2) Fakultas dapat melaksanakan program pendidikan pada jenjang 

magister dan doktor dalam bidang ilmu monodisipliner. 

3) Program pendidikan jenjang magister dilaksanakan melalui 

perkuliahan. 

4) Program pendidikan jenjang doktor dilaksanakan melalui 

perkuliahan dan/atau melalui jalur penelitian terstruktur dan 

mandiri, yang diatur oleh direktur atau dekan. 

5) Dalam program pendidikan melalui perkuliahan, mahasiswa 

wajib mengikuti/belajar melalui kegiatan kuliah (tatap muka 

terjadwal dengan dosen), praktikum, dan menyelesaikan tugas 

akhir (tesis untuk program magister dan disertasi untuk program 

doktor). 

6) Peserta program doktor jalur penelitian (doctor by research), 

didampingi promotor dan kopromotor sesuai dengan keahlian dan 

kompetensi keilmuan. 

   

Pasal 5 

Satuan Program Pendidikan 

 

1) Pascasarjana menyelenggarakan dua satuan program pendidikan, 

yaitu: program magister (Strata 2) dan program doktor (Strata 3). 

2) Program studi dapat membuka satu atau lebih konsentrasi dalam 

rumpun keilmuan yang sesuai. 
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3) Program doktor (Strata 3) dapat menyelenggarakan jenis 

pendidikan jalur penelitian (doctor by research). 

  

Pasal 6 

Pembukaan Program Magister dan Doktor 

 

1) Pembukaan program studi atau konsentrasi dapat dilakukan atas 

pertimbangan: 

a. Program studi atau konsentrasi tersebut sangat dibutuhkan 

oleh masyarakat; 

b. Program studi atau konsentrasi tersebut bertujuan untuk 

memberikan keahlian tertentu yang terkait dengan disiplin 

keilmuan pada pascasarjana; 

c. Program studi atau konsentrasi  memiliki atau mampu 

menyediakan tenaga pengajar yang sesuai dengan bidang 

keahlian tersebut dengan jumlah yang memadai. 

2) Untuk membuka program studi atau konsentrasi baru, 

pascasarjana atau fakultas mengajukan proposal pembukaan 

kepada rektor. 

3) Rektor dapat meminta pertimbangan kepada Senat Universitas. 

4) Proposal pembukaan program studi atau konsentrasi baru harus 

dilengkapi dengan : 

a. kurikulum 

b. prospektus 

c. tenaga pengajar 

d. rencana pengembangan jangka pendek (4 tahun) dan jangka 

panjang (20 tahun) 

e. sumber dana 

f. rencana input calon mahasiswa 

g. sarana dan prasarana pendukung 

h. strategi manajemen 

5) Rektor dengan persetujuan dan/atau pertimbangan Senat 

Universitas, meneruskan permohonan pembukaan program studi 

tersebut kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam guna 

mendapatkan izin penyelenggaraan. 

6) Rektor setelah mempelajari usulan Direktur atau Dekan dapat 

memberikan izin penyelenggaraan konsentrasi baru sesuai 

dengan kebutuhan. 
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7) Program studi atau konsentrasi baru dapat menerima mahasiswa 

baru setelah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. 

8) Untuk kepentingan pengembangan dan pengelolaan program 

studi atau konsentrasi tertentu, pascasarjana dan fakultas dapat 

bekerja sama, termasuk dengan lembaga/perguruan tinggi lain, 

baik negeri maupun swasta, baik di dalam maupun di luar negeri. 

9) Kerja sama untuk pengembangan dan pengelolaan suatu program 

studi dengan pihak lain harus mendapatkan persetujuan Rektor. 

  

BAB IV 

PENGEMBANGAN KURIKULUM 

 

Pasal 7 

Dasar Pengembangan 

 

1) Penyusunan/pengembangan kurikulum dilakukan dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan ilmu, kemanfaatan/ 

relevansi, minat dan bakat mahasiswa, menyeluruh dan sistemik, 

serta memperhatikan hasil pengkajian empirik. 

2) Kurikulum program magister dan doktor diusulkan oleh direktur 

atau dekan kepada rektor untuk mendapatkan persetujuan. 

  

Pasal 8 

Komponen Kurikulum 

 

1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.  

2) Komponen kurikulum terdiri atas: capaian pembelajaran lulusan, 

bahan kajian, proses, dan penilaian. 

3) Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui 

internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan 

akumulasi pengalaman kerja. 

4) Bahan kajian dimaksudkan sebagai isi kurikulum yang 

berhubungan dengan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

yang harus dimiliki peserta didik.  
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5) Proses pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan 

dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

6) Penilaian merupakan proses berkelanjutan tentang pengumpulan 

dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan 

yang dibuat dalam merancang suatu sistem pembelajaran. 

 

Pasal 9 

Komponen Keilmuan Kurikulum Program Magister 

 

1) Kurikulum program magister terbagi menjadi empat  bidang, yaitu: 

ilmu multidisiplin, inti keilmuan program studi, inti keilmuan 

konsentrasi dan ilmu pelengkap.  

2) Keilmuan dalam kurikulum tersebut merupakan satu kesatuan yang 

tak terpisahkan. 

3) Ilmu multidisiplin adalah keilmuan pokok di bidang keislaman  dan 

bahasa untuk menunjang keilmuan pokok yang harus dimiliki oleh 

setiap lulusan Program Magister. 

4) Inti keilmuan program studi adalah keilmuan khusus dan 

metodologis yang harus dimiliki oleh setiap lulusan program 

magister tertentu. 

5) Inti keilmuan konsentrasi adalah keilmuan spesialisasi dalam 

bidang ilmu tertentu yang harus dimiliki oleh setiap lulusan 

Program Magister dari program studi ilmu tersebut. 

6) Ilmu pelengkap adalah keilmuan tambahan di luar ketiga 

kompetensi tersebut yang bersifat pilihan dan diharapkan dimiliki 

oleh lulusan program magister. 

7) Ilmu pelengkap dapat berupa mata kuliah atau kompetensi lepas, 

baik yang ditawarkan oleh program studi yang bersangkutan, 

program studi lain, maupun transfer dari perguruan tinggi lain yang 

diakui. 

8) Keilmuan program studi hanya dapat difokuskan pada beberapa 

keilmuan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan 

akademik dan praktis. 

9) Penyusunan dan pengembangan keilmuan kurikulum program 

magister dilakukan oleh pascasarjana. 
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Pasal 10 

Komponen Keilmuan Kurikulum Program Doktor 

 

1) Kurikulum program doktor terbagi menjadi tiga  bidang, yaitu: 

ilmu multidisiplin, inti keilmuan program studi, inti keilmuan 

konsentrasi dan ilmu pelengkap.  

2) Keilmuan dalam kurikulum tersebut merupakan satu kesatuan 

yang tak terpisahkan. 

3) Ilmu multidisiplin adalah keilmuan pokok di bidang keislaman  

dan bahasa untuk menunjang keilmuan pokok yang harus dimiliki 

oleh setiap lulusan Program Magister. 

4) Inti keilmuan program studi adalah keilmuan khusus dan 

metodologis yang harus dimiliki oleh setiap lulusan program 

magister tertentu. 

5) Inti keilmuan konsentrasi mencakup mata kuliah konsentrasi 

keilmuan yang merupakan spesialisasi keilmuan yang dirancang 

sebagai keahlian yang harus dimiliki oleh lulusan program 

doktor. 

6) Mata kuliah konsentrasi keilmuan sesuai dengan minat 

mahasiswa yang dilaksanakan secara individual. 

7) Penyusunan dan pengembangan mata kuliah konsentrasi 

keilmuan dilakukan oleh dosen pengampu/pembimbing bersama 

mahasiswa yang bersangkutan. 

8) Ketentuan teknis tentang kompetensi khusus diatur lebih lanjut 

peraturan direktur atau dekan. 

9) Ilmu pelengkap adalah keilmuan tambahan di luar ketiga 

kompetensi tersebut yang bersifat pilihan dan diharapkan dimiliki 

oleh lulusan program magister. 

10) Ilmu pelengkap dapat berupa mata kuliah atau kompetensi lepas, 

baik yang ditawarkan oleh program studi yang bersangkutan, 

program studi lain, maupun transfer dari perguruan tinggi lain 

yang diakui. 

11) Keilmuan program studi hanya dapat difokuskan pada beberapa 

keilmuan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan 

akademik dan praktis. 

12) Penyusunan dan pengembangan keilmuan kurikulum program 

doktor dilakukan oleh pascasarjana. 
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Pasal 11 

Mekanisme Penyusunan Kurikulum 

 

1) Direktur atau dekan membentuk kelompok kerja (Pokja) kurikulum 

yang diketuai oleh direktur atau dekan, yang anggotanya meliputi 

guru besar dan/atau dosen-dosen kelompok ilmu terkait. 

2) Kelompok kerja kurikulum program studi bertugas dan berwenang 

untuk mengembangkan/menyusun draf kurikulum, memantau 

pelaksanaan dan mengevaluasinya secara periodik. 

3) Draf kurikulum yang telah disepakati oleh kelompok kerja 

kurikulum disampaikan kepada rektor untuk mendapatkan 

pengesahan. 

4) Rektor dapat meminta pertimbangan Senat Universitas untuk 

pengesahan kurikulum. 

5) Peninjauan terhadap kurikulum dilakukan secepat-cepatnya dalam 

waktu tiga tahun dan selambat-lambatnya dalam waktu lima tahun. 

  

Pasal 12 

Susunan Mata Kuliah  

 

1) Kurikulum tersusun atas kelompok mata kuliah yang dimaksudkan 

untuk mencapai kompetensi yang memerlukan strategi pencapaian 

melalui mata kuliah. 

2) Setiap mata kuliah diberi bobot satuan kredit semester (sks) yang 

besarnya berdasarkan pertimbangan keluasan dan kedalaman 

materi yang diberikan melalui mata kuliah tersebut. 

  

 

Pasal 13 

Komponen Mata Kuliah Program Magister 

  

1) Komponen mata kuliah program magister terdiri atas mata kuliah 

ilmu multidisiplin, inti keilmuan program studi, inti keilmuan 

konsentrasi dan ilmu pelengkap. 

2) Mata kuliah ilmu multidisiplin adalah mata kuliah dasar-dasar 

kajian dan peradaban Islam, ilmu alat serta metodologi yang harus 
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diikuti oleh seluruh mahasiswa program magister pada 

pascasarjana. 

3) Mata kuliah inti keilmuan program studi adalah mata kuliah 

spesialisasi dan pembentukan keahlian bidang studi yang 

dikembangkan untuk mencapai tujuan program studi yang harus 

diikuti oleh seluruh mahasiswa dalam program studi tertentu. 

4) Mata kuliah inti keilmuan konsentrasi adalah mata kuliah 

spesialisasi dan pembentukan keahlian tertentu yang 

dikembangkan untuk mencapai tujuan program studi yang harus 

diikuti oleh seluruh mahasiswa yang mengambil konsentrasi 

tertentu dalam program studi tertentu. 

5) Mata kuliah ilmu pelengkap adalah mata kuliah yang 

dikembangkan untuk memperkuat dasar pengetahuan bidang studi 

utama/pokok/spesialisasi yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa 

program studi tertentu yang sifatnya pilihan di antara mata kuliah 

yang ditawarkan. 

 

Pasal 14 

Komponen Mata Kuliah Program Doktor 

 

1) Komponen mata kuliah program doktor terdiri atas mata kuliah 

ilmu multidisiplin, inti keilmuan program studi, inti keilmuan 

konsentrasi dan ilmu pelengkap. 

2) Mata kuliah ilmu multidisiplin adalah mata kuliah dasar-dasar 

kajian dan peradaban Islam, ilmu instrumental serta metodologi 

yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa program doktor pada 

pascasarjana. 

3) Mata kuliah inti keilmuan program studi adalah mata kuliah 

spesialisasi dan pembentukan keahlian bidang studi yang 

dikembangkan untuk mencapai tujuan program studi yang harus 

diikuti oleh seluruh mahasiswa dalam program studi tertentu. 

4) Mata kuliah inti keilmuan konsentrasi adalah mata kuliah 

spesialisasi dan pembentukan keahlian tertentu yang 

dikembangkan untuk mencapai tujuan program studi yang harus 

diikuti oleh seluruh mahasiswa yang mengambil konsentrasi 

tertentu dalam program studi tertentu. 
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5) Mata kuliah keilmuan khusus berupa kegiatan nyantrik 

(pembelajaran individual) untuk penguatan spesialisasi bidang 

kajian disertasi. 

6) Mata kuliah ilmu pelengkap adalah mata kuliah yang 

dikembangkan untuk memperkuat dasar pengetahuan bidang 

studi utama/pokok/spesialisasi yang harus diikuti oleh setiap 

mahasiswa program studi tertentu yang sifatnya pilihan di antara 

mata kuliah yang ditawarkan. 

7) Bagi mahasiswa yang menempuh program doktor melalui jalur 

penelitian (doctor by research), wajib menempuh serangkaian 

penelitian dalam rangka mendukung pengembangan kemampuan 

dan kompetensi keilmuannya, guna memenuhi komponen 

kompetensi yang harus dimiliki sebagai calon doktor.  

 

Pasal 15 

Kode Mata kuliah 

  

1) Setiap mata kuliah diberi kode berupa dua/tiga huruf kapital dan 

empat digit angka. 

2) Huruf kapital menunjukkan komponen mata kuliah tersebut dari 

segi kelembagaan (pascasarjana, program studi atau konsentrasi). 

3) Empat digit angka menunjukkan sebagai berikut: 

a. Digit pertama menunjukkan program pendidikan: angka 2 

untuk program magister dan angka 3 untuk program doktor. 

b. Digit kedua menunjukkan kelompok mata kuliah:  

• angka 1 untuk mata kuliah ilmu multidisiplin,  

• angka 2 untuk mata kuliah inti keilmuan program studi,  

• angka 3 untuk mata kuliah inti keilmuan konsentrasi,  

• angka 4 untuk mata kuliah ilmu pelengkap,  

c. Dua digit berikutnya menunjukkan urutan dalam kelompok 

mata kuliah. 

 

Pasal 16 

Rencana Pembelajaran Semester 

 

1) Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah rencana 

pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama 
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satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang 

dibebankan pada suatu mata kuliah/modul  

2) Orientasi penyusunan RPS adalah untuk menghasilkan lulusan 

yang memiliki kemampuan sesuai capaian pembelajaran (CP) 

lulusan yang ditetapkan sehingga harus dapat ditelusuri keterkaitan 

dan kesesuaian dengan konsep  kurikulum. 

3) Penyusunan RPS dilakukan oleh dosen secara mandiri atau 

bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan 

dan/atau teknologi dalam program studi. 

4) Tujuan penyusunan RPS adalah untuk memandu mahasiswa 

belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CP lulusan yang 

ditetapkan dalam kurikulum, bukan pada kepentingan kegiatan 

dosen mengajar 

5) RPS dirancang dengan berpusat pada mahasiswa (student centred 

learning). 

6) Strategi pembelajaran dapat direncanakan oleh dosen bersama 

dengan mahasiswa dalam usaha memenuhi CP lulusan. 

7) Struktur RPS harus memuat minimal aspek-aspek berikut:  

a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, 

jumlah sks, nama dosen. 

b. Capaian pembelajaran lulusan 

c. Deskripsi mata kuliah  

d. Media pembelajaran  

e. Daftar referensi yang digunakan 

f. Kemampuan akhir yang direncanakan 

g. Indikator ketercapaian kompetensi 

h. Bahan kajian 

i. Metode pembelajaran 

j. Waktu yang disediakan 

k. Pengalaman belajar mahasiswa 

l. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian 

m. Alokasi waktu  

8) RPS yang telah disusun menjadi pegangan dosen dan mahasiswa 

dalam perkuliahan/pembelajaran yang dapat dievaluasi setiap 

semester. 

9) Dosen harus menyerahkan RPS yang telah disusun ke subbagian 

tata usaha pascasarjana. 
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BAB V 

PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

 

Pasal 17 

Calon Mahasiswa Baru 

  

1) Yang dimaksud calon mahasiswa baru adalah mereka yang 

mendaftarkan diri untuk diterima menjadi mahasiswa 

Pascasarjana. 

2) Pendaftaran untuk diterima menjadi mahasiswa Pascasarjana 

dilakukan melalui seleksi. 

3) Pendaftaran untuk diterima menjadi mahasiswa program khusus 

diatur tersendiri oleh Direktur atau Dekan.  

 

Pasal 18 

Seleksi Masuk 

  

1) Seleksi masuk program magister diperuntukkan bagi seluruh 

calon mahasiswa yang telah lulus program sarjana dari Program 

Studi yang telah terakreditasi atau diakui oleh Pemerintah, baik 

negeri maupun swasta, dari dalam negeri maupun luar negeri. 

2) Seleksi masuk program doktor diperuntukkan bagi seluruh calon 

mahasiswa yang telah lulus program magister dari Program Studi 

yang telah terakreditasi atau diakui oleh Pemerintah, baik negeri 

maupun swasta, dari dalam negeri maupun luar negeri. 

3) Seleksi masuk meliputi: 

a. Pengetahuan Agama Islam atau Wawasan Keislaman; 

b. Bahasa (Arab dan Inggris); 

c. Tes Potensi Akademik; 

d. Wawancara tentang latar belakang dan kemampuan akademik; 

e. Materi lain yang secara khusus dipandang perlu dan 

ditetapkan oleh direktur atau dekan.  

4) Calon mahasiswa program doktor melalui jalur penelitian (doctor 

by research), pada saat mendaftarkan diri harus menyerahkan 

rencana penelitian disertasi. 
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Pasal 19 

Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru 

  

1) Dalam mendaftarkan diri, calon mahasiswa baru memilih 

program studi yang diminati. 

2) Pelaksanaan seleksi masuk pascasarjana yang meliputi: panitia 

penyelenggara, penyusunan instrumen seleksi, tempat dan waktu 

serta kelengkapan-kelengkapan lainnya ditetapkan oleh direktur 

atau dekan. 

  

Pasal 20 

Mahasiswa Pindahan 

  

Mahasiswa pascasarjana dari Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) 

lain dapat pindah ke Pascasarjana UIN dengan ketentuan : 

  

1) Ada kesamaan program studi dan/atau konsentrasi yang ditempuh 

oleh mahasiswa yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi 

dari PTAI yang ditinggalkan. 

2) Program studi asal mahasiswa telah terakreditasi dengan 

peringkat minimal sama dengan peringkat akreditasi Program 

Studi Pascasarjana.. 

3) Mata kuliah yang pernah ditempuh dan berhasil lulus di 

perguruan tinggi asal dapat dihargai sesuai dengan bobot SKS 

pada Program Studi masing-masing. 

4) Rektor dapat mengabulkan permohonan pindah mahasiswa dari 

perguruan tinggi lain yang setaraf dan sejenis atas pertimbangan 

Direktur atau Dekan. 

5) Pendaftaran mahasiswa baru pindahan dari perguruan tinggi lain 

yang setara dan sejenis dapat dilakukan dengan sistem transfer 

oleh Direktur atas persetujuan Rektor. 

6) Tata cara pendaftaran mahasiswa pindahan ditetapkan oleh 

Direktur atau Dekan. 

7) Masa studi selama belajar di perguruan tinggi sebelumnya tetap 

diperhitungkan. 
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BAB VI 

PENGANGKATAN DOSEN 

  

Pasal 21 

Ketentuan Umum 
  
1) Dosen bertindak sebagai tenaga pengajar, pendidik, pembimbing 

mahasiswa serta tenaga pemikir dan peneliti untuk kepentingan 

dan bertugas di Pascasarjana serta bertanggung jawab kepada 

Direktur atau Dekan. 

2) Dosen terdiri dari dosen tetap, dosen tidak tetap (dari dalam UIN 

Walisongo), dan dosen tidak tetap dari perguruan Tinggi lain. 

a. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan 

sebagai tenaga penuh waktu di Fakultas di lingkungan UIN 

yang juga mendapat tugas mengajar di Pascasarjana. 

b. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan sebagai tenaga 

penuh waktu  pada Pascasarjana akan tetapi di Fakultas di 

lingkungan UIN, tetapi karena pendidikannya dan atau 

keahliannya ditugaskan untuk mengajar pada Pascasarjana. 

c. Dosen tamu adalah seseorang yang diundang menjadi dosen 

di Pascasarjana dalam jangka waktu tertentu. 

3) Jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas lektor, 

lektor kepala, dan guru besar. 

  

Pasal 22 

Persyaratan Dosen 

  
1) Syarat menjadi dosen tetap : 

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar dan pendidik di 

perguruan tinggi; dan memiliki ijazah doktor yang sesuai 

dengan bidang keahlian yang dibutuhkan, 

d. Kualifikasi sebagaimana butir c dapat diabaikan apabila 

dosen/calon dosen memiliki keahlian khusus tingkat tinggi yang 

diakui dan sangat diperlukan untuk memenuhi atau mencukupi 

kebutuhan pascasarjana. 

e. Sanggup berdisiplin dan melaksanakan tugas sebagai dosen. 
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2) Syarat dosen tidak tetap: 

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Tidak bertentangan dengan wawasan Pancasila dan Undang 

Undang Dasar 1945. 

c. Memiliki kualifikasi keilmuan sebagaimana dipersyaratkan 

untuk dosen tetap. 
  

Pasal 23 

Pengangkatan Dosen Tetap 
 

1) Pengangkatan dosen tetap dilakukan oleh Rektor sesuai peraturan 

yang berlaku. 

2) Penugasan dosen tetap pada pascasarjana dilakukan oleh direktur 

atas persetujuan rektor. 

  

Pasal 24 

Pengangkatan Dosen Tidak Tetap 
  

1) Seseorang dapat diangkat sebagai dosen tidak tetap berdasarkan 

keahlian dan keterampilan dalam bidang ilmu tertentu sesuai 

dengan struktur kurikulum yang berlaku. 

2) Pangkat dosen tidak tetap disesuaikan dengan pangkat edukatif 

fungsional yang telah dimilikinya. 

3) Dosen tidak tetap yang tidak memiliki pangkat edukatif 

fungsional, pangkat edukatif fungsionalnya ditentukan menurut 

asas kepatutan. 

4) Pengangkatan dosen tidak tetap dilakukan oleh direktur atau 

dekan. 
  

BAB VII 

PENASIHAT AKADEMIK 
 

Pasal 25 

Dosen Penasihat Akademik 

  

1) Setiap mahasiswa dibimbing oleh dosen penasihat akademik yang 

diangkat oleh direktur atau dekan. 

2) Tugas-tugas seorang penasihat akademik adalah sebagai berikut: 
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a. Mengarahkan mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang 

diambil pada permulaan semester; 

b. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam hal 

banyaknya sks yang akan diambil; 

c. Mendorong dan menanamkan kesadaran kepada mahasiswa 

untuk belajar dengan teratur, berkelanjutan dan disiplin, serta 

memiliki akhlak yang luhur; 

d. Memantau perkembangan studi mahasiswa yang 

dibimbingnya. 

e. Memberikan rekomendasi dan keterangan-keterangan lain 

tentang mahasiswa yang dibimbingnya kepada pihak-pihak 

lain. 

f. Memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada mahasiswa 

bimbingannya yang berprestasi kurang; 

g. Memberikan laporan tertulis kepada direktur atau dekan 

mengenai tugasnya setidak-tidaknya setiap akhir semester. 

 

Pasal 26 

Masa Tugas Penasihat Akademik 

  
1) Masa tugas penasihat akademik sama dengan masa studi 

mahasiswa yang bersangkutan. 

2) Direktur atau dekan memberikan peringatan kepada penasihat 

akademik yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. 

3) Direktur atau dekan dapat meninjau kembali penunjukan 

penasihat akademik apabila ternyata terdapat ketidakserasian 

antara penasihat akademik dengan mahasiswa yang 

bersangkutan. 
   

BAB VIII 

KODE ETIK DOSEN DAN MAHASISWA 
 

Pasal 27 

Ketentuan Umum 
  
1) Dosen wajib menciptakan, mempertahankan, dan meningkatkan 

disiplin akademik yang ideal berlandaskan Tri Etika Kampus: 

Etika Diniyah, Etika Ilmiah, dan Etika Ukhuwah. 



Pedoman Akademik - 2018 22 

 

2) a.  Etika Diniyah adalah meningkatkan pemahaman, penghayatan, 

dan pengamalan Agama Islam yang meliputi spiritual dan 

ketaatan beribadah agar tetap mempertahankan akidah 

Islamiyah serta menegakkan al-amru bil-ma'ruf wan-nahyu 

‘anil-munkar secara konseptual, fungsional, dan operasional. 

b.  Etika Ilmiah adalah mengembangkan dan menjunjung tinggi 

kebebasan akademik yang penuh tanggung jawab, 

meningkatkan kualitas akademik secara kelembagaan, 

menegakkan sikap ilmiah dan kedisiplinan dalam rangka 

terwujudnya peningkatan intelektualisme, profesionalisme 

dan prestasi. 

c.  Etika Ukhuwah adalah mewujudkan dan mengembangkan rasa 

kebersamaan sebagai warga UIN tanpa membedakan latar 

belakang etnis/suku bangsa, pandangan keagamaan, 

organisasi kemasyarakatan/sosial politik dan sosial budaya. 

3) Di  samping  tugasnya  sebagai  pendidik  dan  pengajar,  dosen  

wajib melaksanakan tugas bimbingan dan pembinaan terhadap 

mahasiswa, baik sebagai tenaga penasihat akademik maupun 

sebagai pembina dan pengawas tata tertib mahasiswa. 

4) Dosen wajib menciptakan keadaan yang kondusif dan 

kedisiplinan dalam rangka memperlancar tugas-tugasnya sebagai 

dosen. 

5) Bimbingan kepada mahasiswa dilaksanakan di kampus atau 

tempat lain atas kesepakatan bersama mahasiswa. 

  

Pasal 28 

Kode Etik Dosen 

  

1) Dosen harus memiliki komitmen keilmuan dengan cara 

meningkatkan karier akademik. 

2) Dosen harus memelopori sikap-sikap obyektif, adil, jujur, serta 

menghindari plagiat. 

3) Dosen harus bertindak sebagai suri teladan bagi kehidupan sosial 

akademik mahasiswa di dalam dan di luar kampus. 

4) Dosen harus menunjukkan sikap positif kepada mahasiswa, 

antusias dan ikhlas mendengar dan menjawab pertanyaan serta 

menjauhkan sikap emosional. 
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5) Dosen harus memperlakukan mahasiswa sebagai subyek dan 

mitra belajar, bukan hanya obyek dalam perkuliahan. 

6) Dosen bertindak sebagai fasilitator yang lebih mengutamakan 

bimbingan, menumbuhkan kreativitas mahasiswa, interaktif dan 

komunikatif dengan mahasiswa serta menekankan pemecahan 

masalah. 

7) Dosen sebagai pembimbing yang arif hendaknya memanfaatkan 

interaksi dengan mahasiswa sebagai proses peningkatan diri, 

seperti mengadakan evaluasi akhir semester dengan pengisian 

formulir oleh mahasiswa atau atas dasar pengamatan sehari-hari. 

  

Pasal 29 

Penghargaan Akademik Dosen 

  

1) Setiap 2 tahun Pascasarjana memilih dosen ideal yang patut 

dijadikan contoh bagi dosen lain melalui pemberian penghargaan. 

2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian penghargaan akademik 

dosen diatur lebih lanjut dalam peraturan direktur atau dekan. 

 

Pasal 30 

Sanksi Akademik Dosen 

 

1) Sanksi hukuman dapat diberikan kepada dosen yang melakukan 

kesalahan, tidak menjalankan tugas kewajiban atau melanggar 

kode etik dosen setelah dilakukan suatu penyelidikan oleh sebuah 

tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh direktur/dekan/rektor. 

2) Jika terjadi pelanggaran kode etik oleh dosen akan dilakukan 

tindakan sebagai berikut: 

a. Diberi peringatan secara lisan. 

b. Jika teguran lisan tidak diindahkan, diperingatkan secara 

tertulis. 

c. Jika peringatan tersebut di kemudian hari tidak diindahkan 

dengan tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan dan 

perbaikan, dosen akan dikenai sanksi administratif dan atau 

akademik oleh direktur/dekan/rektor sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 



Pedoman Akademik - 2018 24 

 

d. Dalam kasus-kasus tertentu pemberian sanksi oleh 

Direktur/Rektor dapat dilakukan tanpa melalui tahapan 

sebagaimana butir a, b dan c. 

3) Dosen yang dianggap melakukan pelanggaran diberi hak untuk 

membela diri di depan tim, direktur/dekan/rektor. 

 

Pasal 31 

Kode Etik Mahasiswa 

 

1) Mahasiswa sebagai insan akademis harus menunjukkan sikap-

sikap dewasa dan ilmiah baik di dalam maupun di luar kampus 

dengan mengutamakan kegiatan membaca/belajar mandiri. 

2) Mahasiswa harus memelihara akhlaqul karimah, menjaga 

keharmonisan lingkungan, dan menjaga nama baik almamater. 

3) Mahasiswa harus menjaga suasana ketenangan kampus sebagai 

pusat studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

  

Pasal 32 

Penghargaan Akademik Mahasiswa 

  

1) Mahasiswa berprestasi tingkat Pascasarjana akan diberi 

penghargaan atau hadiah kehormatan dari pimpinan 

pascasarjana/fakultas/universitas. 

2) Mahasiswa berprestasi dalam bidang ilmu, seni atau olahraga 

akan diberi hadiah dan atau penghargaan dari pimpinan 

pascasarjana/fakultas/universitas. 

3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian penghargaan akademik 

mahasiswa diatur lebih lanjut oleh pascasarjana/fakultas/ 

universitas. 

 

Pasal 33 

Pemberian Sanksi Mahasiswa 

 

1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tata 

tertib serta pelanggaran moral yang mencemarkan nama baik 
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Islam dan almamater akan dikenakan sanksi yang bersifat 

mendidik sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

2) Langkah penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan 

pelanggaran dilakukan sebagai berikut : 

a. identifikasi bentuk kesalahan oleh tim dosen 

b. peringatan lisan/teguran 

c. peringatan tertulis 

d. pemberhentian sementara 

e. Jika poin b sampai dengan d tidak diindahkan, mahasiswa 

akan dikeluarkan. 

3) Dalam hal pelanggaran yang berat, pemberian sanksi tidak harus 

melalui langkah-langkah tersebut. 

 

BAB IX 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

 

Pasal 34 

Sistem Kredit Semester 
  
1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan Sistem Kredit 

Semester (SKS). 

2) Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan 

pendidikan di mana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen 

dan beban penyelenggaraan lembaga pendidikan dinyatakan 

dalam satuan kredit semester (sks). 

3) Satuan kredit semester (sks) adalah takaran penghargaan 

pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui 

kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan (50 

menit), 2 jam praktikum (100 menit), atau 4 jam kerja lapangan 

(200 menit), yang masing-masing diikuti kegiatan terstruktur 

antara 1-2 jam (60-120 menit) dan kegiatan mandiri antara 1-2 

jam (60-120 menit). 

4) Satu semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16-

19 pekan kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan 

yang mengikutinya. 

5) Satu tahun akademik dibagi dalam dua semester: gasal dan genap. 

6) Semester gasal dimulai Agustus sampai Januari tahun berikutnya. 

7) Semester genap dimulai Februari sampai dengan Juli. 
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8) Pada masa di antara kegiatan dua semester, dapat dilaksanakan 

perkuliahan semester pendek dengan ketentuan pertemuan setara 

dengan pertemuan 16-19 pekan semester reguler. 

9) Penyelenggaraan semester pendek diatur tersendiri dengan 

peraturan direktur atau dekan. 

10) Tujuan Sistem Kredit Semester adalah: 

a. memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

menyelesaikan studi dalam waktu yang sesuai dengan 

kemampuan/potensi yang dimilikinya. 

b. memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat 

mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan 

kemampuannya. 

c. memberikan kemungkinan dilaksanakannya sistem 

pendidikan dengan masukan dan luaran jamak (multiple 

entrance and exit). 

d. mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

perubahan sosial. 

e. memberikan kemungkinan diselenggarakannya sistem 

evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dengan sebaik-baiknya. 

f. memungkinkan pengalihan atau transfer kredit dari satu 

lembaga (program studi) ke lembaga lainnya. 

  

Pasal 35 

Beban dan Masa Studi Mahasiswa 

  
1) Beban studi mahasiswa program magister (S2) berkisar antara 36-

50 sks, dengan masa studi minimal 3 semester dan maksimal 8 

semester (empat tahun). 

2) Beban studi mahasiswa program doktor (S3) berkisar antara 42-

56 sks, dengan masa studi minimal 6 semester dan maksimal 

adalah 14 semester (tujuh tahun). 

3) Masa studi mahasiswa tidak ada perpanjangan. 

4) Mahasiswa yang habis masa studinya tapi belum lulus dinyatakan 

keluar dari studi di pascasarjana 
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Pasal 36 

Beban Studi Mahasiswa Per Semester 

  

1) Beban studi bagi mahasiswa baru pada awal program ditetapkan 

sebanyak-banyaknya 15 sks. 

2) Pengambilan mata kuliah dapat dilakukan secara mandiri oleh 

mahasiswa (pilihan bebas) atau ditentukan oleh pascasarjana/ 

fakultas (paket) dengan tetap memperhatikan jenis mata kuliah. 

  

BAB X 

ADMINISTRASI AKADEMIK 

 

Pasal 37 

Ketentuan Umum 

  

1) Administrasi akademik terdiri atas pendaftaran mahasiswa baru, 

registrasi, pembayaran SPP, perkuliahan, pindah, keluar, cuti dan 

pemberhentian. 

2) Administrasi pendaftaran mahasiswa baru dan perkuliahan 

dilaksanakan pada subbagian tata usaha pascasarjana 

3) Administrasi registrasi, pembayaran SPP, pindah, keluar, cuti dan 

pemberhentian dilaksanakan secara integratif oleh bagian yang 

mengurusi akademik di tingkat universitas. 

 

Pasal 38 

Registrasi dan SPP 

  

1) Setiap mahasiswa wajib melakukan registrasi pada setiap awal 

semester yang waktunya ditentukan dalam kalender akademik. 

2) Registrasi dilakukan di tempat yang telah ditentukan dengan 

menunjukkan bukti pembayaran uang registrasi dan SPP serta 

biaya lain yang ditetapkan. 

3) Mahasiswa yang sedang menyelesaikan tesis atau disertasi tetap 

wajib melakukan registrasi. 

4) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi tidak berhak 

memperoleh pelayanan akademik. 
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5) Besarnya uang registrasi, SPP dan biaya lainnya diatur tersendiri 

dalam keputusan rektor atas pertimbangan direktur atau dekan 

dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

  

Pasal 39 

Kewajiban Calon Mahasiswa 

 

Setelah dinyatakan diterima, calon mahasiswa berkewajiban: 

1) mengambil bukti (penerimaan sebagai calon mahasiswa baru 

pascasarjana) dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru 

Pascasarjana. 

2) membayar uang registrasi, SPP dan biaya lain ke bank yang telah 

ditunjuk. 

3) melakukan registrasi, dengan mengisi blangko pendaftaran serta 

menyerahkan beberapa persyaratan sesuai ketentuan yang 

berlaku, di bagian yang mengurusi akademik di tingkat 

universitas. 

4) membuat pernyataan secara tertulis tentang kesediaan mematuhi 

peraturan yang berlaku. 

 

Pasal 40 

Kegiatan Akademik Mahasiswa 

  

1) Setiap mahasiswa baru wajib mengikuti kegiatan-kegiatan 

Pembukaan Masa Kuliah tahun akademik baru dan kegiatan-

kegiatan lain yang ditentukan. 

2) Pada awal semester setiap mahasiswa mengisi Formulir Rencana 

Studi (FRS) dan mencetak Kartu Studi Tetap (KST) dan pada 

akhir semester mencetak Hasil Studi Semester (HSS). 

3) Pendaftaran mata kuliah dilakukan pada masa Pendaftaran Mata 

Kuliah (PMK) yang waktunya diatur dalam Kalender Akademik. 

4) Atas dasar pendaftaran mata kuliah tersebut, Pascasarjana 

menerbitkan Daftar Kelas Tetap (DKT) selambat-lambatnya 1 

(satu) minggu setelah PMK ditutup. 

5) Mahasiswa yang namanya telah tercantum dalam DKT 

diwajibkan mengikuti perkuliahan. 
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6) Penyelenggaraan pendaftaran mata kuliah secara rinci diatur 

dalam peraturan direktur/dekan. 

 

Pasal 41 

Pindah, Keluar, Cuti dan Pemberhentian 

  

1) Mahasiswa yang akan pindah ke perguruan tinggi lain atau keluar, 

dapat mengajukan permohonan kepada rektor melalui 

direktur/dekan. 

2) Permohonan pindah ke perguruan tinggi lain atau keluar, dapat 

dikabulkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. telah menyelesaikan kewajiban administrasi di tingkat 

universitas dan pascasarjana. 

b. telah menyelesaikan pengembalian buku pinjaman dari 

perpustakaan. 

c. telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan 

unit-unit yang ada di lingkungan universitas. 

3) Mahasiswa yang akan pindah ke program studi lain setingkat 

yang ada di pascasarjana dapat mengajukan permohonan kepada 

rektor melalui direktur atau dekan. 

4) Permohonan pindah ke program studi lain dapat dikabulkan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Mahasiswa telah menempuh studi selama 1 semester. 

b. Mahasiswa mendapat persetujuan direktur atau dekan. 

c. Daya tampung mahasiswa program studi yang dituju masih 

memungkinkan. 

d. Mahasiswa memenuhi persyaratan khusus yang diberlakukan 

bagi mahasiswa program studi yang dituju. 

e. Beban studi (sks) yang telah ditempuh dapat diakui sepanjang 

sesuai dengan kurikulum program studi yang baru. 

f. Perpindahan tidak mengubah masa studi mahasiswa yang 

bersangkutan. 

5) Mahasiswa yang berada pada masa kuliah aktif (semester satu 

sampai tiga untuk program magister dan semester satu sampai 

empat untuk program doktor) yang tidak melakukan registrasi 

dinyatakan cuti/mengundurkan diri sementara dari kegiatan 

akademis dengan ketentuan sebagai berikut: 
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a. Telah menyelesaikan studi minimal selama satu semester 

dengan mendapat IP minimal 2,75 untuk program magister 

dan 3,00 untuk program doktor. 

b. Untuk setiap kali, masa cuti bisa diberikan maksimal dua 

semester berturut-turut untuk sekali periode cuti. 

c. Cuti dapat dilakukan dua kali dalam masa studinya dengan 

diselingi masa studi aktif. 

d. Selama masa cuti tidak memiliki hak sebagai mahasiswa UIN. 

6) Mahasiswa yang cuti yang masih dalam masa studinya dapat 

mendaftarkan kembali sebagai mahasiswa aktif dengan cara 

melakukan registrasi ulang dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan.  

7) Mahasiswa yang tidak melakukan regristrasi ulang dinyatakan 

berhenti dari UIN, apabila mengalami/melakukan salah satu hal 

berikut: 

a. belum menyelesaikan studi selama satu semester; 

b. telah habis masa cutinya (maksimal dua semester berturut-

turut); 

c. telah melakukan cuti dua kali. 

d. berada pada semester terakhir dari masa studinya. 

8) Setelah dinyatakan berhenti, mahasiswa yang bersangkutan tidak 

memiliki hak sebagai mahasiswa UIN Walisongo. 

9) Mahasiswa yang telah dinyatakan berhenti tidak dapat melakukan 

registrasi ulang kecuali melalui pendaftaran sebagai mahasiswa 

baru dengan ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi 

penerimaan mahasiswa baru. 

10) Mata kuliah yang pernah ditempuh oleh mahasiswa yang 

dinyatakan berhenti yang mendaftarkan kembali sebagai 

mahasiswa baru dapat diperhitungkan sebagai 

perolehan/dinyatakan telah lulus jika ada kesesuaian dengan 

kurikulum yang berlaku bagi mahasiswa baru pada tahun 

akademik tersebut. 

11) Tata cara pengakuan perolehan mata kuliah diatur lebih lanjut 

melalui peraturan direktur atau dekan. 
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BAB XI 

PROGRAM PERKULIAHAN 

 

Pasal 42 

Perkuliahan 

  

1) Mahasiswa harus mengikuti seluruh program perkuliahan, 

termasuk studium general, praktikum dan kegiatan akademik 

yang lain secara tertib dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku. 

2) Jadwal kuliah atau praktikum dibuat dan ditetapkan oleh direktur 

atau dekan setiap semester. 

3) Perkuliahan terdiri atas beberapa kegiatan : 

a. Kegiatan tatap muka, yaitu kegiatan perkuliahan terjadwal di 

mana dosen dan mahasiswa berinteraksi secara langsung 

dalam kelas. 

b. Kegiatan terstruktur, yaitu kegiatan belajar di luar jam 

terjadwal di mana mahasiswa melaksanakan tugas dalam 

bimbingan dosen, yang berupa tugas-tugas pekerjaan rumah, 

penulisan laporan, makalah, penelitian atau kegiatan sejenis 

lainnya. 

c. Kegiatan mandiri, yaitu kegiatan belajar yang diatur oleh 

mahasiswa sendiri untuk memperkaya dan memperdalam 

pengetahuannya dalam rangka menunjang kegiatan tatap 

muka dan terstruktur, seperti belajar di perpustakaan, 

wawancara dengan nara sumber, atau kegiatan lainnya. 

4) Perkuliahan dapat dibedakan menjadi:  

a. Perkuliahan teori, yaitu perkuliahan yang sifatnya mengkaji 

konsep, prinsip dan teori untuk disiplin ilmu tertentu atau 

interdisipliner. 

b. Perkuliahan praktikum, yaitu perkuliahan yang sifatnya 

implementatif dari konsep, prinsip atau teori dalam situasi 

yang dikondisikan.  

c. Perkuliahan yang dilakukan di laboratorium untuk 

memperoleh konsep, prinsip atau teori. 

d. Praktek pengalaman lapangan, yaitu perkuliahan yang 

sifatnya menerapkan konsep, prinsip atau teori dalam bentuk 

kerja nyata di lapangan dan atau perkuliahan yang sifatnya 
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menyerap konsep, teori, metode, dan praktik keilmuan dari 

lapangan. 

5) Perkuliahan bagi mahasiswa program doktor melalui jalur 

penelitian (doctor by research) dapat dilaksanakan dengan 

perkuliahan terstruktur dan/atau mandiri. 

  

Pasal 43 

Perkuliahan Bahasa Asing 

  

1) Mahasiswa diwajibkan memiliki kemampuan berbahasa Arab 

dan Inggris pada tingkat tertentu yang ditetapkan oleh direktur 

atau dekan. 

2) Mahasiswa yang belum mencapai kemampuan berbahasa Arab 

dan Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengikuti 

perkuliahan matrikulasi bahasa terkait. 

3) Perkuliahan Bahasa Arab dan Inggris diselenggarakan oleh Pusat 

Pengembangan Bahasa (PPB) yang pelaksanaannya dilakukan 

dengan koordinasi dengan pascasarjana dan/atau fakultas. 

  

Pasal 44 

Perkuliahan Dosen Tamu 

  

1) Pada setiap semester, pascasarjana atau fakultas menghadirkan 

dosen tamu (nara sumber dari luar) yang mempunyai keahlian 

sesuai dengan disiplin ilmu dalam program studi di pascasarjana 

atau fakultas. 

2) Perkuliahan dosen tamu dilaksanakan minimal satu kali dalam 

setiap tahun oleh pascasarjana atau fakultas, atau bilamana 

dipandang perlu. 

3) Perkuliahan dosen tamu terbuka untuk seluruh dosen dan 

mahasiswa. 

4) Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan kuliah dosen tamu diatur 

oleh pascasarjana atau fakultas. 
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Pasal 45 

Jadwal Perkuliahan 

  

1) Jadwal perkuliahan dibuat dan diatur oleh direktur/dekan. 

2) Jadwal perkuliahan dibuat setiap semester, sesuai dengan 

kalender akademik yang ditetapkan oleh rektor.  

3) Perkuliahan berlangsung antara Pukul 07.00 - 18.00, kecuali 

waktu istirahat untuk salat jamaah. 

4) Jadwal perkuliahan untuk setiap semester, diterbitkan oleh 

pascasarjana/fakultas paling lambat satu minggu sebelum masa 

pendaftaran perkuliahan.  

5) Jadwal disosialisasikan kepada mahasiswa melalui pengumuman, 

dan telah diberitahukan kepada dosen/pengajar paling lambat satu 

minggu sebelum perkuliahan semester tersebut dimulai. 

6) Jadwal perkuliahan bersifat mengikat sehingga dosen tidak 

diperkenankan mengubahnya tanpa sepengetahuan Pascasarjana 

dan kesepakatan dengan mahasiswa. 

 

Pasal 46 

Hak dan Kewajiban Mahasiswa dalam Perkuliahan 

 

1) Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan akademik dan 

administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

2) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tatap muka, praktikum 

dan kegiatan akademik lainnya yang diselenggarakan oleh 

pascasarjana atau fakultas. 

3) Mahasiswa wajib melaksanakan semua kegiatan perkuliahan 

seperti menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan tepat waktu, baik 

berupa makalah, laporan, penelitian, atau tugas lainnya. 

4) Mahasiswa yang hadir dalam kegiatan perkuliahan wajib mengisi 

daftar hadir. 

5) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti kegiatan perkuliahan 

wajib menyampaikan surat pemberitahuan/izin kepada dosen 

pengampu mata kuliah. 

6) Setiap selesai perkuliahan, daftar hadir mahasiswa diserahkan 

kepada pascasarjana atau fakultas. 
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7) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan tatap muka 

sedikitnya 75% dari kehadiran dosen. 

8) Jika karena suatu hal perkuliahan tatap muka tidak dapat dipenuhi 

oleh dosen, maka dosen yang bersangkutan wajib 

menggantikannya pada kesempatan lain. 

9) Dalam mengikuti kegiatan akademik, mahasiswa wajib 

mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

10) Mahasiswa wajib hadir dalam perkuliahan tatap muka tepat 

waktu, dan jika terlambat, maka hanya boleh mengikuti kuliah 

jika diizinkan oleh dosen. 

11) Mahasiswa berhak mengajukan keberatan kepada direktur, jika 

dosen dianggap tidak mampu memberi kuliah, perkuliahannya 

tidak sesuai dengan silabus tanpa ada kesepakatan lebih dulu, atau 

penyimpangan lain. 

 

BAB XII 

PELAKSANAAN KULIAH PRAKTEK 

 

Pasal 47 

Pengertian dan Tujuan 

  

1) Kuliah praktik adalah kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan 

oleh mahasiswa baik dalam bentuk latihan keterampilan maupun 

penambahan wawasan dalam rangka penguasaan kompetensi 

sesuai dengan program studi yang terkait.  

2) Kuliah praktik bertujuan untuk meningkatkan penguasaan dan 

keterampilan mahasiswa terhadap suatu disiplin ilmu, mata 

kuliah, dan kompetensi program studi. 

  

Pasal 48 

Status dan Bentuk 

  

1) Kuliah praktik merupakan kegiatan intrakurikuler yang wajib 

diikuti oleh setiap mahasiswa sesuai dengan kurikulum yang 

telah ditetapkan. 
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2) Jenis perkuliahan praktik dapat berupa: Praktik Mata Kuliah 

(PMK), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), dan Kuliah Kerja 

Lapangan (KKL). 

  

Pasal 49 

Praktik Mata Kuliah (PMK) 

  

1) Praktik mata kuliah adalah simulasi pendalaman, penerapan dan 

pengembangan ilmu yang berkaitan dengan mata kuliah tertentu. 

2) Bobot sks praktik mata kuliah menjadi satu kesatuan dengan 

bobot sks mata kuliah yang terkait. 

3) Pelaksanaan praktik mata kuliah, baik syarat, waktu, fasilitas dan 

sistem penilaian, diatur dengan peraturan direktur atau dekan. 

  

 

Pasal 50 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 

 

1) Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah kegiatan belajar 

mahasiswa yang dilakukan di lapangan untuk mengintegrasikan 

pengetahuan teoritis yang diperoleh di kampus dengan 

pengalaman praktik di lapangan sehingga keahlian khusus yang 

merupakan target kompetensi program studi dapat tercapai. 

2) Bobot sks PPL ditetapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku. 

3) Mahasiswa dapat mengikuti PPL, apabila memenuhi syarat: 

a. terdaftar sebagai mahasiswa pada semester di mana ia 

mengambil program PPL; 

b. telah menempuh semua mata kuliah keahlian yang ditetapkan 

oleh program studi; 

4) Pelaksanaan PPL meliputi kegiatan pelatihan, observasi, 

simulasi, praktik lapangan, diskusi dan pembuatan laporan dan 

evaluasi. 

5) Pedoman teknis PPL diatur dalam peraturan direktur atau dekan. 
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Pasal 51 

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) 

  

1) Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah kegiatan belajar yang 

dilakukan oleh mahasiswa untuk menambah wawasan dan 

mendapatkan pengalaman nyata dari instansi, lembaga atau 

organisasi yang berkaitan dengan disiplin keilmuan dan 

kompetensi yang dikembangkan untuk/oleh program studi. 

2) Bobot sks KKL) menjadi satu kesatuan dengan PPL yang 

didasarkan pada kurikulum yang berlaku. 

3) Persyaratan mahasiswa yang dapat mengikuti KKL sama dengan 

persyaratan yang ditentukan untuk mengikuti PPL. 

4) Obyek KKL harus memiliki keterkaitan dengan disiplin ilmu dan 

kompetensi yang dikembangkan oleh program studi yang 

bersangkutan. 

5) Pedoman teknis KKL diatur dalam peraturan direktur atau dekan. 

  

 

BAB XIII 

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN 

 

Pasal 52 

Ketentuan Umum 

  

1) Perpustakaan adalah unsur penunjang pascasarjana atau fakultas 

yang memiliki arti penting dalam meningkatkan kualitas 

akademik pascasarjana. 

2) Tujuan penyelenggaraan perpustakaan adalah untuk mendukung, 

memperlancar serta meningkatkan kualitas pelaksanaan dharma 

pendidikan. 

3) Fungsi perpustakaan adalah sebagai pusat ilmu pengetahuan dan 

pendidikan, pusat layanan informasi, pusat penelitian literatur, 

tempat rekreasi ilmiah, sumber inspirasi, dan tempat pelestarian 

karya ilmiah. 

4) Perpustakaan memiliki tugas sebagai berikut: 
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a. Mengadakan pelayanan bahan pustaka untuk keperluan 

pendidikan dan penelitian. 

b. Melakukan katalogisasi, pemeliharaan bahan pustaka, dan 

administrasi perpustakaan. 

c. Mengadakan kerja sama antar lembaga perpustakaan. 

d. Mengadakan inventarisasi judul-judul buku yang diperlukan 

dan yang diminati oleh para pengguna jasa perpustakaan. 

e. Mengadakan kegiatan yang bersifat akademik dan informatif, 

misalnya bedah buku kerja sama dengan penerbit dan 

sebagainya. 

5) Pengaturan lebih lanjut mengenai Perpustakaan Pascasarjana 

ditetapkan direktur/dekan. 

  

Pasal 53 

Keanggotaan 

  

1) Yang berhak menjadi anggota perpustakaan dan mendapatkan 

layanan jasa perpustakaan adalah seluruh civitas akademika 

pascasarjana. 

2) Sivitas akademika di luar pascasarjana dan masyarakat umum 

dapat menggunakan jasa Perpustakaan Pascasarjana dengan 

status pengunjung (visitor). 

3) Prosedur dan syarat untuk menjadi anggota perpustakaan atau 

pengunjung diatur oleh direktur/dekan. 

 

Pasal 54 

Tata Tertib 

  

1) Seluruh pengguna jasa perpustakaan diharuskan: 

a. Menjaga etika UIN dan tata tertib perpustakaan. 

b. Menjaga kebersihan perpustakaan. 

c. Memelihara kerapian dan keutuhan bahan pustaka. 

d. Menjaga keamanan dan kenyamanan perpustakaan. 

e. Mengembalikan buku tepat pada waktunya. 

2) Pengguna yang melanggar ketentuan atau merugikan 

perpustakaan akan dikenai sanksi. 

3) Tata tertib lebih rinci dibuat dan ditetapkan oleh direktur/dekan. 
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BAB XIV 

LABORATORIUM 

 

Pasal 55 

Ketentuan Umum 

  

1) Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan 

pendidikan dalam bidang akademik yang bertujuan untuk 

menunjang, memperlancar serta meningkatkan kualitas 

pelaksanaan pendidikan. 

2) Universitas dan pascasarjana atau fakultas bertanggung jawab 

dalam penyelenggaraan laboratorium yang ada di pascasarjana 

atau fakultas. 

3) Laboratorium merupakan tempat pembekalan, pembinaan bagi 

civitas akademika pascasarjana/fakultas agar lebih berkualitas 

dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan. 

4) Laboratorium berfungsi untuk menunjang peningkatan kualitas 

pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya dalam 

kehidupan masyarakat. 

5) Dalam rangka menunjang pelaksanaan pendidikan, pascasarjana 

atau fakultas dapat menggunakan laboratorium yang ada di 

lingkungan UIN atas persetujuan pimpinan unit pengelola 

laboratorium yang bersangkutan. 

6) Tujuan penyelenggaraan laboratorium adalah untuk menunjang, 

memperlancar serta meningkatkan kualitas pelaksanaan 

pendidikan. 

 

BAB XV 

PENYELENGGARAAN UJIAN 

 

Pasal 56 

Umum 

  

1) Ujian merupakan proses untuk mengevaluasi kinerja akademik 

mahasiswa setelah melalui proses pembelajaran tertentu. 
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2) Ujian terdiri dari ujian mata kuliah, ujian komprehensif, proposal, 

ujian tesis dan ujian disertasi. 

 

Pasal 57 

Ujian Mata Kuliah 

  

1) Ujian mata kuliah merupakan bentuk evaluasi yang bertujuan 

untuk mengetahui kinerja akademik mahasiswa setelah mengikuti 

proses pembelajaran mata kuliah. 

2) Ujian mata kuliah sekurang-kurangnya dilakukan dua kali, yakni 

ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). 

3) Ujian mata kuliah dapat berbentuk lisan, tulis, pemberian tugas, 

quiz, pembuatan makalah, dan lain-lain. 

4) Ujian mata kuliah yang berbentuk lisan, tulis, dan quiz, 

dilaksanakan oleh dosen pengampu dan dapat dibantu oleh tenaga 

administratif sesuai dengan jadwal kuliah. 

5) Ujian Akhir Semester dilakukan bila perkuliahan tatap muka 

yang dilaksanakan oleh dosen telah mencapai minimal 14 kali di 

luar ujian. 

6) Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir apabila telah mengikuti 

kuliah minimal 75 persen dari tatap muka yang dilakukan oleh 

dosen. 

7) Ketentuan lebih rinci mengenai ujian mata kuliah ditetapkan 

dalam peraturan direktur atau dekan. 

 

Pasal 58 

Ujian Komprehensif, Tesis dan Disertasi 

 

Ujian komprehensif, tesis dan disertasi diatur pada bagian dan pasal 

tersendiri. 
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BAB XVI 

PENYELENGGARAAN UJIAN KOMPREHENSIF 

  

Pasal 59 

Ketentuan Umum 

  

1) Ujian komprehensif dimaksudkan untuk menguji penguasaan 

kompetensi keahlian khusus yang menjadi minat mahasiswa. 

2) Ujian komprehensif bertujuan untuk mengetahui penguasaan 

mahasiswa akan kompetensi spesialisasi keahlian program studi 

secara menyeluruh dan terpadu. 

3) Ujian komprehensif merupakan pendadaran terhadap kompetensi 

khusus spesialisasi keahliannya yang dimaksudkan untuk 

mengevaluasi pencapaian kompetensi spesialisasi keahliannya. 

4) Ujian komprehensif wajib diikuti oleh mahasiswa program 

magister dan doktor sebagai prasyarat mengikuti seminar 

proposal tesis atau disertasi. 

5) Ujian komprehensif dilaksanakan sebagai bagian dari penulisan 

tesis atau disertasi. 

 

Pasal 60 

Persyaratan Ujian 

  

1) Mahasiswa dapat menempuh ujian komprehensif apabila 

memenuhi syarat administratif dan akademik. 

2) Secara administratif, mahasiswa dapat mendaftarkan diri untuk 

mengikuti ujian komprehensif bila telah terdaftar sebagai 

mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan. 

3) Secara akademis, mahasiswa yang dapat mengikuti ujian 

komprehensif adalah mereka yang telah lulus semua mata kuliah 

(kecuali tesis/disertasi) dengan indeks prestasi kumulatif minimal 

2,7 untuk program magister dan 3,00 untuk program doktor. 
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Pasal 61 

Bentuk Ujian 

 

1) Ujian komprehensif dilaksanakan dalam bentuk ujian makalah 

ilmiah, dimaksudkan untuk menguji kemampuan mahasiswa 

dalam menyajikan, menganalisis, dan memecahkan permasalahan 

akademis yang terkait dengan spesialisasi keahliannya. 

2) Makalah tersebut menjadi titik tolak untuk menguji kemampuan 

mahasiswa secara menyeluruh. 

3) Ketentuan tentang format penulisan makalah yang dapat diajukan 

untuk mendaftarkan ujian komprehensif diatur lebih lanjut dalam 

peraturan direktur atau dekan. 

  

Pasal 62 

Pelaksanaan Ujian Komprehensif 

   

1) Ujian komprehensif diselenggarakan dalam satu majelis ujian, 

setelah mahasiswa menyelesaikan semua ujian mata kuliah dan 

praktikum sebagai prasyarat untuk ujian tesis/disertasi. 

2) Majelis Penguji Komprehensif Program Magister terdiri dari: 

seorang ketua, seorang sekretaris dan dua orang anggota penguji 

sesuai dengan kewenangan hak menguji, disiplin ilmu, dan 

keahlian mengenai bidang ujian komprehensif. 

3) Majelis Penguji Komprehensif Program Doktor terdiri dari: 

seorang ketua, seorang sekretaris, dan tiga orang anggota penguji 

sesuai dengan kewenangan hak menguji, disiplin ilmu, dan 

keahlian mengenai bidang ujian komprehensif. 

4) Penguji komprehensif adalah tenaga edukatif yang memenuhi 

persyaratan menjadi dosen di Program Magister atau Doktor. 

5) Waktu ujian komprehensif minimal 60 menit dan maksimal 120 

menit. 
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Pasal 63 

Penilaian Ujian Komprehensif 

  

1) Penilaian didasarkan pada makalah mahasiswa dan 

kemampuannya untuk menjawab pertanyaan tentang isi dari 

karyanya tersebut. 

2) Penilaian terhadap makalah didasarkan pada sistematika 

penulisan, logika, penalaran dalam pembahasan serta esensinya 

bagi pengembangan keilmuan. 

3) Penilaian terhadap kemampuan menjawab pertanyaan didasarkan 

pada ketepatan dan kebenaran jawaban, penalaran, dan presentasi 

isi makalahnya. 

4) Setiap penguji memberikan nilai tersendiri terhadap obyek 

penilaian tersebut di atas. 

5) Nilai ujian komprehensif merupakan nilai rata-rata dari seluruh 

penguji. 

6) Pemberian nilai komprehensif menggunakan sistem penilaian 

yang berlaku (skala 0,0-4,0). 

7) Mahasiswa peserta ujian komprehensif dinyatakan lulus bila 

memperoleh nilai rata-rata dari seluruh penguji minimal 2,7 

untuk program magister dan 3,0 untuk program doktor. 

8) Mahasiswa peserta ujian komprehensif yang belum mencapai 

nilai minimal tersebut harus mengikuti ujian ulang dengan 

prosedur dan ketentuan yang sama. 

9) Ujian ulang dapat dilakukan secepat-cepatnya setelah satu bulan. 

  

 

BAB XVII 

PENULISAN TESIS 

  

Pasal 64 

Ketentuan Umum 

  

1) Tesis merupakan karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil 

penelitian dalam rangka penyelesaian studi program magister 

(S2). 
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2) Bahan yang menjadi dasar penulisan tesis dapat diperoleh melalui 

penelitian lapangan, laboratorium, dan atau kepustakaan. 

3) Tema tesis berasal dari permasalahan yang relevan dengan kajian 

atau kompetensi utama program studi dan atau konsentrasi. 

4) Tesis merupakan karya mandiri mahasiswa yang ditulis di bawah 

bimbingan dosen yang ditunjuk. 

5) Tesis dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, Arab, atau Inggris. 

 

Pasal 65 

Prosedur Penulisan Tesis 

 

1) Mahasiswa yang telah memenuhi syarat mengajukan tema/judul 

tesis dengan garis besar rencana penelitian kepada sekretaris 

program studi  

2) Mahasiswa bisa berkonsultasi dan berdiskusi tentang 

tema/rencana judul tesis kepada dosen yang memiliki spesialisasi 

keilmuan terkait. 

3) Ketua dan sekretaris program studi mendiskusikan kelayakan dan 

kesesuaian usulan judul tesis dengan program studi/konsentrasi.  

4) Ketua program studi mengajukan usulan judul tesis kepada 

direktur/dekan untuk diberikan pertimbangan dan persetujuan. 

5) Direktur/dekan memberikan pertimbangan serta persetujuan atas 

usulan judul tesis. 

6) Direktur menunjuk satu atau dua orang dosen sesuai dengan 

keahliannya untuk menjadi pembimbing mahasiswa dalam 

menyelesaikan penulisan tesis. 

7) Mahasiswa menyusun proposal penelitian berdasarkan arahan 

dan bimbingan dosen pembimbing. 

8) Proposal yang telah disetujui oleh pembimbing diseminarkan di 

hadapan Majelis Seminar Proposal Tesis. 

9) Majelis Seminar Proposal Tesis ditetapkan oleh direktur/dekan. 

10) Mahasiswa melaksanakan proses penelitian dan penulisan tesis 

sampai selesai di bawah bimbingan dosen berdasarkan proposal 

penelitian yang telah disetujui dalam Seminar Proposal Tesis. 

11) Tesis yang telah selesai dan disetujui oleh pembimbing 

selanjutnya diujikan dalam Majelis Ujian Tesis. 
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Pasal 66 

Persyaratan Pengajuan Judul Tesis 

  

1) Mahasiswa dapat mengajukan usulan judul tesis apabila 

memenuhi syarat administratif dan akademis. 

2) Syarat administratif dalam pengajuan judul tesis kepada program 

studi adalah mahasiswa tercatat sebagai sebagai mahasiswa aktif 

pada semester yang bersangkutan. 

3) Syarat akademis pengajuan judul tesis meliputi:  

a. Mahasiswa telah lulus mata kuliah minimal 30 sks dengan 

indeks prestasi kumulatif minimal 2,7 (dua koma tujuh).  

b. Mahasiswa telah lulus mata kuliah metodologi penelitian 

serta mata kuliah lain yang ditetapkan oleh direktur atau 

dekan. 

 

Pasal 67 

Proposal Penelitian Tesis  

  

1) Sebelum melakukan penelitian dan penulisan tesis, mahasiswa 

harus membuat rencana atau proposal penelitian berdasarkan 

topik/judul yang telah disetujui oleh direktur atau dekan. 

2) Penyusunan rencana penelitian dilakukan mahasiswa di bawah 

bimbingan dosen pembimbing. 

3) Struktur, isi, dan format rencana penelitian/proposal harus sesuai 

dengan ketentuan. 

4) Rencana penelitian yang telah disetujui pembimbing diserahkan 

kepada Subbagian Tata Usaha Pascasarjana untuk keperluan 

proses administrasi seminar proposal. 

5) Seminar proposal dimaksudkan untuk menguji kelayakan dari 

rencana penelitian mahasiswa sesuai dengan standar penelitian 

yang berlaku. 

6) Proposal diseminarkan di hadapan majelis seminar proposal yang 

terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, pembimbing, dan 

seorang atau dua orang penguji. 

7) Penguji pada seminar proposal adalah tenaga edukatif yang 

memenuhi persyaratan menjadi dosen pascasarjana. 
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8) Waktu ujian seminar proposal sekurang-kurangnya 60 menit, dan 

sebanyak-banyaknya 120 menit. 

9) Hasil seminar proposal dinyatakan dalam salah satu dari tiga 

kategori sebagai berikut: 

a. Diterima tanpa perbaikan dan dapat dilanjutkan ke 

pelaksanaan penelitian. 

b. Diterima dengan catatan harus dilakukan perbaikan dan dapat 

dilanjutkan ke pelaksanaan penelitian setelah diperbaiki. 

c. Ditolak dan harus dilakukan perbaikan dan seminar kembali 

atau ulang. 

10) Perbaikan kategori b harus dilakukan paling lama dua bulan untuk 

dapat dilanjutkan ke pelaksanaan penelitian. 

11) Perbaikan kategori c harus dilakukan paling cepat satu bulan 

untuk dapat dilaksanakan seminar kembali. 

12) Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan bila proposal telah 

mendapatkan pengesahan dari Majelis Seminar Proposal. 

13) Prosedur administratif pengajuan usulan penelitian yang lebih 

rinci diatur dalam peraturan direktur atau dekan. 

  

Pasal 68 

Pembimbing Tesis 

  

1) Untuk setiap mahasiswa yang menulis tesis ditunjuk satu atau dua 

orang pembimbing. 

2) Pembimbing adalah tenaga edukatif yang berdasarkan 

keahliannya diangkat oleh direktur atau dekan. 

3) Untuk dapat diangkat sebagai pembimbing, seorang tenaga 

edukatif harus memiliki jabatan fungsional minimal lektor 

dengan ijazah doktor atau berijazah magister dengan keahlian 

yang sangat khusus. 

4) Tugas pembimbingan dimulai sejak pembimbing menerima surat 

penunjukan dari direktur atau dekan sampai dengan selesainya 

seluruh proses penulisan tesis. 

5) Tugas pembimbing adalah: 

a. Memberikan pertimbangan, mengoreksi, dan menyetujui 

judul, kerangka umum, usulan tesis; dan langkah-langkah 

proses penulisan tesis; 
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b. Memberikan petunjuk praktis tentang metodologi penelitian 

serta teknik penulisan tesis; 

c. Memberikan koreksi terhadap draf awal tesis; 

d. Memberikan persetujuan terhadap draf akhir tesis; 

  

Pasal 69 

Proses Pembimbingan 

  

1) Proses pembimbingan dilakukan secara teratur sejak 

penunjukannya oleh direktur atau dekan. 

2) Bila terjadi perbedaan pendapat yang tidak dapat dipertemukan 

antara pembimbing dan mahasiswa atas pengaduan salah satu 

pihak yang terkait, direktur atau dekan melakukan pendekatan 

untuk menyelesaikan perbedaan tersebut berdasarkan prinsip-

prinsip ilmiah dan ukhuwah. 

3) Dalam hal perbedaan tersebut tidak dapat terselesaikan, 

direktur/dekan dapat mengalihkan tugas pembimbingan kepada 

pembimbing yang baru, dengan sepengetahuan pembimbing 

lama. 

4) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur dan proses 

pembimbingan tersebut diatur dengan peraturan direktur atau 

dekan. 

Pasal 70 

Format Penulisan Tesis 

  

1) Seluruh proses dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

mahasiswa disusun dalam sebuah laporan penelitian berupa tesis. 

2) Laporan tersebut disusun dengan menggunakan format yang pada 

dasarnya terdiri dari tiga bagian: awal, utama dan akhir. 

3) Bagian awal terdiri dari judul, persetujuan/pengesahan, abstrak, 

kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar diagram, dan 

sebagainya. 

4) Bagian utama merupakan inti dari tesis yang mencerminkan 

seluruh proses penelitian, yang berisi bab-bab tentang 

pendahuluan, metodologi, teori, hasil, dan kesimpulan. 

5) Bagian akhir sebagai pelengkap dari bagian utama, berisi tentang 

rujukan dan lampiran yang penting untuk diketahui pembaca. 
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6) Ketentuan lebih lanjut dan terinci tentang format penulisan 

laporan penelitian/ tesis tersebut diatur dengan Peraturan Direktur 

tentang Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah. 

  

Pasal 71 

Teknik Penulisan Tesis 

  

1) Penulisan tesis menggunakan teknik penulisan ilmiah yang baku. 

2) Ketentuan lebih lanjut dan terinci tentang teknik penulisan 

laporan penelitian/ tesis tersebut diatur dengan Peraturan direktur 

atau dekan. 

  

Pasal 72 

Ujian Tesis 

   

1) Ujian tesis merupakan kegiatan terakhir dari seluruh kegiatan 

akademik mahasiswa program magister. 

2) Ujian tesis dilaksanakan apabila mahasiswa telah dinyatakan 

lulus ujian komprehensif, dan naskah tesis telah disetujui oleh 

pembimbing untuk diujikan. 

3) Ujian tesis dilaksanakan dalam dua tahapan: seminar proposal 

dan ujian tesis. 

4) Ujian tesis dimaksudkan untuk menguji kelayakan penelitian 

serta penguasaan mahasiswa berkenaan dengan karya ilmiahnya. 

5) Ujian dapat dilaksanakan paling cepat tiga bulan setelah proposal 

disahkan oleh seluruh penguji seminar proposal. 

6) Ujian tesis dapat dilaksanakan apabila : 

a. Naskah tesis telah disetujui oleh pembimbing. 

b. Mahasiswa telah mencapai nilai TOEFL sebanyak 460. 

c. Mahasiswa telah mencapai nilai Ikhtibār Mi’yār al-Kafā’ah fi 

al-Arabiyah (IMKA) sebanyak 325. 

d. Mahasiswa memiliki tulisan artikel/makalah ilmiah yang telah 

disubmit untuk diterbitkan di jurnal nasional minimal 

terakreditasi Ditjen Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti 

yang terkait dengan tema (atau sebagian dari tema) penelitian 

tesisnya. 
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7) Ujian tesis di hadapan majelis penguji tesis yang terdiri dari ketua, 

sekretaris, satu atau dua pembimbing dan satu atau dua orang 

penguji sesuai dengan kewenangan hak menguji, disiplin ilmu, 

dan keahlian terhadap materi ujian tesis. 

8) Penguji tesis adalah tenaga edukatif yang memenuhi persyaratan 

menjadi dosen program magister. 

9) Waktu ujian tesis sekurang-kurangnya 60 menit, dan sebanyak-

banyaknya 120 menit. 

10) Hasil ujian tesis dinyatakan dalam salah satu dari 4 kategori 

sebagai berikut: 

a. Lulus tanpa perbaikan. 

b. Lulus dengan catatan harus dilakukan perbaikan 

c. Tidak lulus dan harus dilakukan perbaikan dan ujian ulang. 

d. Tidak lulus dan harus dilakukan penelitian ulang dan ujian 

ulang. 

11) Perbaikan kategori b harus dilakukan paling lama dua bulan. 

12) Perbaikan kategori c harus dilakukan paling cepat satu bulan 

untuk dapat diujikan ulang. 

13) Perbaikan kategori d harus dilakukan paling cepat dua bulan 

untuk dapat diujikan ulang. 

14) Dalam melakukan perbaikan tesis, mahasiswa dibimbing oleh 

dosen pembimbing dan dibantu oleh anggota penguji. 

 

Pasal 73 

Penilaian Tesis 

  

1) Penilaian tesis didasarkan pada karya mahasiswa dan 

kemampuannya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan 

dewan penguji tentang isi dari karyanya tersebut. 

2) Penilaian terhadap karya tulis didasarkan pada sistematika 

penulisan, logika, penalaran dalam pembahasan serta 

kontribusinya bagi pengembangan keilmuan. 

3) Penilaian terhadap kemampuan menjawab pertanyaan didasarkan 

pada ketepatan dan kebenaran jawaban, penalaran dan presentasi 

isi karya tulisnya. 

4) Setiap penguji memberikan nilai tersendiri terhadap obyek 

penilaian sebagaimana dalam ayat 2 dan 3 di atas. 

5) Nilai tesis merupakan nilai rata-rata dari nilai seluruh penguji. 
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6) Pemberian nilai tesis menggunakan sistem penilaian yang berlaku 

(skala 0,0-4,0). 

7) Mahasiswa peserta ujian tesis dinyatakan lulus bila memperoleh 

nilai rata-rata dari seluruh penguji minimal 2,7. 

8) Mahasiswa peserta ujian tesis yang belum mencapai nilai 

minimal tersebut harus mengikuti ujian ulang dengan prosedur 

dan ketentuan yang berlaku. 

9) Ujian ulang tersebut dapat dilakukan secepat-cepatnya dua bulan 

setelah ujian pertama. 

10) Mahasiswa dapat mendaftarkan ujian ulang bila telah melakukan 

perbaikan sesuai dengan yang disarankan penguji dan telah 

mendapat persetujuannya. 

11) Majelis penguji dalam ujian ulang sama dengan majelis penguji 

dalam ujian pertama. 

  

Pasal 74 

Naskah Tesis 

  

1) Tesis yang telah diujikan, diperbaiki, dan disahkan oleh majelis 

penguji dan pembimbing digandakan sebanyak empat eksemplar 

(untuk penelitian kepustakaan) atau lima eksemplar (untuk 

penelitian lapangan), yang masing-masing untuk pihak sebagai 

berikut: 

a. Satu eksemplar untuk pembimbing. 

b. Satu eksemplar untuk pascasarjana atau fakultas dalam rangka 

pengurusan ijazah. 

c. Satu eksemplar untuk Perpustakaan Pascasarjana atau 

Fakultas. 

d. Satu eksemplar untuk pihak terkait, seperti Bappeda atau 

lembaga tempat pengumpulan data (khusus penelitian 

lapangan). 

e. Satu eksemplar untuk mahasiswa yang bersangkutan. 

2) Mahasiswa diwajibkan menyerahkan soft file dalam bentuk CD 

dari seluruh naskah tesis ke perpustakaan universitas dan 

pascasarjana/fakultas untuk diproses menjadi e-book ke dalam 

sistem digital library. 



Pedoman Akademik - 2018 50 

 

3) Mahasiswa wajib menyerahkan ringkasan/sinopsis tesis dalam 

format makalah untuk diterbitkan di jurnal ilmiah berkala sesuai 

ketentuan pascasarjana melalui direktur atau dekan. 

 

BAB XVIII 

PENULISAN DISERTASI 

 

Pasal 75 

Ketentuan Umum 

  

1) Disertasi merupakan karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil 

penelitian dalam rangka penyelesaian studi program doktor (S3). 

2) Bahan yang menjadi dasar penulisan disertasi dapat diperoleh 

melalui penelitian lapangan, laboratorium dan/atau kepustakaan. 

3) Tema disertasi diangkat dari permasalahan yang relevan dengan 

kajian atau kompetensi utama program studi. 

4) Disertasi merupakan karya mandiri mahasiswa yang ditulis di 

bawah bimbingan dosen yang ditunjuk. 

5) Penulisan disertasi dilakukan dalam 4 tahap: seminar proposal, 

seminar hasil penelitian, ujian tertutup dan ujian terbuka. 

6) Dalam kondisi tertentu, sebagian dari tahapan tersebut dapat 

ditiadakan. 

7) Disertasi dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, Arab atau Inggris. 

  

Pasal 76 

Prosedur Penulisan Disertasi 

  

1) Mahasiswa yang telah memenuhi syarat, mengajukan tema/judul 

disertasi dengan garis besar rencana penelitian dan calon 

promotor dan kopromotor kepada direktur atau dekan. 

2) Direktur selanjutnya mendiskusikan rencana penelitian dengan 

mahasiswa dan memberikan persetujuan. 

3) Direktur menunjuk serta menetapkan seorang calon promotor dan 

seorang kopromotor dari kalangan dosen sesuai dengan 

keahliannya untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan 

penulisan disertasi. 
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4) Dengan arahan dari promotor dan kopromotor, mahasiswa 

menyusun proposal penelitian. 

5) Proposal yang telah disetujui oleh promotor dan kopromotor 

diseminarkan di hadapan majelis seminar proposal disertasi. 

6) Berdasarkan proposal penelitian yang telah disetujui oleh 

promotor, kopromotor dan penguji/pembahas seminar proposal, 

mahasiswa melakukan langkah-langkah penelitian dan penulisan 

disertasi sampai selesai di bawah bimbingan promotor dan 

kopromotor. 

7) Disertasi yang telah disetujui oleh promotor dan kopromotor 

diujikan dalam suatu majelis seminar hasil penelitian. 

8) Disertasi yang dinyatakan lolos seminar hasil penelitian dan telah 

mendapat pengesahan dari majelis penguji seminar hasil 

penelitian diujikan dalam suatu majelis ujian tertutup. 

9) Disertasi yang telah lolos dalam ujian tertutup dan telah 

mendapatkan pengesahan dari majelis penguji tertutup diujikan 

terbuka. 

10) Mahasiswa yang telah lulus ujian terbuka dinyatakan lulus 

program doktor dan berhak menerima ijazah doktor. 

  

Pasal 77 

Persyaratan Pengajuan Judul Disertasi 
  

1) Untuk dapat mengajukan judul/tema disertasi ke program studi, 

mahasiswa harus memenuhi syarat administratif dan akademis. 

2) Secara administratif, mahasiswa dapat mengajukan judul 

disertasi kepada program studi bila telah terdaftar sebagai 

mahasiswa aktif. 

3) Secara akademis, syarat pengajuan judul disertasi adalah:  

a. Mahasiswa telah lulus mata kuliah minimal 30 sks. 

b. Mahasiswa telah lulus mata kuliah metodologi penelitian 

serta mata kuliah lain yang ditetapkan oleh direktur atau 

dekan. 

c. Indeks prestasi kumulatif yang diraih mahasiswa minimal 3,0 

(tiga koma nol). 
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Pasal 78 

Proposal Penelitian Disertasi 
 

1) Sebelum melakukan penelitian, mahasiswa membuat rencana 

atau proposal penelitian berdasarkan topik/judul yang telah 

disetujui oleh direktur atau dekan. 

2) Struktur, isi, dan format rencana penelitian/proposal sesuai 

dengan aturan yang berlaku. 

3) Dalam menyusun rencana penelitian mahasiswa di dibimbing 

seorang promotor dan seorang atau dua orang kopromotor 

4) Rencana penelitian yang telah disetujui promotor dan kopromotor 

diserahkan kepada program studi untuk keperluan proses 

administrasi dan seminar proposal. 

5) Proposal disertasi dapat diseminarkan jika mahasiswa telah lulus 

ujian komprehensif. 

6) Proposal diseminarkan di hadapan majelis seminar proposal yang 

terdiri dari seorang ketua, pembimbing, dan seorang atau dua 

orang penguji. 

7) Seminar proposal dimaksudkan untuk menguji kelayakan dari 

rencana penelitian mahasiswa sesuai dengan standar penelitian 

yang berlaku. 

8) Hasil seminar proposal dinyatakan dalam tiga kategori sebagai 

berikut: 

a. Diterima tanpa perbaikan dan dapat dilanjutkan ke 

pelaksanaan penelitian. 

b. Diterima dengan catatan harus dilakukan perbaikan dan dapat 

dilanjutkan ke pelaksanaan penelitian setelah diperbaiki. 

c. Ditolak dan harus dilakukan perbaikan dan seminar ulang. 

9) Perbaikan kategori b harus dilakukan paling lama dua bulan 

untuk dapat dilanjutkan ke pelaksanaan penelitian. 

10) Perbaikan kategori c harus dilakukan paling cepat dua bulan 

untuk dapat dilaksanakan seminar ulang. 

11) Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan bila proposal telah 

mendapatkan pengesahan dari Majelis Seminar Proposal. 

12) Prosedur administratif pengajuan usulan penelitian yang lebih 

rinci diatur dalam peraturan direktur/dekan. 
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Pasal 79 

Promotor dan Kopromotor 

  

1) Untuk setiap mahasiswa yang menulis disertasi ditunjuk satu 

orang promotor dan satu atau dua orang kopromotor. 

2) Promotor adalah tenaga edukatif yang berdasarkan keahliannya 

diangkat oleh rektor atas usulan direktur atau dekan. 

3) Untuk dapat diangkat sebagai promotor seorang tenaga edukatif 

harus memiliki jabatan fungsional profesor dengan ijazah doktor. 

4) Untuk dapat diangkat sebagai kopromotor seorang tenaga 

edukatif harus memiliki jabatan fungsional minimal lektor atau 

yang disetarakan dengan ijazah doktor. 

5) Tugas pembimbingan dimulai sejak promotor dan kopromotor 

menerima surat penunjukan dari direktur sampai dengan 

selesainya seluruh proses penulisan disertasi. 

6) Tugas promotor dan kopromotor adalah: 

a. Memberikan pertimbangan, mengoreksi, dan menyetujui 

judul, kerangka umum, usulan disertasi; dan langkah-langkah 

proses penulisan disertasi; 

b. Memberikan petunjuk praktis tentang metodologi penelitian 

serta teknik penulisan disertasi; 

c. Memberikan koreksi terhadap proposal dan draf awal 

disertasi; 

d. Memberikan persetujuan terhadap proposal dan draf akhir 

disertasi; 

  

Pasal 80 

Proses Pembimbingan 

  

1) Proses pembimbingan dilakukan secara teratur sejak ditetapkan 

oleh direktur. 

2) Pembimbingan dilakukan di tempat dan waktu yang disepakati 

bersama antara promotor/kopromotor dan mahasiswa. 

3) Apabila terjadi perbedaan pendapat yang tidak dapat 

dipertemukan antara promotor/kopromotor dan mahasiswa atau 

antara promotor dengan kopromotor, direktur atau dekan, atas 

pengaduan salah satu pihak yang terkait, melakukan pendekatan 
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untuk menyelesaikan perbedaan tersebut berdasarkan prinsip-

prinsip ilmiah dan ukhuwah. 

4) Dalam hal perbedaan tersebut tidak dapat terselesaikan, direktur 

atau dekan dapat mengalihkan tugas pembimbingan dan 

menunjuk promotor dan/atau kopromotor yang baru. 

5) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur dan proses 

pembimbingan tersebut diatur dalam peraturan direktur atau 

dekan. 

   

Pasal 81 

Format Penulisan Disertasi 

  

1) Seluruh proses dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

mahasiswa disusun dalam sebuah disertasi. 

2) Disertasi disusun dengan menggunakan format yang terdiri dari 

tiga bagian: awal, utama, dan akhir. 

3) Bagian awal terdiri dari judul, persetujuan/pengesahan, abstrak, 

kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar diagram, dan 

sebagainya. 

4) Bagian utama merupakan inti disertasi yang mencerminkan 

seluruh proses penelitian, yang berisi bab-bab tentang 

pendahuluan, metodologi, teori, hasil, dan kesimpulan. 

5) Bagian akhir sebagai pelengkap dari bagian utama, berisi tentang 

rujukan dan lampiran yang penting untuk diketahui pembaca. 

6) Ketentuan lebih lanjut dan terinci tentang format penulisan 

disertasi diatur dalam peraturan direktur atau dekan. 

 

 

Pasal 82 

Teknik Penulisan Disertasi 

  

1) Penulisan disertasi menggunakan teknik penulisan ilmiah yang 

baku. 

2) Ketentuan lebih lanjut dan terinci tentang teknik penulisan 

Disertasi tersebut diatur dalam peraturan direktur atau dekan. 
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Pasal 83 

Seminar Hasil Penelitian Disertasi 

  

1) Seminar hasil penelitian disertasi dilakukan untuk menentukan 

apakah disertasi telah memenuhi standar karya ilmiah penelitian 

yang berkualitas. 

2) Seminar hasil penelitian disertasi dapat dilaksanakan paling cepat 

3 (tiga) bulan setelah proposal penelitian disahkan oleh seluruh 

penguji Seminar Proposal. 

3) Seminar hasil penelitian disertasi dapat dilaksanakan apabila 

telah disetujui oleh promotor dan kopromotor. 

4) Seminar hasil penelitian disertasi dilakukan dalam suatu majelis 

dan dilaksanakan oleh suatu majelis Seminar Hasil Penelitian 

disertasi yang ditetapkan oleh Direktur. 

5) Majelis hasil penelitian disertasi terdiri dari ketua, sekretaris, 

promotor, kopromotor, dan tiga penguji. 

6) Seminar hasil penelitian disertasi dilaksanakan antara 90 sampai 

150 menit. 

7) Hasil seminar dinyatakan dalam salah satu dari 4 kategori sebagai 

berikut: 

a. dapat dilanjutkan ke ujian tertutup secara langsung; 

b. dapat dilanjutkan ke ujian tertutup setelah dilakukan 

perbaikan; 

c. harus dilakukan perbaikan dan diseminarkan ulang. 

d. harus dilakukan penelitian ulang dan diseminarkan ulang. 

8) Masa perbaikan bagi hasil seminar kategori b dilakukan paling 

cepat satu bulan dan paling lama tiga bulan. 

9) Masa perbaikan bagi hasil seminar kategori c dilakukan paling 

cepat dua bulan untuk dapat diseminarkan ulang. 

10) Masa perbaikan bagi hasil seminar kategori d dilakukan paling 

cepat tiga bulan untuk dapat diseminarkan ulang. 

11) Perbaikan disertasi dilakukan di bawah bimbingan promotor dan 

kopromotor, serta oleh penguji ujian seminar hasil penelitian. 

12) Apabila telah dilakukan perbaikan atau perubahan sesuai dengan 

catatan dan telah disetujui oleh majelis seminar, mahasiswa dapat 

mengajukan ujian ulang. 

13) Penguji ujian seminar hasil penelitian ulang sama dengan penguji 

pertama. 
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14) Prosedur dan ketentuan seminar hasil penelitian ulang 

sebagaimana seminar hasil penelitian pertama. 

15) Ketentuan tentang prosedur dan pelaksanaan seminar hasil 

penelitian lebih lanjut diatur dalam peraturan direktur atau dekan. 

  

 

Pasal 84 

Ujian Disertasi 

  

1) Ujian disertasi merupakan kegiatan terakhir dari seluruh kegiatan 

akademik mahasiswa program doktor. 

2) Ujian disertasi dilaksanakan apabila mahasiswa telah dinyatakan 

lulus ujian komprehensif, dan naskah disertasinya telah disetujui 

oleh promotor dan kopromotor untuk diujikan. 

3) Ujian disertasi dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu: seminar 

proposal, seminar hasil penelitian, ujian tertutup, dan ujian 

terbuka. 

 

Pasal 85 

Pelaksanaan Ujian Tertutup 

 

1) Ujian tertutup disertasi dilakukan untuk menentukan penguasaan 

mahasiswa atas substansi dan metodologi penelitian disertasinya. 

2) Ujian tertutup disertasi dapat dilaksanakan apabila disertasi telah 

disahkan oleh seluruh penguji dalam seminar hasil penelitian 

disertasi. 

3) Ujian tertutup disertasi dapat dilaksanakan apabila : 

a. Mahasiswa telah mengikuti seminar hasil penelitian dengan 

hasil kategori a dan b sebagaimana dalam pasal 83 ayat 7 

peraturan ini; 

b. Naskah disertasi telah mendapat pengesahan dari majelis 

penguji seminar hasil penelitian. 

c. Mahasiswa telah memiliki TOEFL dengan nilai minimal 

470. 

d. Mahasiswa telah memiliki Ikhtibār Mi’yār al-Kafā’ah fi al-

Arabiyah (IMKA) dengan skore minimal 350. 
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e. Mahasiswa memiliki tulisan artikel/makalah ilmiah yang 

telah disubmit untuk diterbitkan di jurnal minimal terindeks 

internasional yang terkait dengan tema (atau sebagian dari 

tema) penelitian disertasinya. 

3) Ujian tertutup disertasi dilakukan dalam suatu majelis dan 

dilaksanakan oleh suatu majelis Ujian tertutup yang ditetapkan 

oleh direktur atau dekan. 

4) Majelis Ujian Tertutup Disertasi terdiri dari ketua, sekretaris, 

promotor, kopromotor, dan tiga penguji. 

5) Salah satu dari penguji ujian tertutup harus berasal dari perguruan 

tinggi atau lembaga di luar UIN Walisongo. 

6) Paling sedikit satu dari penguji ujian tertutup harus memiliki 

jabatan profesor. 

7) Ujian tertutup dilaksanakan dalam waktu 90 sampai 150 menit. 

8) Hasil  ujian tertutup dinyatakan  dalam  salah  satu  dari  tiga  

kategori  sebagai berikut: 

a. Lulus dan dapat dilanjutkan ke ujian terbuka secara langsung; 

b. Lulus dan dapat dilanjutkan ke ujian terbuka setelah dilakukan 

perbaikan; 

c. Tidak lulus dan harus dilakukan perbaikan dan diujikan 

ulang.; 

9) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian tertutup apabila mendapatkan 

nilai rata-rata minimal 3,0 dari seluruh penguji. 

10) Apabila dipandang perlu, majelis penguji dapat memberikan 

catatan perbaikan. 

11) Perbaikan disertasi yang telah dinyatakan lulus dalam ujian 

tertutup dilakukan di bawah bimbingan promotor dan 

kopromotor, serta penguji ujian tertutup. 

12) Masa perbaikan disertasi yang telah dinyatakan lulus paling cepat 

dua bulan dan paling lama empat bulan. 

13) Perbaikan disertasi yang dinyatakan tidak lulus dilakukan di 

bawah bimbingan promotor dan kopromotor, serta penguji ujian 

tertutup. 

14) Masa perbaikan disertasi yang dinyatakan tidak lulus secepat-

cepatnya tiga bulan untuk dapat diujikan dalam ujian tertutup 

ulang. 

15) Apabila telah dilakukan perbaikan atau perubahan sesuai dengan 

catatan dan telah disetujui oleh majelis penguji ujian tertutup 

pertama, mahasiswa dapat mengajukan ujian ulang. 
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16) Penguji ujian tertutup ulang sama dengan penguji ujian tertutup 

pertama. 

17) Ketentuan tentang prosedur dan pelaksanaan ujian tertutup lebih 

lanjut diatur dalam peraturan direktur atau dekan. 

 

 

Pasal 86 

Ujian Terbuka Disertasi 

  

1) Ujian terbuka disertasi dilakukan untuk menentukan kemampuan 

mahasiswa dalam mempertahankan disertasinya. 

2) Ujian terbuka disertasi dapat dilaksanakan apabila mahasiswa 

telah lulus ujian tertutup dan disertasi telah disetujui dan disahkan 

oleh seluruh majelis penguji tertutup. 

3) Di samping naskah disertasi, mahasiswa harus menyerahkan 

ringkasan/sinopsis hasil penelitian dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Ringkasan/sinopsis dibuat dalam bentuk artikel hasil 

penelitian. 

b. Artikel hasil penelitian tersebut telah diterbitkan dalam jurnal 

ilmiah serendah-rendahnya tingkat nasional (memiliki ISSN) 

yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau lembaga 

penelitian. 

c. Dalam hal artikel belum dapat diterbitkan karena masalah 

teknis, mahasiswa harus dapat menunjukkan bukti surat 

keterangan dari redaksi jurnal ilmiah yang bersangkutan yang 

berisi penerimaan dan persetujuan untuk diterbitkan dalam 

edisi terdekat. 

d. Format artikel mengikuti format yang ditentukan oleh jurnal 

yang bersangkutan. 

e. Ringkasan/sinopsis dilengkapi dengan riwayat hidup 

mahasiswa dalam bentuk deskriptif. 

f. Sinopsis dibuat dalam bentuk buku sekurang-kurangnya 

sebanyak 9 eksemplar untuk penguji dan arsip Pascasarjana. 

4) Ujian terbuka disertasi dilakukan dalam suatu majelis yang 

dipimpin oleh rektor/direktur/dekan dan didampingi oleh 

sekretaris yang ditunjuk oleh direktur/dekan. 
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5) Dalam hal rektor/direktur/dekan berhalangan hadir, ujian terbuka 

disertasi dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh 

rektor/direktur/dekan. 

6) Penguji ujian terbuka disertasi sama dengan penguji pada saat 

ujian tertutup. 

7) Ujian terbuka disertasi dilaksanakan dalam waktu 90 sampai 150 

menit. 

8) Nilai ujian terbuka disertasi minimal sama dengan nilai rata-rata 

ujian tertutup, dalam skala penilaian sebagaimana yang berlaku 

di pascasarjana. 

9) Mahasiswa yang telah berhasil mempertahankan disertasinya 

dinyatakan lulus ujian terbuka dan sekaligus lulus program 

doktor. 

10) Kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian terbuka 

disertasi diberikan ijazah doktor. 

11) Ketentuan tentang prosedur dan pelaksanaan ujian terbuka lebih 

lanjut diatur tersendiri dalam peraturan direktur. 

  

Pasal 87 

Naskah Disertasi dan Sinopsis 

  

1) Disertasi yang telah diujikan dalam ujian terbuka dan disahkan 

oleh majelis penguji ujian terbuka digandakan sebanyak 5 

eksemplar (untuk penelitian kepustakaan) atau 6 eksemplar 

(untuk penelitian lapangan), yang masing-masing untuk pihak 

sebagai berikut: 

a. Satu eksemplar untuk promotor. 

b. Satu eksemplar untuk kopromotor. 

c. Satu eksemplar untuk pascasarjana/fakultas dalam rangka 

pengurusan ijazah. 

d. Satu eksemplar untuk Perpustakaan Pascasarjana/Fakultas. 

e. Satu eksemplar untuk pihak terkait, seperti Bappeda atau 

lembaga tempat pengumpulan data (khusus penelitian 

lapangan). 

f. Satu eksemplar untuk mahasiswa yang bersangkutan. 

2) Mahasiswa diwajibkan menyerahkan soft file dalam bentuk CD 

dari seluruh naskah disertasi ke Perpustakaan Universitas dan 
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Pascasarjana untuk diproses menjadi e-book ke dalam sistem 

digital library. 

3) Mahasiswa wajib menyerahkan ringkasan/sinopsis disertasi 

dalam format makalah untuk diterbitkan di jurnal ilmiah berkala 

sesuai ketentuan pascasarjana melalui direktur atau dekan. 

  

 

BAB XIX 

PENILAIAN DAN YUDISIUM 

 

Pasal 88 

Ketentuan Umum 

  

1) Penilaian merupakan proses sistematis untuk memberikan 

predikat pada tingkat kinerja akademik/hasil belajar yang dicapai 

oleh mahasiswa. 

2) Penilaian hasil belajar terdiri dari penilaian hasil belajar mata 

kuliah, penilaian akhir semester, penilaian hasil belajar kumulatif 

dan yudisium. 

3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan 

E yang masing-masing diberi bobot 4, 3, 2, 1, dan 0, dengan 

variasi angka desimal (satu angka di belakang koma). 

  

Pasal 89 

Penilaian Hasil Pembelajaran  
  

1) Penilaian hasil belajar mata kuliah dilakukan oleh dosen 

pengampu pada akhir semester berdasarkan hasil Ujian Tengah 

Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan/atau dan 

ujian sisipan, karya tulis, kuis dan lain-lain untuk masing-masing 

mata kuliah. 

2) Nilai mata kuliah didasarkan pada Nilai Pukul Rata (NIPURA) 

yang merupakan nilai perpaduan dari seluruh ujian yang 

diselenggarakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi 

mata kuliah yang bersangkutan. 

3) Nilai Pukul Rata (NIPURA) diperoleh dengan cara sebagai 

berikut: 
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a. Jika penilaian/ujian dilaksanakan dua kali (Ujian Tengah 

Semester dan Ujian Akhir Semester), maka bobot masing-

masing adalah 50 dan 50. 

b. Jika penilaian/ujian dilaksanakan lebih dari dua kali, maka 

bobot Ujian Akhir Semester adalah 40 dan bobot ujian yang 

lain (Ujian Tengah Semester, Ujian Sisipan, Karya Tulis, kuis) 

adalah 60. Bobot masing-masing ujian yang lain tersebut 

ditentukan oleh dosen yang bersangkutan. 

c. Pemberian bobot nilai masing-masing ujian dapat dilakukan 

berbeda dari ketentuan butir a dan b di atas berdasarkan 

pertimbangan rasional dosen 

4) Penilaian sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan sistem 

Penilaian Acuan Kriteria (PAK). 

5) a. Sistem Penilaian Acuan Kriteria (PAK) dimaksudkan untuk 

mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa terhadap 

kompetensi mata kuliah secara mutlak. 

b. Pemberian nilai pada sistem ini menggunakan persentase 

tingkat penguasaan tugas/kompetensi mata kuliah, yang 

ditetapkan pada awal masa kuliah. 

c. Berdasarkan persentase tersebut selanjutnya ditetapkan nilai 

huruf dan bobotnya dalam skala 0,0 – 4,0, berdasarkan tabel 

ekuivalensi. 

d. Persentase sebagaimana di atas adalah nilai pukul rata 

(NIPURA) persentase dari seluruh ujian yang dilakukan untuk 

mengukur pencapaian kompetensi mata kuliah yang 

bersangkutan. 

6) Nilai mata kuliah diperoleh dengan mengubah NIPURA yang 

sudah ditransformasikan ke dalam persentase (untuk PAK) ke 

dalam nilai dan bobot sebagaimana tabel berikut ini: 
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Tabel 1 

Ekuivalensi Nilai dan Bobot 

 

Persentase 

Pencapaian 

Kompetensi 

Nilai Bobot 

Persentase 

Pencapaian 

Kompetensi 

Nilai Bobot 

90≤ A+ 4,00 69 B- 2,90 

89 A 3,95 68 B- 2,80 

88 A 3,90 67 B- 2,70 

87 A 3,85 66 C+ 2,60 

86 A 3,80 65 C+ 2,50 

85 A 3,75 64 C+ 2,40 

84 A- 3,70 63 C 2,30 

83 A- 3,65 62 C 2,20 

82 A- 3,60 61 C- 2,10 

81 A- 3,55 60 C- 2,00 

80 A- 3,50 59 D+ 1,90 

79 B+ 3,45 58 D+ 1,80 

78 B+ 3,40 57 D+ 1,70 

77 B+ 3,35 56 D 1,60 

76 B+ 3,30 55 D 1,50 

75 B+ 3,25 54 D 1,40 

74 B 3,20 53 D- 1,30 

73 B 3,15 52 D- 1,20 

72 B 3,10 51 D- 1,10 

71 B 3,05 50 D- 1,00 

70 B 3,00 ≤50 E 0,00 
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7) Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus suatu mata kuliah 

apabila mendapatkan nilai serendah-rendahnya B- (nilai 67 atau 

bobot 2,7) untuk program magister (S2), dan B (nilai 70 atau 

bobot 3,0) untuk program doktor (S3). 

8) Mahasiswa yang tidak mencapai nilai minimal tersebut di atas 

dinyatakan gagal dan wajib mengikuti perkuliahan mata kuliah 

yang bersangkutan pada semester lain. 

9) Apabila setelah mengikuti kuliah ulang masih belum bisa 

mencapai nilai minimal, maka mahasiswa yang bersangkutan 

dinyatakan gagal dan tidak dapat melanjutkan studinya. 

10) Mahasiswa yang berkeberatan dengan nilai yang diberikan oleh 

dosen dapat mengajukan keberatannya kepada dosen pengampu 

mata kuliah yang bersangkutan selambat-lambatnya satu minggu 

setelah nilai diumumkan. 

11) Pengajuan keberatan harus disertai dengan alasan yang rasional 

dan didasarkan pada ketentuan yang berlaku serta ketentuan 

penilaian yang disepakati bersama pada awal perkuliahan. 

12) Apabila tidak dicapai kata sepakat, atas pengaduan salah satu 

pihak, Direktur dapat melakukan mediasi berdasarkan pada 

ketentuan yang berlaku. 

13) Apabila upaya mediasi tidak dapat menghasilkan kesepakatan, 

direktur dapat membentuk Tim Penilai Akademik yang terdiri 

dari tiga orang, paling tidak satu di antaranya memiliki keahlian 

dalam mata kuliah yang bersangkutan. 

14) Tim Penilai Akademik melakukan penilaian ulang terhadap hasil 

karya atau berkas mahasiswa yang menjadi obyek penilaian mata 

kuliah yang bersangkutan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

15) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Akademik dapat 

memanggil pihak-pihak terkait yang dianggap perlu. 

16) Hasil penilaian oleh Tim Penilai Akademik bersifat final. 

17) Pengajuan keberatan atas nilai tidak dapat diajukan untuk hasil 

ujian yang dilakukan oleh majelis penguji (komprehensif, 

seminar proposal, ujian tesis dan ujian disertasi). 
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Pasal 90 

Indeks Prestasi 

  

1) Indeks Prestasi (IP) adalah nilai rata-rata yang diperoleh 

mahasiswa setelah menyelesaikan satu tahapan atau kombinasi 

lebih dari satu tahapan penilaian hasil belajar. 

2) Indeks prestasi terdiri dari Indeks Prestasi Semester, Indeks 

Prestasi Kumulatif, dan Indeks Prestasi Akhir. 

3) Indeks Prestasi Semester (IP Semesteran) diperoleh dari penilaian 

hasil belajar seluruh mata kuliah dalam satu semester. 

4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) diperoleh dari penilaian hasil 

belajar seluruh mata kuliah yang pernah ditempuh semenjak 

semester pertama sampai dengan semester terakhir (saat 

dilakukan perhitungan IPK). 

5) Indeks Prestasi Akhir (IP Akhir) diperoleh dari penilaian hasil 

belajar dari seluruh mata kuliah yang dilakukan pada akhir 

program. 

6) a.  Indeks Prestasi dihitung dari jumlah perkalian antara sks 

dengan nilai/N tiap-tiap mata kuliah (∑sksN) dibagi jumlah 

sks seluruh mata kuliah tersebut (∑sks), Perhitungan tersebut 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

       

          ∑sksN 

IP =    

            ∑sks 

 

Keterangan: 

∑    :   jumlah 

sks  :  bobot SKS mata kuliah 

N   :  bobot nilai mata kuliah yang 

bersangkutan 

 

, 

b. Bobot sks dan nilai (N) yang diperhitungkan dalam Indeks 

Prestasi Semesteran adalah dari seluruh mata kuliah yang 

ditempuh pada semester yang bersangkutan, sedang dalam IP 

Kumulatif adalah dari seluruh mata kuliah yang pernah 

ditempuh sampai dengan semester yang bersangkutan (bila 

diulang maka hanya diperhitungkan yang terakhir), serta 
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dalam IP Akhir adalah dari seluruh mata kuliah yang telah 

dinyatakan lulus. 

c. Indeks Prestasi menggunakan angka desimal dengan dua 

angka di belakang koma. 

  

Pasal 91 

Yudisium 

  

1) Yudisium adalah penentuan nilai kelulusan suatu ujian sarjana 

lengkap di perguruan tinggi. 

2) Yudisium dilaksanakan pada akhir program pembelajaran 

dilakukan secara menyeluruh terhadap hasil belajar mahasiswa 

selama proses pendidikannya di program magister atau doktor. 

3) Penilaian secara menyeluruh tersebut dilakukan untuk 

menentukan yudisium atau kelulusan mahasiswa dari program 

pendidikannya. 

4) Yudisium dilakukan setelah mahasiswa lulus semua mata kuliah 

dan tugas akhir (karya ilmiah/tesis atau disertasi) yang menjadi 

beban studinya. 

5) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dari pascasarjana yang 

ditempuhnya apabila: 

a. Lulus seluruh mata kuliah dan tugas akhir yang menjadi beban 

studi wajib yang harus ditempuhnya. 

b. Memperoleh nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 

2,70 untuk program magister dan 3,00 untuk program doktor. 

c. Tidak ada mata kuliah atau tugas akhir yang nilainya di bawah 

2,70 untuk program magister dan 3,0 untuk program doktor. 

6) Mahasiswa yang telah lulus dalam yudisium diberikan predikat 

kelulusan dengan kriteria berikut: 

a. IPK antara 3,76 – 4,00 diberi predikat : pujian/istimewa 

b. IPK antara 3,51 – 3,75 diberi predikat : sangat memuaskan 

c. IPK antara 3,26 – 3,50 diberi predikat : memuaskan 

d. IPK antara 3,00 – 3,25 diberi predikat : baik 

e. IPK antara <3,00 diberi predikat : Cukup 

7) Mahasiswa yang menyelesaikan studinya melampau batas masa 

studi maksimal (diperpanjang) predikat kelulusannya paling 

tinggi Sangat Memuaskan. 
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BAB XX 

IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK 
 

Pasal 92 

Ijazah 
  
1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah 

sebagai tanda bukti kelulusan. 

2) Ijazah dikeluarkan oleh universitas. 

3) Ijazah dikeluarkan hanya sekali. 

4) Ijazah magister diberikan kepada mahasiswa pada saat wisuda. 

5) Ijazah magister dapat diberikan apabila mahasiswa telah 

menyerahkan tesis dan soft copy sebagaimana ketentuan dalam 

pasal 74. 

6) Ijazah doktor diberikan secara simbolis kepada mahasiswa pada 

saat ujian terbuka. 

7) Ijazah doktor dapat diberikan apabila mahasiswa telah 

menyerahkan disertasi, sinopsis, dan soft copy. 

 

Pasal 93 

Transkrip Akademik 
 

1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak memperoleh 

transkrip akademik yang berisi kumpulan nilai mata kuliah yang 

telah ditempuh. 

2) Transkrip akademik dikeluarkan oleh pascasarjana atau fakultas. 

3) Transkrip akademik diberikan kepada mahasiswa setelah 

pelaksanaan wisuda. 
    

BAB XXI 

WISUDA 

 

Pasal 94 

Ketentuan Umum 

  

1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus  wajib mengikuti wisuda. 

2) Wisuda diselenggarakan oleh universitas. 
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Pasal 95 

Persyaratan dan Pelaksanaan Wisuda 

  

1) Mahasiswa dapat mengikuti wisuda apabila telah memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. telah dinyatakan lulus dalam yudisium yang dibuktikan 

dengan salinan berita acara; 

b. menyerahkan bukti penyerahan tesis/disertasi kepada 

pascasarjana, pembimbing, promotor dan kopromotor, 

perpustakaan serta pihak lain terkait (khusus penelitian 

lapangan; 

c. menyerahkan bukti bebas peminjaman pustaka baik dari 

perpustakaan pascasarjana, fakultas maupun universitas. 

d. Memenuhi seluruh ketentuan administrasi yang ditentukan. 

2) Wisuda dilaksanakan dalam Rapat Senat Terbuka. 

3) Wisuda dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik yang 

berlaku. 

4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  wisuda  diatur  dalam  

peraturan rektor. 

 

BAB XXII 

GELAR DOKTOR KEHORMATAN 

 

Pasal 96 

Pemberian Gelar Doktor Kehormatan 

  

1) Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) adalah gelar 

kehormatan yang diberikan oleh UIN Walisongo kepada 

seseorang yang dianggap telah berjasa atau berkarya sangat 

berarti dan luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, 

kebudayaan, kemasyarakatan, dan kemanusiaan. 

2) Gelar Doktor Kehormatan diberikan oleh Universitas 

berdasarkan usulan dari program studi/jurusan di lingkungan 

Universitas. 
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3) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur pemberian gelar 

kehormatan diatur tersendiri dengan peraturan Rektor. 

 

BAB XXIII 

PENUTUP 
 

Pasal 97 

Lain-lain 
  

1) Semua ketentuan akademik dan administrasi akademik yang 

berlaku di Pascasarjana dan Fakultas sepanjang tidak 

bertentangan dan atau belum diganti berdasarkan pedoman 

akademik ini, masih tetap berlaku. 

2) Ketentuan-ketentuan lain yang merupakan penjelasan, 

penjabaran dan pelaksanaan dari pedoman akademik ini diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan direktur atau dekan. 

3) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila 

di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dalam keputusan ini 

akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

  

Ditetapkan di  : Semarang 

Pada tanggal  :  31 Agustus 2017  
  

Rektor UIN Walisongo Semarang, 

  

 cap          ttd. 

  

Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. 

NIP. 196003121987031007 

  

 Tembusan : 

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta; 

2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Jakarta; 

3. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo. 

4. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo; 

 



Pedoman Akademik - 2018 69 

 

DOSEN TETAP 

PROGRAM STUDI DOKTOR STUDI ISLAM 

 

1 Prof. Dr. Abdul Djamil, M.A.  

• S.1 IAIN Walisongo, Aqidah & Filsafat; S.2 IAIN Sunan , 

Kalijaga, Aqidah & Filsafat; S.3 IAIN Sunan Kalijaga, 

Aqidah & Filsafat  

• Keahlian: Filsafat Islam, NIP: 195704141982031003 
 

2 Prof. Drs. Abd. Rahman Mas’ud, M.A. Ph.D.  

• S.1 IAIN Syarif Hidayatullah, Tadris Bahasa Inggris; S2 dan 

S3 UCLA, USA, Islamic Studies 

• Keahlian: Sejarah Peradaban Islam, NIP: 

196004161989031005 
 

3 Prof. Dr. Ahmad Gunaryo, M.Soc.Sc.  

• S.1 IAIN Walisongo, Peradilan Agama, S.2 University Of 

Tasmania, Sosiologi, S3 Universitas Diponegoro, Ilmu 

Hukum 

• Keahlian: Fiqh, NIP: 196208101991031003 
 

4 Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A.  

• S.1 IAIN Walisongo, Peradilan Agama; S.2 dan S.3 IAIN 

Syarif Hidayatullah, Pengkajian Islam, Hukum Islam 

• Keahlian: Hukum Islam, NIP: 195907141986031004 
  

5 Dr. Abdul Muhayya, M.A.   

• S.1 IAIN Walisongo, Aqidah & Filsafat; S.2 McGill 

University, Islamic Studies; S.3 IAIN Syarif 

Hidayatullah, Pengkajian Islam.  

• Tasawuf. 
 

6 Dr. Zuhad, M.A. 

• S.1 IAIN Sunan Kalijaga, Tafsir Hadits; S.2 IAIN Syarif 

Hidayatullah, Pengkajian Islam; S.3 IAIN Syarif 

Hidayatullah, Pengkajian Islam  

• Keahlian: Hadits, NIP: 195605101986031004 
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DOSEN TETAP 

PROGRAM  MAGISTER STUDI ISLAM 

 

 

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.A.  

• S.1 IAIN Walisongo, Peradilan Agama; S2 dan S.3 IAIN 

Sunan Kalijaga, Ilmu Hadis 

• Keahlian: Ilmu Hadis, NIP: 196003121987031007 
 

2. Prof. Dr. Abdul Hadi, M.A. 

• S.1 IAIN Walisongo, Peradilan Agama; S.2 dan S.3 IAIN 

Sunan Kalijaga, Hukum Islam 

• Keahlian: Fiqh, NIP: 195405031982031002 
 

3. Dr. A. Hasan Asy’ari Ulama’i, M.Ag. 

• S.1 IAIN Walisongo, Tafsir Hadits; S.2 IAIN Ar-Raniri, 

Ilmu Agama Islam; S.3 UIN Syarif Hidayatullah 

• Keahlian: Hadits, NIP: 197104021995031001 
 

4. Dr. Sholihan, M.Ag. 

• S.1 UGM, Filsafat; S.2 dan S.3 IAIN/UIN Sunan Kalijaga, 

Aqidah & Filsafat 

• Keahlian: Filsafat,  NIP: 196006041994031004 
 

5. Dr. Safii, M.Ag.  

• S.1 IAIN Walisongo, Aqidah Filsafat; S.2 IAIN Alauddin, 

Ilmu Agama Islam; S.3 AIN Sunan Ampel, Pengkajian 

Islam 

• Keahlian: Ilmu Kalam, NIP: 196505061994031002 
 

6. Dr. Ummul Baroroh, M.Ag. 

• S.1 IAIN Sunan Kalijaga, Perdata dan Pidana Islam; S.2 

dan S.3 IAIN/UIN Walisongo, Studi Islam/Hukum Islam 

• Keahlian: Ilmu Fiqh. NIP: 196605081991012001 

 

 

___________ 
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DOSEN TETAP 

PROGRAM  MAGISTER ILMU FALAK 

 

1. Prof. Dr. Muslich Shabir, M.A. (UGM, Sastra Arab), M.A. 

(University Of Utah USA, Midle East Studies), Dr. (IAIN Sunan 

Kalijaga), Sejarah Peradaban Islam. 

2. Prof. Dr. Abdul Fatah Idris, M.Ag. Drs.  (IAIN  Walisongo,  

Qadla’),  M.Ag.  (IAIN Walisongo, Hukum Islam), Dr. (IAIN 

Walisongo, Studi Islam), Hadis. 

3. Dr. Ahmad Izzuddin,  M.Ag. (IAIN Walisongo, Syari’ah), 

M.Ag. (IAIN Walisongo, Hukum Islam), Dr. (IAIN Walisongo, 

Studi Islam), Ilmu Falak. 

4. Dr. Rupi'i,  M.Ag.  (IAIN  Walisongo,  Syari’ah),  M.Ag.  (IAIN  

Walisongo, Pemikiran Hukum Islam), Dr. (IAIN Walisongo, 

Studi Islam), Ilmu Falak. 

5. Dr. Mohamad  Arja  Imroni,    M.Ag.  (IAIN  Walisongo,  

Syariah), M.Ag. (IAIN Sunan Ampel, Ilmu Agama Islam), Dr. ( 

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tafsir Hadis), Tafsir. 

6. Dr. Mahsun, M.Ag. S.1 Unissula Semarang, Peradilan Agama; 

S.2 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hubungan antar Agama; 

S.3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Studi Islam 
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DOSEN TETAP 

PROGRAM  MAGISTER  

ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR 

 

1. Prof. Dr. Yusuf Suyono, M.A.  Drs. (IAIN Walisongo, Aqidah 

& Filsafat), M.A. (IAIN Sunan Kalijaga, Aqidah & Filsafat ), Dr. 

(UIN Sunan Kalijaga, Filsafat Islam), Filsafat Islam. 

2. Prof. Dr. Suparman Syukur, M.Ag. Drs. (UMS, Perbandingan 

Agama), M.A. (IAIN Sunan Kalijaga, Aqidah Filsafat), Dr. (IAIN 

Sunan Kalijaga, Aqidah & Filsafat), Perkembangan Pemikiran 

Islam. 

3. Prof. Dr. Imam Taufiq,  M.Ag,; S.Ag. (IAIN Walisongo, Tafsir 

Hadits), M.Ag. (IAIN Walisongo, Etika Islam/Tasawuf), Dr. 

(IAIN Walisongo, Studi Islam), Tafsir. 

4. Dr. Hasyim Muhammad,  S.Ag. (IAIN Walisongo, Tafsir 

Hadits), M.Ag. (IAIN Walisongo, Etika Islam/Tasawuf), Dr. 

(IAIN Walisongo), Tafsir. 

5. Dr. Nasihun Amin,  Drs. (IAIN Walisongo, PPAI), M.Ag. (IAIN 

Sunan Kalijaga), Dr. (UIN Sunan Kalijaga, Pemikiran Islam), 

Pemikiran Dalam Islam. 

6. Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag.; S.Ag. (IAIN Walisongo, 

Tafsir-Hadits), M.Ag. (IAIN Walisongo, Etika 

Isla/Tasawuf), Dr. (IAIN Walisongo, Studi Islam), Tafsir. 
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DOSEN TETAP 

PROGRAM  MAGISTER  

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
 

1. Prof. Dr. Ibnu Hadjar, M.Ed.,  Drs. (IKIP Malang, 

Pendidikan Bahasa Arab), M.Ed. (Queen’s University 

Canada, Curriculum And Instruction), Dr. (Unj, Penelitian 

Dan Evaluasi Pendidikan), Ilmu Evaluasi Pendidikan. 

2. Dr. Raharjo, M.Ed.St. Drs. (IAIN Walisongo, PAI), 

M.Ed.St., (Monash University, Australia, Ilmu Pendidikan), 

Dr. (UPI Bandung, Ilmu Pendidikan ), Ilmu Pendidikan 

Islam. 

3. Dr. Shodiq,  M.Ag. Drs. (IAIN Walisongo, PAI), M.Ag. 

(IAIN Sumatra Utara, Dirosah Islamiyah), Dr. (Universitas 

Negeri Yogyakarta, Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan), 

Ilmu Pendidikan Islam. 

4. Dr. Mahfud Junaedi, M.Ag.  Drs. (IAIN Walisongo, PAI), 

M.Ag. (IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta), Dr. (UIN Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta, Studi Islam), Ilmu Pendidikan Islam. 

5. Dr. Suja'i, M.Ag. S.Ag. (IAIN Walisongo, PAI), M.Ag 

(IAIN Syarif Hidayatullah, Bahasa Dan Sastra Arab), Dr. 

(UIN Syarif Hidayatullah, Bahasa Dan Sastra Arab), Bahasa 

Arab. 

6. Dr. Dwi Mawanti, M.A. S.Ag. (IAIN Raden Patah 

Palembang, Sastra Arab), M.A. (UIN Syahid Jakarta, 

Bahasa Dan Sastra Arab), Dr. (Universitas Islam Negeri 

Malik Ibrahim, Malang, PBA), Bahasa Arab. 
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DOSEN TETAP 

PROGRAM  MAGISTER  

MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 

 

1. Prof. Dr. Fatah Syukur,  M.Ag. Drs. (IAIN Walisongo, 

PAI), M.Ag. (IAIN Walisongo, Pemikiran Pendidikan 

Islam), Dr. (Unnes, Manajemen Pendidikan), Ilmu 

Pendidikan. 

2. Dr. Nur Uhbiyati, M.Pd. Dra. (IAIN Sunan Ampel, 

Tarbiyah), M.Pd. (Unnes, Manajemen Pendidikan), Dr. 

(Unnes, Manajemen Pendidikan), Ilmu Pendidikan. 

3. Dr. Mustaqim, M.Pd.,  Drs. (IAIN Walisongo, PAI), 

M.Pd. (Unnes, Ilmu Pengetahuan Sosial), Dr. (Unnes, 

Manajemen Pendidikan), Ilmu Jiwa Pendidikan. 

4. Dr. Widodo Supriyono, M.Ag, Drs. (IAIN Walisongo, 

PAI), M.A. (IAIN Sunan Kalijaga, Ilmu Pendidikan 

Islam), Dr. (UIN Sunan Kalijaga, Ilmu Pendidikan 

Islam), Ilmu Pendidikan Islam 

5. Dr. Musthofa, M.Ag S.Ag. (IAIN Walisongo, PAI), 

M.Ag ( IAIN Sunan Kalijaga, Hukum Islam), Dr. (IAIN 

Sunan Kalijaga, Studi Pendidikan Islam), Ilmu 

Pendidikan Islam. 

6. Dr. Fahrurrozi, M.Ag S.Ag.  (UII,  Fakultas  Agama).  

M.Ag.  (IAIN  Sunan Kalijaga, Manajemendan 

Kebijakan Pendidikan Islam), Dr. (UPI, Manajemen 

Pendidikan), Manajemen Pendidikan. 
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DOSEN TETAP 

PROGRAM  MAGISTER EKONOMI SYARIAH 

 

1. Prof. Dr. Mujiyono, Drs. (IAIN Sunan Kalijaga, Sastra 

Arab), M.A. (IAIN Arraniri, Fiqh), Dr. (IAIN Syarif 

Hidayatullah, Pengkajian Islam), Dirasah Islamiyah. 

2. Prof. Dr. Siti Mujibatun,  Dra. (IAIN Walisongo, Qadla’), 

M.Ag. (IAIN Walisongo, Hukum Islam), Dr. (IAIN 

Walisongo, Studi Islam), Hadis.  

3. Dr. Musahadi,  Drs. (IAIN Walisongo, Peradilan Agama), 

M.Ag. (IAIN Alauddin, Studi Islam/Hukum Islam), Dr. 

(IAIN Walisongo, Studi Islam/Hukum Islam), Ilmu 

Fiqh/Hukum Islam. 

4. Dr. Muchlis, Drs. (Uns, Komunikasi Massa), M.Si. (Undip, 

Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan), Dr. (Uiversitas 

Diponegoro, Ilmu Ekonomi), Ilmu Komunikasi. 

5. Dr. Muhammad Saifullah (IAIN Walisongo, Peradilan 

Agama), M.Ag. (IAIN Walisongo, Hukum Islam), Dr. 

(IAIN Walisongo, Studi Islam), Fiqh. 

6. Dr. Ali Murtadho, M.Ag. (IAIN Walisongo, Peradilan 

Agama), M.Ag. (IAIN Walisongo, Hukum Islam), Dr. 

(IAIN Walisongo, Studi Islam), Fiqh. 
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DOSEN TETAP 

PROGRAM  MAGISTER KOMUNIKASI DAN PENYIARAN 

ISLAM 

 

1. Prof. Dr. Ismawati, M.Ag. Dra. (IAIN Sunan Ampel, 

Perbandingan Agama), M. Ag. (IAIN Walisongo, Pemikiran 

Pendidikan Islam), Dr. (IAIN/UIN Syarif Hidayatullah, 

Ilmu Sejarah Kebudayaan Islam), Perbandingan Agama 

2. Dr. Awaludin Pimay,  Lc. (Al Azhar Cairo, Dakwah 

Islamiyah), M.Ag. (IAIN Walisongo, Pemikiran Pend. 

Islam), Dr. (IAIN Syarif Hidayatullah, Ilmu Dakwah), Ilmu 

Dakwah. 

3. Dr. Muhammad Sulthon,  Drs. (IAIN Walisongo, 

Penyiaran Dan Penerangan Agama Islam), M.Ag. (IAIN 

Arraniry, Pengkajian Islam: Pembaharuan Pemikiran Islam 

Di Indonesia), Dr. (UIN Syarif Hidayatullah, Pengkajian 

Islam: Dakwah Dan Komunikasi), Ilmu Dakwah. 

4. Dr. Ilyas Supena, S.S. (UGM, Filsafat), M.Ag. (IAIN 

Walisongo, Hukum Islam), Dr. (UIN Sunan Kalijaga, 

Filsafat Islam), Filsafat. 

5. Dr. Sholihati, M.A. Drs. (IAIN Walisongo, Penyiaran Dan 

Penerangan Agama Islam), M.A. Australia, Dr (UGM). 

6. Najahan  Musyafak, S.1 IAIN Walisongo, Penerangan dan 

Penyiaran Agama Islam; S.2 University of South Australia, 

Communication and Information Studies; S.3 UGM, 

Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Ilmu 

Komunikasi 

 

 



Pedoman Akademik - 2018 77 

 

DOSEN  TETAP SESUAI HOMEBASE 

UIN WALISONGO 

  

Jabatan Profesor 
 

Abdullah Hadziq,  Drs. (IAIN Sunan Kalijaga, Adab), M.A. (IAIN 

Sunan Kalijaga, Pendidikan Islam), Dr. (IAIN Sunan 

Kalijaga), Tasawuf & Psikoterapi. 

M. Amin Syukur,  Drs. (IAIN Walisongo, Aqidah & Filsafat), M.A. 

(IAIN Sunan Kalijaga, Aqidah Filsafat), Dr. (IAIN Sunan 

Kalijaga), Tasawuf/Akhlak. 

 Moh. Erfan Soebahar,  Drs. (IAIN Walisongo, Peradilan Agama), 

M.Ag. (IAIN Sultan Alauddin, Pengkajian Islam, Studi Al-

Hadits), Dr. (IAIN/UIN Syarif Hidayatullah, Pengkajian 

Islam, Studi Al-Hadits), Ilmu Hadits. 

Sri Suhandjati, Dra. (IAIN Sunan Kalijaga, Ushuluddin), Dr. (IAIN 

Sunan Kalijaga, Aqidah & Filsafat), Sejarah Kebudayaan 

Islam. 

   

 

Jabatan Lektor Kepala 

 Abdul Ghofur, S.Ag. (IAIN Walisongo, Peradilan Agama), M.Ag. 

(IAIN Walisongo, Hukum Islam), Dr. (IAIN Walisongo, 

Studi Islam), Fiqh. 

 Abdul Rahman, Drs. (IAIN Walisongo, PAI), M.Ag. (IAIN Sunan 

Kalijaga, Ilmu Pendidikan Islam), Dr. (Universitas 

Pendidikan Islam, Pengembangan Kurikulum), 

Pengembangan Kurikulum. 

 Abdul Wahib,  Drs. (IAIN Walisongo, PAI), M.Ag. (IAIN Sunan 

Kalijaga, Ilmu Pendidikan Islam), Dr. (UIN Sunan Kalijaga, 

Ilmu Pendidikan Islam), Ilmu Pendidikan Islam. 
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 Abu Rokhmad,  S.Ag. (IAIN Sunan Kalijaga), M.Ag. (Univ. 

Muhammadiyah Malang, Studi Islam), Dr. (Undip, Ilmu 

Hukum), Fiqh. 

 Akhmad Arif Junaidi, S.Ag. (IAIN Walisongo, Peradilan Agama), 

M.Ag. (IAIN Sunan Ampel, Hukum Islam), Dr. (IAIN 

Walisongo, Studi Islam), Tafsir. 

 Ali  Murtadho,  S.Ag.  (IAIN  Walisongo,  Syari’ah),  M.Ag.  (IAIN 

Walisongo, Hukum Islam), Dr. (UIN Syarif Hidayatullah, 

Studi Islam), Fiqh. 

 Ali Imron, S.Ag. (IAIN Walisongo, Peradilan Agama), M.Ag. (IAIN 

Walisongo, Hukum Islam), Dr. (Undip, Ilmu Hukum), Fiqh. 

 Ali Murtadho, Drs. (IAIN Walisongo, Bpi), M.Pd. (Universitas 

Negeri Semarang, Bimbingan & Konseling), Dr. 

(Universitas Negeri Malang, Bimbingan & Konseling), 

Bimbingan Konseling. 

 Asmoro Achmadi, Drs. (UGM, Filsafat), M.Hum. (UGM, Filsafat), 

Dr. (UGM, Filsafat), Filsafat. 

 Baidi Bukhori, S.Ag. (IAIN Walisongo, ), M.Si. (UGM, Psikologi), 

Dr. (UGM, Psikologi), Pskologi. 

Darmu’in, Drs. (IAIN Walisongo, PAI), M.Ag. (IAIN Imam 

Bonjol,Padang,  Ilmu  Hadist),  Dr.  (IAIN  Walisongo,  Studi  

Islam),  Ilmu Pendidikan Islam. 

Ikhrom, Drs. (IAIN Walisongo, PAI), M.Ag. (IAIN Padang, Dirosah 

Islamiyah), Dr. (IAIN Walisongo, Studi Islam), Ilmu 

Pendidikan Islam. 

Imam Yahya,  Drs. (IAIN Walisongo, Peradilan Agama), M.Ag. 

(IAIN Syarif Hidayatullah, Hukum Islam), Dr. (UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta), Fiqh. 

Lift Anis Ma’shumah, S.Ag. (IAIN Walisongo, PAI), M.Ag. (IAIN 

Walisongo, Pendidikan Islam), Dr. (UIN Walisongo, Studi 

Islam), Ilmu Pendidikan Islam. 



Pedoman Akademik - 2018 79 

 

M. In'amuzzahidin,  S.Ag. (IAIN Walisongo, Tafsir Hadis), M.Ag. 

(IAIN Walisongo, Etika Islam/Tasawuf). Dr. (UIN Syarif 

Hidayatullah), Tasawuf. 

M. Mukhsin Jamil,  S.Ag. (IAIN Walisongo, Ushuluddin), M.Ag. 

(IAIN Walisongo, Etika Islam/Tasawuf ), Dr. (IAIN 

Walisongo), Pemikiran Islam. 
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STRUKTUR KURIKULUM 2016 
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 
 

Program Studi  :  S.2 Ilmu Agama Islam 
Konsentrasi   :  Ilmu Hadis (IH) 
 

No. Kode  Mata Kuliah sks 
Semester 

I II III IV 

 I.  Ilmu Multidisiplin           

1 PS 2101 Studi Qur'an-Hadis 3 x    

2 PS 2102 Filsafat Ilmu Keislaman 3 x    

3 PS 2103 Pendekatan Ilmu-ilmu Keislaman 3 x    

 II. Inti Keilmuan Program Studi       

4 IAI 2201 Sejarah Peradaban & Pemikiran 
Islam 

3 
 

x 
  

5 IAI 2202 Sirah Nabawiyyah 3  x   

 III. Inti Keilmuan Konsentrasi       

6 IH 2301 Metodologi Kritik Hadis 3  x   

7 IH 2302 Hadis Tematik 3  x   

8 IH 2303 Ma'anil Hadis 3   x  

9 IH 2304 Metodologi Penelitian  3  x   

10 IH 2305 Seminar Proposal Tesis 3   x  

11 IH 2306 Tesis 6    x 

 IV. Ilmu Pelengkap        

1 IH 2401 Hadis dan Transformasi Global 3   x  

2 IH 2402 Manahijul Muhadditsin  3   x  

3 IH 2403 Musykilat Hadis 3   x  

4 IH 2404 Living Hadis 3   x  

5 IH 2405 Studi Naskah Hadis 3   x  

6 IH 2406 Orientalisme 3   x  

5 IH 2405 Studi Naskah Hadis 3     x   

6 IH 2406 Orientalisme 3     x   

    Jumlah sks 42         

 
  

1A 
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STRUKTUR KURIKULUM 2016 
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 
 

Program Studi  :  S.2 Ilmu Agama Islam 
Konsentrasi   :  Etika Tasawuf 
 

No. Kode  Mata Kuliah sks 
Semester 

I II III IV 

 I.  Ilmu Multidisiplin           

1 PS 2101 Studi Qur'an-Hadis 3 x    

2 PS 2102 Filsafat Ilmu Keislaman 3 x    

3 PS 2103 Pendekatan Ilmu-ilmu Keislaman 3 x    

 II.  Inti Keilmuan Program Studi       

4 IAI 2201 Sejarah Peradaban & Pemikiran 
Islam 

3 
 

x 
  

5 IAI 2202 Sirah Nabawiyyah 3  x   

 III. Inti Keilmuan Konsentrasi       

6 ET 2301 Epistemologi Sufistik 3  x   

7 ET 2302 Sejarah Pemikiran Tasawuf 3  x   

8 ET 2303 Tarekat dan Gerakan Sosial 3   x  

9 ET 2304 Metodologi Penelitian  3  x   

10 ET 2305 Seminar Proposal Tesis 3   x  

11 ET 2306 Tesis 6    x 

 IV. Ilmu Pelengkap       

1 ET 2401 Tasawuf dan Transformasi Global 3   x  

2 ET 2402 Filsafat Etika 3   x  

3 ET 2403 Khazanah Pemikiran Tasawuf 
Indonesia 

3   x  

4 ET 2404 Living Sufism 3   x  

    Jumlah sks 42     

 

1B 
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STRUKTUR KURIKULUM 2016 
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 
 

Program Studi  :  S.2 Ilmu Agama Islam 
Konsentrasi   :  Sejarah Peradaban Islam (SPI) 
 

No. Kode  Mata Kuliah sks 
Semester 

I II III IV 

 I. Ilmu Multidisiplin            

1 PS 2101 Studi Qur'an-Hadis 3 x    

2 PS 2102 Filsafat Ilmu Keislaman 3 x    

3 PS 2103 Pendekatan Ilmu-ilmu Keislaman 3 x    

 II. Inti Keilmuan Program Studi       

4 IAI 2201 Sejarah Peradaban & Pemikiran 
Islam 

3  x   

5 IAI 2202 Sirah Nabawiyyah 3  x   

 III. Inti Keilmuan Konsentrasi       

 6 SPI 2301 Historiografi Islam Indonesia 3  x   

7 SPI 2302 Islam Klasik, Tengah & Modern 3  x   

8 SPI 2303 Sejarah Intelektual Islam 3   x  

9 SPI 2304 Metodologi Penelitian  3  x   

10 SPI 2305 Seminar Proposal Tesis 3   x  

11 SPI 2306 Tesis 6    x 

 IV. Ilmu Pelengkap       

1 SPI 2401 
Dunia Islam dan Transformasi 
Global 

3   x  

2 SPI 2402 Sejarah Pemikiran Islam  3   x  

3 SPI 2403 Sejarah Sosial Islam Indonesia 3   x  

4 SPI 2404 Filsafat Sejarah 3   x  

5 SPI 2405 Filologi 3   x  

6 SPI 2406 Agama dan Masyarakat 3   x  

    Jumlah sks 42     

 

1C 
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STRUKTUR KURIKULUM 2016 
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 
 

Program Studi  :  S.2 Ilmu Agama Islam 
Konsentrasi   :  Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 
 

No. Kode  Mata Kuliah sks 
Semester 

I II III IV 

 I. Ilmu Multidisiplin           

1 PS 2101 Studi Qur'an-Hadis 3 x    

2 PS 2102 Filsafat Ilmu Keislaman 3 x    

3 PS 2103 Pendekatan Ilmu-ilmu Keislaman 3 x    

 II. Inti Keilmuan Program Studi       

4 IAI 2201 Sejarah Peradaban & Pemikiran 
Islam 

3  x   

5 IAI 2202 Sirah Nabawiyyah 3  x   

  III. Inti Keilmuan Konsentrasi       

6 PBA 2301 Pengembangan Kurikulum BA 3  x   

7 PBA 2302 
Pendekatan dan Strategi 
Pembelajaran BA 

3  x   

8 PBA 2303 
Pengembangan Media 
Pembelajaran BA 

3   x  

9 PBA 2304 Metodologi Penelitian  3  x   

10 PBA 2305 Seminar Proposal Tesis 3   x  

11 PBA 2306 Tesis 6    x 

 IV. Ilmu Pelengkap       

1 PBA 2401 
Bahasa Arab dan Transformasi 
Global 

3   x  

2 PBA 2402 Filsafat Bahasa 3   x  

3 PBA 2403 Sejarah Pemikiran Bahasa Arab 3   x  

4 PBA 2404 Linguistik Arab 3   x  

5 PBA 2405 Gramatika Arab 3   x  

6 PBA 2406 Agama dan Masyarakat 3   x  

    Jumlah sks 42     

 

1D 
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STRUKTUR KURIKULUM 2016 
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 
 

Program Studi  :  S.2 Ilmu Agama Islam 
Konsentrasi   :  Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) 
 

No. Kode  Mata Kuliah sks 
Semester 

I II III IV 

 I. Ilmu Multidisiplin           

1 PS 2101 Studi Qur'an-Hadis 3 x    

2 PS 2102 Filsafat Ilmu Keislaman 3 x    

3 PS 2103 Pendekatan Ilmu-ilmu Keislaman 3 x    

 II.  Inti Keilmuan Program Studi       

4 IAI 2201 Sejarah Peradaban & Pemikiran 
Islam 

3  x   

5 IAI 2202 Sirah Nabawiyyah 3  x   

  III. Inti Keilmuan Konsentrasi       

6 BPI 2301 Pendekatan Konseling 3  x   

7 BPI 2302 Wawasan Konseling 3  x   

8 BPI 2303 Penyuluhan Pembangunan 3   x  

9 BPI 2304 Metodologi Penelitian  3  x   

10 BPI 2305 Seminar Proposal Tesis 3   x  

11 BPI 2306 Tesis 6    x 

 IV. Ilmu Pelengkap       

1 BPI 2401 
Konseling Islam dan Transformasi 
Global 

3   x  

2 BPI 2402 Metode dan Teknik Penyuluhan 3   x  

3 BPI 2403 Konseling Multikultural 3   x  

4 BPI 2404 Konseling Kelompok 3   x  

5 BPI 2405 Pendidikan Nilai dan Spiritual 3   x  

6 BPI 2406 Agama dan Masyarakat 3   x  

    Jumlah sks 42     

  

1E 
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STRUKTUR KURIKULUM 2016 
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 
 

Program Studi  :  S.2 Ilmu Agama Islam 
Konsentrasi   :  Hukum Keluarga (HK) 
 

No. Kode  Mata Kuliah sks 
Semester 

I II III IV 

 I. Ilmu Multidisiplin           

1 PS 2101 Studi Qur'an-Hadis 3 x    

2 PS 2102 Filsafat Ilmu Keislaman 3 x    

3 PS 2103 Pendekatan Ilmu-ilmu Keislaman 3 x    

 II.  Inti Keilmuan Program Studi       

4 IAI 2201 Sejarah Peradaban & Pemikiran 
Islam 

3  x   

5 IAI 2202 Sirah Nabawiyyah 3  x   

  III. Inti Keilmuan Konsentrasi       

6 HK 2301 Ushul Fiqh 3  x   

7 HK 2302 Hukum Perkawinan dan Waris 3  x   

8 HK 2303 Politik Hukum Islam Indonesia 3   x  

9 HK 2304 Metodologi Penelitian  3  x   

10 HK 2305 Seminar Proposal Tesis 3   x  

11 HK 2306 Tesis 6    x 

 IV. Ilmu Pelengkap       

1 HK 2401 Fiqh dan Transformasi Global 3   x  

2 HK 2402 Hukum Keluarga di Dunia Islam 3   x  

3 HK 2403 Islam dan Kesetaraan Gender 3   x  

4 HK 2404 Teori Maqashidus Syari'ah 3   x  

    Jumlah sks 42     

  

1F 
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STRUKTUR KURIKULUM 2016 
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 
 

Program Studi  :  S.2 Ilmu Agama Islam 
Konsentrasi   :  Hukum Ekonomi Islam (HEI) 
 

No. Kode  Mata Kuliah sks 
Semester 

I II III IV 

 I. Ilmu Multidisiplin           

1 PS 2101 Studi Qur'an-Hadis 3 x    

2 PS 2102 Filsafat Ilmu Keislaman 3 x    

3 PS 2103 Pendekatan Ilmu-ilmu Keislaman 3 x    

 II.  Inti Keilmuan Program Studi       

4 IAI 2201 Sejarah Peradaban & Pemikiran 
Islam 

3  x   

5 IAI 2202 Sirah Nabawiyyah 3  x   

  III. Inti Keilmuan Konsentrasi       

6 HEI 2301 Ushul Fiqh 3  x   

7 HEI 2302 Fiqh Perbandingan dalam Ekonomi 3  x   

8 HEI 2303 
Metode Penetapan Fatwa Ekonomi 
Islam 

3   x  

9 HEI 2304 Metodologi Penelitian  3  x   

10 HEI 2305 Seminar Proposal Tesis 3   x  

11 HEI 2306 Tesis 6    x 

 IV. Ilmu Pelengkap       

1 HEI 2401 
Ekonomi Islam dan Transformasi 
Global 

3   x  

2 HEI 2402 Politik Ekonomi Islam di Indonesia 3   x  

3 HEI 2403 
Sejarah Ekonomi Islam di 
Indonesia 

3   x  

4 HEI 2404 
Maqashid al- Syari’ah dan 
Demokrasi 

3   x  

5 HEI 2405 Agama dan Masyarakat 3   x  

    Jumlah sks 42     

  

1G 
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STRUKTUR KURIKULUM 2016 
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 
 

Program Studi  :  S.2 Ilmu Agama Islam 
Konsentrasi   :  Sertifikasi Halal (SH) 
 

No. Kode  Mata Kuliah sks 
Semester 

I II III IV 

 I. Ilmu Multidisiplin           

1 PS 2101 Studi Qur'an-Hadis 3 x    

2 PS 2102 Filsafat Ilmu Keislaman 3 x    

3 PS 2103 Pendekatan Ilmu-ilmu Keislaman 3 x    

 II.  Inti Keilmuan Program Studi       

4 IAI 2201 Sejarah Peradaban & Pemikiran 
Islam 

3  x   

5 IAI 2202 Sirah Nabawiyyah 3  x   

  III. Inti Keilmuan Konsentrasi       

6 SH 2301 Sistem Jaminan Halal  3  x   

7 SH 2302 
Metodologi Fatwa dan Sertifikasi 
Halal  

3  x   

8 SH 2303 Politik Hukum Islam Indonesia 3   x  

9 SH 2304 Metodologi Penelitian  3  x   

10 SH 2305 Seminar Proposal Tesis 3   x  

11 SH 2306 Tesis 6    x 

 IV. Ilmu Pelengkap       

1 SH 2401 
Sertifikasi Halal dan Transformasi 
Global 

3   x  

2 SH 2402 Manajemen Sertifikasi Halal 3   x  

3 SH 2403 Politik Hukum Jaminan Halal 3   x  

4 SH 2404 Sertifikasi Halal di Indonesia 3   x  

5 SH 2405 
Maqashid al-Syari’ah dan 
Demokrasi 

3   x  

6 SH 2406 Agama dan Masyarakat 3   x  

    Jumlah sks 42     

  

1H 
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STRUKTUR KURIKULUM 2016 
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 
 

Program Studi  :  S.2 Ilmu Agama Islam 
Konsentrasi   :  Hukum Tata Negara (HTN) 
 

No. Kode  Mata Kuliah sks 
Semester 

I II III IV 

 I. Ilmu Multidisiplin           

1 PS 2101 Studi Qur'an-Hadis 3 x    

2 PS 2102 Filsafat Ilmu Keislaman 3 x    

3 PS 2103 Pendekatan Ilmu-ilmu Keislaman 3 x    

 II.  Inti Keilmuan Program Studi       

4 IAI 2201 Sejarah Peradaban & Pemikiran 
Islam 

3  x   

5 IAI 2202 Sirah Nabawiyyah 3  x   

  III. Inti Keilmuan Konsentrasi       

6 HTN 2301 Fiqh Siyasah  3  x   

7 HTN 2302 Politik Hukum Islam 3  x   

8 HTN 2303 Ushul Fiqh 3   x  

9 HTN 2304 Metodologi Penelitian  3  x   

10 HTN 2305 Seminar Proposal Tesis 3   x  

11 HTN 2306 Tesis 6    x 

 IV. Ilmu Pelengkap       

1 HTN 2401 
Hukum Islam dan Transformasi 
Global 

3   x  

2 HTN 2402 Hukum & HAM 3   x  

3 HTN 2403 Legal Drafting 3   x  

4 HTN 2404 Hukum Internasional 3   x  

5 HTN 2405 
Maqashid al-Syari’ah dan 
Demokrasi i 

3   x  

6 HTN 2406 Agama dan Masyarakat 3   x  

    Jumlah sks 42     

  

1I 
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STRUKTUR KURIKULUM 2016 
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 
 

Program Studi  :  S.2 Ilmu Agama Islam 
Konsentrasi   :  Resolusi Konflik (RK) 
 

No. Kode  Mata Kuliah sks 
Semester 

I II III IV 

 I. Ilmu Multidisiplin           

1 PS 2101 Studi Qur'an-Hadis 3 x    

2 PS 2102 Filsafat Ilmu Keislaman 3 x    

3 PS 2103 Pendekatan Ilmu-ilmu Keislaman 3 x    

 II. Inti Keilmuan Program Studi       

4 IAI 2201 Sejarah Peradaban & Pemikiran 
Islam 

3  x   

5 IAI 2202 Sirah Nabawiyyah 3  x   

  III. Inti Keilmuan Konsentrasi       

6 RK 2301 
Resolusi Konflik dalam Lintasan 
Sejarah 

3  x   

7 RK 2302 
Analisis dan Strategi Penanganan 
Konflik 

3  x   

8 RK 2303 Teori dan Praktik Mediasi 3   x  

9 RK 2304 Metodologi Penelitian  3  x   

10 RK 2305 Seminar Proposal Tesis 3   x  

11 RK 2306 Tesis 6    x 

 IV. Ilmu Pelengkap       

1 RK 2401 
Resolusi Konflik dan Transformasi 
Global 

3   x  

2 RK 2402 Peace Educataion 3   x  

3 RK 2403 Teologi Perdamaian 3   x  

4 RK 2404 Konflik Agama 3   x  

5 RK 2405 
Maqashid al-Syari’ah dan 
Demokrasi 

3   x  

6 RK 2406 Agama dan Masyarakat 3   x  

    Jumlah sks 42     
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STRUKTUR KURIKULUM 2016 
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 
 

Program Studi  :  S.2 Ilmu Falak (IF) 
 
 

No. Kode  Mata Kuliah sks 
Semester 

I II III IV 

I Ilmu Multidisiplin           

1 PS 2101 Studi Qur'an-Hadis 3 x       

2 PS 2102 Filsafat Ilmu Keislaman 3   x     

3 PS 2103 Metodologi Penelitian  3     x   

4 PS 2104 Pendekatan Ilmu-ilmu Keislaman 3 x       

5 PS 2105 Bahasa Arab 3 x       

6 PS 2106 Bahasa Inggris 3 x       

II A. Inti Keilmuan Program Studi (wajib)           

1 IF 2201 Fiqh Falak 3   x     

2 IF 2202 Hisab Rukyat Klasik  3   x     

3 IF 2203 Hisab Rukyat Kontemporer  3   x     

4 IF 2204 Astronomi Bola 3 x       

5 IF 2205 Astrofisika 3   x     

6 IF 2206 Karya Tulis Jurnal Ilmiah 3     x   

7 IF 2207 Seminar Proposal 3     x   

8 IF 2208 Tesis 6       x 

III Ilmu Pelengkap (pilihan)           

1 IF 2401 Metode Penelitian Sains 3     x   

2 IF 2402 Sejarah Perkembangan Ilmu Falak 3  
x 

      

3 IF 2403 Problematika Fiqh dan Sains 3      
x 

  

4 IF 2404 Kajian Perangkat Rukyat 3      
x 

  

5 IF 2405 Kajian Metode Hisab 3      
x 

  

6 IF 2406 Kajian Bumi dan Antariksa 3      
x 

  

7 IF 2407 Kajian Geodesi 3     x   

8 IF 2408 Statistik 3     x   

9 IF 2409 
Ilmu Falak dan Transformasi 
Global 

3     x   

    Jumlah sks 42         

 

2 
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STRUKTUR KURIKULUM 2016 
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 
 

Program Studi  :  S.2 Ilmu Alqur'an dan Tafsir (IAT) 
 
 

No. Kode  Mata Kuliah sks 
Semester 

I II III IV 

I Ilmu Multidisiplin           

1 PS 2101 Studi Qur'an-Hadis 3 x       

2 PS 2102 Filsafat Ilmu Keislaman 3   x     

3 PS 2103 Metodologi Penelitian  3   x     

4 PS 2104 Pendekatan Ilmu-ilmu Keislaman 3 x       

5 PS 2105 Bahasa Arab 3 x       

6 PS 2106 Bahasa Inggris 3 x       

II A. Inti Keilmuan Program Studi           

1 IAT 2201 
Sejarah Peradaban & Pemikiran 
Islam 

3 x       

2 IAT 2202 Studi Tafsir Nusantara 3 x       

3 IAT 2203 Hermeneutika 3   x     

4 IAT 2204 Qawa'id Tafsir 3   x     

5 IAT 2205 Tafsir Tematik 3   x     

6 IAT 2206 Karya Tulis Jurnal Ilmiah 3       x 

7 IAT 2207 Seminar Proposal Tesis 3     x   

8 IAT 2208 Tesis 6       x 

III Ilmu Pelengkap (pilihan)           

1 IAT 2401 Studi Living Qur'an 3     x   

2 IAT 2402 Tafsir Isyari 3   x     

3 IAT 2403 Studi Qur'an di Barat 3     x   

4 IAT 2404 Studi Qur'an di Timur 3     x   

5 IAT 2405 Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer 3     x   

6 IAT 2406 Pemikiran Tafsir Kontemporer 3     x   

    Jumlah sks 42         

 
 

  

3 
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STRUKTUR KURIKULUM 2018 
PASCASARJANA FITK UIN WALISONGO SEMARANG 
 

Program Studi  :  S.2 Pendidikan Agama Islam (PAI) 

 

 

No. Kode  Mata Kuliah 
sks Semester 

I II III IV  
I. Ilmu Multidisiplin 

     

1 PS 2101 Studi Qur'an-Hadis 3 x    

2 PS 2102 Filsafat Ilmu Keislaman 3 x    

3 PS 2103 Pendekatan Ilmu-ilmu Keislaman 3 x    

 II. Inti Keilmuan Program Studi       

1 PAI 2201 Teologi  Islam dan Tasawuf 3  x   

2 PAI 2202 Fiqih dan Ushul Fiqih. 3  x   

3 PAI 2203 Teori-Teori Belajar  3  x   

4 PAI 2204 Pengembangan Kurikulum dan  
Pembelajaran PAI 

3   x  

5 PAI 2205 Pengembangan  Evaluasi 
Pembelajaran PAI 

3   x  

6 PAI 2206 Metodologi Penelitian PAI 3  x   

7 PAI 2207 Seminar Proposal Tesis 3   x  

8 PAI 2208 Tesis 6    X 

 III. Ilmu Pelengkap       

1 PAI 2401 Filsafat Pendidikan Agama Islam  3   x  

2 PAI 2402 Sejarah Perkembangan Pemikiran 
Islam Nusantara 

3   x  

3 PAI 2403 Review Jurnal Pendidikan 3  x   

4 PAI 2404 Psikologi Agama dan 
Permasalahan Keberagamaan  
Peserta Didik 

3   x  

5 PAI 2405 Manajemen Pembelajaran PAI 3   x  

6 PAI 2406 Islam danTransformasi Global  3   x  

7 PAI 2407 Bimbingan Konseling Berbasis PAI 3   x  

8 PAI 2408 Collaborative Study 
Pengembangan Model Pendidikan 
Agama Islam  

3   x  

    Jumlah sks 42     
  

4 
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STRUKTUR KURIKULUM 2016 
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 
 

Program Studi  :  S.2 Manajemen Pendidikan Islam (MPI) 
 

No. Kode  Mata Kuliah sks 
Semester 

I II III IV 

I Ilmu Multidisiplin (wajib)           

1 PS 2101 Studi Qur'an-Hadis 3 x       

2 PS 2102 Filsafat Ilmu Keislaman 3 x       

3 PS 2103 Metodologi Penelitian  3 x       

4 PS 2104 Pendekatan Ilmu-ilmu Keislaman 3      
x 

  

5 PS 2105 Bahasa Arab 3 x       

6 PS 2106 Bahasa Inggris 3 x       

II A. Inti Keilmuan Program Studi (wajib)           

1 MPI 2201 Manajemen Ketenagaan 3   x     

2 MPI 2202 
Manajemen Kurikulum dan 
Evaluasi 

3   x     

3 MPI 2203 
Metodologi  Pemasaran, 
Manajemen Humas, dan Analisis 
Kebijakan  

3   x     

4 MPI 2204 
Manajemen Strategis & 
Pengembangan Mutu 

3   x     

5 MPI 2205 
Kepemimpinan dan Perilaku 
Organisasi  

3   x x   

6 MPI 2206 Karya Tulis Jurnal Ilmiah 3     x   

7 MPI 2207 Seminar Proposal 3     x   

8 MPI 2208 Tesis 6       x 

III Ilmu Pelengkap (pilihan)           

1 MPI 2401 Matrikulasi MPI 3     x   

2 MPI 2402 Supervisi Pendidikan Islam 3     x   

3 MPI 2403 Bimbingan Konseling  3     x   

4 MPI 2404 
Manajemen Madrasah Diniyah dan 
Pesantren 

3     x   

5 MPI 2405 Manajemen PAUD 3     x   

6 MPI 2406 
Manajemen Pendidikan Islam 
Dasar dan Menengah  

3     x   

7 MPI 2407 
Manajemen Perguruan Tinggi 
Islam 

3     x   

8 MPI 2408 
Manajemen Pendidikan Islam 
Transformatif 

3     x   

9 MPI 2409 
Manajemen Perpustakaan dan 
Laboratorium 

3     x   

    Jumlah sks 42         

5 
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STRUKTUR KURIKULUM 2016 
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 
 

Program Studi:  S.2 Ekonomi Syari'ah (ES) 
Konsentrasi :   Keuangan & Perbankan Syari’ah (KPS) 
 
 

No. Kode  Mata Kuliah sks 
Semester 

I II III IV 

I Ilmu Multidisiplin (Wajib)           

1 PS2101 Studi Qur’an-Hadis 3 X       

2 PS2102 Filsafat Dan Pendekatan Imu 
Keislaman 

3 X       

3 PS2103 Metodologi Penelitian Kualitatif 
Dan Kuantitatif 

3   X     

4 PS2104 Matrikulasi Bahasa Arab 0 X       

5 PS2105 Matrikulasi Bahasa Inggris 0 X       

II A. Inti Keilmuan Program Studi (Wajib)           

1 ES2201 Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqh 
Ekonomi Syariah  

3 X       

2 ES2202 Ekonomi Mikro Syari’ah 3 X       

3 ES2203 Ekonomi Makro Sari’ah 3   X     

4 ES2204 Ekonometrika 3   X    

  B. Inti Keilmuan Konsentrasi (Wajib)            

1 KPS2301 Manajemen Bank Syari'ah 3   X     

2 KPS2302 Manajemen Resiko Bank Syari’ah 3     X   

3 KPS2303 Seminar Proposal Penelitian 3     X   

4 KPS2304 Tesis 6       X 

III Ilmu Pelengkap (Pilihan)           

1 KPS2401 
Manajemen Lembaga Keuangan 
Syari'ah 3     X   

2 KPS2402 
Analisis Laporan Keuangan Bisnis 
Syari'ah 3     X   

3 KPS2403 Akuntansi Syari'ah       X   

4 KPS2404 
Manajemen Asset Dan Liabilitas 
Bank Syari'ah       

 
X   

    Jumlah sks 42         

 
  

6A 
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STRUKTUR KURIKULUM 2016 
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 
 

Studi  :  S.2 Ekonomi Syari'ah (ES) 
Konsentrasi :  Bisnis dan Manajemen Syari’ah (BMS) 

 

No. Kode  Mata Kuliah sks 
Semester 

I II III IV 

I Ilmu Multidisiplin (wajib)           

1 PS2101 Studi Qur’an-Hadis 3 x       

2 PS2102 Filsafat Dan Pendekatan Imu 
Keislaman 

3 x       

3 PS2103 Metodologi Penelitian Kualitatif dan 
Kuantitatif 

3   x     

4 PS2104 Matrikulasi Bahasa Arab 0 x       

5 PS2105 Matrikulasi Bahasa Inggris 0 x       

II A. Inti Keilmuan Program Studi (wajib)           

1 ES2201 
Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh 
Ekonomi Syariah  3 x   

    

2 ES2202 Ekonomi Mikro Syari’ah 3 x       

3 ES2203 Ekonomi Makro Sari’ah 3   x     

4 ES2204 Ekonometrika 3   x   

  B. Inti Keilmuan Konsentrasi (wajib)             

1 BMS2301 
Manajemen Lembaga Keuangan 
Syari'ah 3   x     

2 BMS2302 Manajemen Bisnis Syari’ah 3     x   

3 BMS2303 Seminar Proposal Penelitian 3     x   

4 BMS2304 Tesis 6       x 

III Ilmu Pelengkap (wajib)            

1 BMS 2401 Manajemen SDI 3     x   

2 BMS 2402 Manajemen Pemasaran 3     x   

3 BMS 2403 Manajemen Strategik       x   

4 BMS 2404 
Analisis Laporan Keuangan Bisnis 
Syari'ah       

 
x   

    Jumlah sks 42         

 
  

6B 
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STRUKTUR KURIKULUM 2016 
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 
 

Program Studi : S.2 Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) 
 
 
 

No. Kode  Mata Kuliah sks 
Semester 

I II III IV 

I Ilmu Multidisiplin (wajib)           

1 PS 2101 Studi Qur'an-Hadis 3 x       

2 PS 2102 Filsafat Ilmu Keislaman 3   x     

3 PS 2103 Metodologi Penelitian  3   x     

4 PS 2104 Pendekatan Ilmu-ilmu Keislaman 3 x       

5 PS 2105 Bahasa Arab 3 x       

6 PS 2106 Bahasa Inggris 3 x       

II Inti Keilmuan Program Studi (wajib)           

1 KPI 2201 
Sejarah Pemikiran dan Gerakan 
Dakwah  

3 
  

x     

2 KPI 2202 Studi Kritis Komunikasi  3   x     

3 KPI 2203 Komunikasi Lintas Budaya 3   x     

4 KPI 2204 Studi Kebijakan Dakwah 3   x     

5 KPI 2205 Studi Teks Dakwah 3     x   

6 KPI 2206 Karya Tulis Jurnal Ilmiah 3     x   

7 KPI 2207 Seminar Proposal 3     x   

8 KPI 2208 Tesis 6       x 

III Ilmu Pelengkap (pilihan)           

1 KPI 2401 
Komunikasi, Media Massa dan 
Globalisasi 

3     x   

2 KPI 2402 Dakwah dan Budaya Lokal 3     x   

3 KPI 2403 Komunikasi Pembangunan 3     x   

4 KPI 2404 Sistem Komunikasi Internasional 3     x   

5 KPI 2405 Psikologi Komunikasi Dakwah 3     x   

6 KPI 2406 Islam dan Kesetaraan Gender 3     x   

7 KPI 2407 Etika komunikasi dalam Islam 3     x   

8 KPI 2408 Islam dan Budaya Media 3     x   

9 KPI 2409 Da'wah dan Transformasi Global 3     x   

    Jumlah sks 42         

 
  

7 
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Catatan: 

1. Beban studi Program Magister (S2) adalah 42 sks untuk semua program 

studi/konsentrasi 

2. Ilmu Pelengkap (pilihan) yang harus diambil adalah 2 mata kuliah (6 sks) 

dari 4-9 mata kuliah. 

3. Mata Kuliah Pilihan akan dibuka kelas jika dipilih minimal oleh delapan 

mahasiswa. Jika jumlah peminatnya tidak terpenuhi, maka peminat 

tersebut dimasukkan kelas mata kuliah konsentrasi yang telah dipilih 

lebih dari delapan mahasiswa. 

4. Ciri UIN supaya diintegrasikan ke dalam semua mata kuliah 

5. Karya Tulis Jurnal Ilmiah merupakan tagihan penerbitan makalah/artikel 

di jurnal ilmiah yang diberi bobot 0 sks. Tulisan/makalah ini bisa berasal 

dari revisi makalah komprehensif. 

6. Syarat pendaftaran ujian tesis di antaranya harus menyerahkan foto 

copy sertifikat yang dilegalisir dengan nilai IMKA minimal 325 (untuk 

Bahasa Arab) dan nilai TOEFL minimal 460 (untuk Bahasa Inggris). 

Pencapaian kemampuan bahasa ini difasilitasi oleh  Pascasarjana 

dengan berkoordinasi dengan PPB (Pusat Pengembangan Bahasa) 

melalui program perkuliahan/kursus matrikulasi bahasa yang 

diorientasikan untuk penguasaan IMKA dan TOEFL diatur secara 

terpisah (mandiri). 

 

 

__________________ 
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STRUKTUR KURIKULUM 2016 
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 
 

Program Studi  :  S.3 Studi Islam 
Konsentrasi :  Studi Islam 
 

No. Kode  Mata Kuliah sks 
Semester 

I II III IV 

 I. Ilmu Multidisiplin        

1 PS 3101 Filsafat Ilmu Keislaman 3 x     

2 PS 3102 Pendekatan Kajian Islam 3 x     

3 PS 3103 
Pemikiran Islam Klasik dan 
Kontemporer 

3 x    

 II. Inti Keilmuan Program Studi      

4 SI 3201 Hermeneutika Qur'an dan Hadis 3 x     

5 SI 3202 Islam dan Kajian Antropologi 3  x   

  III. Inti Keilmuan Konsentrasi      

6 SI 3301 Agama dan Teori Sosial 3   x     

7 SI 3302 Psikologi Islam 3    x   

8 SI 3303 
Ushul Fiqh dan Maqashid al-
Syariah 

3     x   

9 SI 3304 Metode Penelitian  3   x    

10 SI 3305 Keilmuan Khusus 3   x     

11 SI 3306 Riset dan Publikasi Ilmiah 3   x    

12 SI 3307 Seminar Proposal Disertasi      

13 SI 3308 Disertasi 12      x 

 IV. Ilmu Pelengkap      

1 SI 3401 Falsafah Ekonomi Syariah 3   x   

2 SI 3402 Filsafat Pendidikan Islam 3   x   

3 SI 3403 Filsafat Dakwah Islam 3   x   

4 SI 3404 Filsafat Etika-Tasawuf 3   x   

5 SI 3405 Sosiologi Islam 3   x   

6 SI 3406 Politik Islam  3   x   

    Jumlah sks 48     

 
 

1 
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STRUKTUR KURIKULUM 2016 
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 
 

Program Studi  :  S.3 Studi Islam 
Konsentrasi :  Ilmu Falak 
 

No. Kode  Mata Kuliah sks 
Semester 

I II III IV 

 I. Ilmu Multidisiplin        

1 PS 3101 Filsafat Ilmu Keislaman 3 x     

2 PS 3102 Pendekatan Kajian Islam 3 x     

3 PS 3103 
Pemikiran Islam Klasik dan 
Kontemporer 

3 x    

 II. Inti Keilmuan Program Studi      

4 SI 3201 Hermeneutika Qur'an dan Hadis 3 x     

5 SI 3202 Islam dan Kajian Antropologi 3  x   

  III. Inti Keilmuan Konsentrasi      

6 IF 3301 Astronomi 3 x    

7 IF 3302 Geodesi 3   x     

8 IF 3303 Mekanika Benda Langit 3   x     

9 IF 3304 Metode Penelitian Sains  3     x   

10 IF 3305 Keilmuan Khusus 3     x   

11 IF 3306 Riset dan Publikasi Ilmiah 3   x     

12 IF 3307 Seminar Proposal Disertasi 3   x    

13 IF 3308 Disertasi 12       x 

 IV. Ilmu Pelengkap      

1 IF 3401 
Hisab Rukyat Klasik dan 
Kontemporer 

3   x   

2 IF 3402 Kajian Metode Hisab 3   x   

3 IF 3403 Fiqh Hisab Rukyat Indonesia 3   x   

4 IF 3404 Kajian Perangkat Rukyah 3   x   

5 IF 3405 
Ilmu Falak dan Transformasi 
Global 

3   x   

6 IF 3406 Problematika Fiqh dan Sains 3   x   

    Jumlah sks 48     

 
 

2 
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STRUKTUR KURIKULUM 2016 
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 
 

Program Studi  :  S.3 Studi Islam 
Konsentrasi :  Hukum Keluarga Islam 
 

No. Kode  Mata Kuliah sks 
Semester 

I II III IV 

 I. Ilmu Multidisiplin        

1 PS 3101 Filsafat Ilmu Keislaman 3 x     

2 PS 3102 Pendekatan Kajian Islam 3 x     

3 PS 3103 
Pemikiran Islam Klasik dan 
Kontemporer 

3 x    

 II. Inti Keilmuan Program Studi      

4 SI 3201 Hermeneutika Qur'an dan Hadis 3 x     

5 SI 3202 Islam dan Kajian Antropologi 3  x   

  III. Inti Keilmuan Konsentrasi      

6 HK 3301 Fiqh Munakahat Kontemporer  3 x    

7 HK 3302 
Problematika Hukum Keluarga di 
Indonesia 

3   x     

8 HK 3303 Manajemen Konflik Keluarga 3    x    

9 HK 3304 Metode Penelitian 3    x    

10 HK 3305 Keilmuan Khusus 3     x   

11 HK 3306 Riset dan Publikasi Ilmiah 3    x    

12 HK 3307 Seminar Proposal Disertasi 3    x  

13 HK 3308 Disertasi 12       x 

 IV. Ilmu Pelengkap          

1 HK 3401 
Ushul Fiqh dan Maqashid al-
Syariah 

3   x   

2 HK 3402 Falsafah Ekonomi Syariah 3   x   

3 HK 3403 Hukum Keluarga di Negara Islam 3   x   

4 HK 3404 Politik Hukum Keluarga 3   x   

5 HK 3405 Sosiologi Hukum Keluarga 3   x   

6 HK 3406 Psikologi Keluarga 3   x   

    Jumlah sks 48     

 
 

3 
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STRUKTUR KURIKULUM 2016 
PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 
 

Program Studi  :  S.3 Studi Islam 
Konsentrasi :  Manajemen Halal 
 

No. Kode  Mata Kuliah sks 
Semester 

I II III IV 

 I. Ilmu Multidisiplin        

1 PS 3101 Filsafat Ilmu Keislaman 3 x     

2 PS 3102 Pendekatan Kajian Islam 3 x     

3 PS 3103 
Pemikiran Islam Klasik dan 
Kontemporer 

3 x    

 II. Inti Keilmuan Program Studi      

4 SI 3201 Hermeneutika Qur'an dan Hadis 3 x     

5 SI 3202 Islam dan Kajian Antropologi 3  x   

  III. Inti Keilmuan Konsentrasi      

6 MH 3301 Fiqh-Ushul Fiqh Produk Halal 3 x    

7 MH 3302 Sains dan Teknologi Produk Halal 3   x     

8 MH 3303 
Manajemen Audit dan Sertifikasi 
Produk Halal 

3    x    

9 MH 3304 Metode Penelitian 3   x    

10 MH 3305 Keilmuan Khusus 3     x   

11 MH 3306 Riset dan Publikasi Ilmiah 3    x    

12 MH 3307 Seminar Proposal Disertasi 3    x  

13 MH 3308 Disertasi 12       x 

 IV. Ilmu Pelengkap          

1 MH 3401 Metodologi Fatwa Halal 3   x   

2 MH 3402 Sistem Jaminan Produk Halal 3   x   

3 MH 3403 Politik Hukum dan Budaya Halal 3   x   

4 MH 3404 Hukum Produk Halal Internasional 3   x   

5 MH 3405 
Transformasi Global Jaminan 
Produk Halal 

3   x   

6 MH 3406 
Kebijakan dan Strategi Pembinaan 
Jaminan Produk Halal 

3   x   

    Jumlah sks 48     

  

4 
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Catatan: 

 

1. Beban studi Program Doktor (S3) adalah 51 sks untuk semua 

konsentrasi. 

2. Mata Kuliah Ilmu Pelengkap (pilihan) yang harus diambil sesuai 

ketentuan:  

a. minimal 1 (satu) mata kuliah (3 sks) dari 6 (enam) mata kuliah 

yang ditawarkan. 

b. dapat diambil dari mata kuliah pilihan yang tersedia di 

pascasarjana (baik si jenjang S.2 maupun S.3) sesuai 

konsentrasi/minat keilmuan.   

c. akan diselenggarakan (dibuka kelas) jika dipilih minimal oleh 8 

(delapan) mahasiswa. Jika jumlah peminatnya tidak terpenuhi, 

maka peminat tersebut dimasukkan kelas mata kuliah konsentrasi 

yang telah dipilih lebih dari delapan mahasiswa. 

3. Mata kuliah Keilmuan Khusus dilaksanakan dengan model nyantrik. 

Dalam pembelajarannya, mahasiswa  melakukan komunikasi langsung 

dengan 2 (dua) profesor/dosen yang ditetapkan oleh pascasarjana 

dalam rangka mendapat masukan, bimbingan, arahan terkait dengan 

bidang ilmu yang ditekuni sebagai keahliannya dalam persiapan 

penulisan disertasi yang menjadi karya keahliannya. Out-putnya adalah 

mahasiswa menulis proposal disertasi yang siap dan layak untuk 

diujikan.  

4. Ciri UIN supaya diintegrasikan ke dalam semua mata kuliah 

5. Riset dan Publikasi Ilmiah merupakan pembekalan mahasiswa tentang 

kajian praktis meneliti dan penulisan karya ilmiah dan hal-hal yang 

terkait. Out-putnya adalah naskah jurnal yang siap diterbitkan, baik skala 

nasional maupun internasional. Naskah ini dapat dijadikan bahan untuk 

ujian komprehensif.  

6. Syarat pendaftaran ujian disertasi di antaranya harus menyerahkan foto 

copy sertifikat yang dilegalisir dengan nilai IMKA minimal 350 (untuk 

Bahasa Arab) dan nilai TOEFL minimal 470 (untuk Bahasa Inggris). 

Pencapaian kemampuan bahasa ini difasilitasi oleh  Pascasarjana 

dengan berkoordinasi dengan PPB (Pusat Pengembangan Bahasa) 

melalui program perkuliahan/kursus matrikulasi bahasa dengan orientasi 

penguasaan IMKA dan TOEFL diatur secara terpisah (mandiri). 

 

 

 

______________ 
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Salinan 

 

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA 

UIN WALISONGO SEMARANG 

 

NOMOR : Un.10.9/D/PP.00.9/908B/2016 

TENTANG 

KETENTUAN UJIAN KOMPREHENSIF  

MAHASISWA PROGRAM MAGISTER 

 

DIREKTUR PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 

 

Menimbang 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan 

standar Ujian Komprehensif bagi mahasiswa 

Program Magister perlu ada aturan/ 

ketentuan ujian yang standar dalam 

menyelesaikan studi.  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-

mana dimaksud dalam huruf a perlu 

menetapkan Keputusan Direktur 

Pascasarjana UIN Walisongo Semarang 

tentang Ketentuan Ujian Komprehensif. 

 

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen; 

c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi;  

d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  

e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 
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f. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia;  

g. Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 

Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang 

Pendidikan Tinggi 

h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi; 

i. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Pembidangan Ilmu; 

j. Keputusan Rektor UIN Walisongo  Nomor 5 

Tahun 2015 tentang Pedoman Akademik 

k. Keputusan Rektor UIN Walisongo 

Un.10.0/R/PP.00.9/1006A/2016 tentang 

Pedoman Akademik Pascasarjana UIN 

Walisongo Semarang. 

Memperhatikan : Rumusan Workshop Penyusunan Panduan 

Penulisan Karya Tulis Ilmiah  Pascasarjana UIN 

Walisongo Semarang tanggal 16 Agustus 2016.  

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA 

UIN WALISONGO SEMARANG TENTANG 

KETENTUAN UJIAN KOMPREHENSIF 

MAHASISWA PROGRAM MAGISTER  

 

Pasal 1 

Ketentuan Umum  

 

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 
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1) Ujian komprehensif adalah ujian yang dilakukan untuk mengukur 

penguasaan kompetensi utama atau konsentrasi yang menjadi 

minat mahasiswa secara menyeluruh. 

2) Makalah adalah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil kajian 

pustaka dalam rangka persiapan penulisan tesis program magister. 

3) Pascasarjana adalah Pascasarjana UIN Walisongo Semarang. 

4) Program studi adalah program magister yang diselenggarakan di 

pascasarjana dan fakultas di lingkungan UIN Walisongo 

Semarang.  

5) Konsentrasi adalah bidang kekhususan ilmu keislaman dari 

Program Magister Ilmu Agama Islam sebagai sub bidang ilmu 

keislaman. 

6) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di 

Program Magister yang ditetapkan oleh rektor. 

7) Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi tertentu 

yang khusus ditugaskan untuk melaksanakan tugas tridarma 

perguruan tinggi di program magister. 

 

Pasal 2 

Tujuan, Fungsi dan Sasaran 

 

1) Tujuan dilaksanakan Ujian komprehensif adalah untuk 

mengetahui penguasaan mahasiswa akan kompetensi utama, 

konsentrasi program studi, atau spesialisasi secara menyeluruh 

dan terpadu.  

2) Fungsi Ujian komprehensif adalah mengevaluasi pencapaian 

kompetensi utama, konsentrasi atau spesialisasi serta kemampuan 

penalaran dan berpikir ilmiah. 

3) Ujian komprehensif wajib diikuti oleh mahasiswa program 

magister sebagai prasyarat untuk ujian tesis. 

4) Ujian komprehensif dilaksanakan sebagai bagian dari penulisan 

tesis. 

 

Pasal 3 

Syarat Ujian 

 

1) Untuk dapat mengikuti ujian komprehensif, mahasiswa harus 

memenuhi syarat administratif dan akademik. 
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2) Secara administratif, mahasiswa dapat mendaftarkan diri untuk 

mengikuti ujian komprehensif bila telah terdaftar sebagai 

mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan. 

3) Secara akademis, mahasiswa yang dapat mengikuti ujian 

komprehensif adalah mereka yang telah lulus semua mata kuliah 

(kecuali tesis) dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,70. 

 

Pasal 4 

Jenis Ujian 

 

1) Ujian komprehensif dilaksanakan dalam bentuk ujian makalah 

ilmiah, yang dimaksudkan untuk menguji kemampuan mahasiswa 

dalam menulis, menyajikan, menganalisis, dan memecahkan 

permasalahan akademis yang terkait dengan kompetensi utama 

atau konsentrasinya. 

2) Makalah tersebut menjadi titik tolak untuk menguji kemampuan 

mahasiswa secara menyeluruh. 

 

Pasal 5 

Penulisan Makalah 

 

1) Makalah komprehensif ditulis berdasarkan hasil kajian sumber 

pustaka yang relevan dengan tema makalah. 

2) Referensi/rujukan penulisan makalah minimal berasal dari 25 

sumber, 50% di antaranya berbahasa asing (bahasa PBB), dan 30% 

di antaranya berupa artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 

berkala.  

3) Tema makalah diangkat dari permasalahan yang relevan dengan 

kompetensi utama atau konsentrasi program studi. 

4) Makalah ditulis oleh mahasiswa yang dibimbing oleh semua dosen 

pembimbing tesis. 

5) Penulisan makalah ujian komprehensif diorientasikan untuk bisa 

diterbitkan di jurnal ilmiah berkala. 

6) Makalah disusun dengan menggunakan format yang pada dasarnya 

terdiri dari tiga bagian: depan, utama, dan akhir. 

7) Bagian depan terdiri dari sampul, pernyataan keaslian, abstrak, dan 

daftar isi, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Sampul berisi judul makalah, lambang UIN Walisongo, 

pernyataan pembuatan makalah, nama dan NIM, dan nama 
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lembaga, yang selengkapnya sebagaimana contoh dalam 

lampiran 1a. 

b. Pernyataan keaslian makalah dibuat sebagaimana contoh 

dalam lampiran 1b. Pernyataan dibubuhi meterai Rp 6.000,- 

dan ditandatangani. 

c. Abstrak berisi ringkasan makalah yang memuat tujuan 

penulisan dan rangkuman isi pembahasan, dengan ketentuan 

maksimal satu halaman. 

8) Bagian utama merupakan inti dari makalah yang berisi subbagian 

pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan, yang secara garis 

besarnya (tapi bukan merupakan judul bagian atau subbagian) 

berisi hal-hal sebagai berikut: 

a. Pendahuluan berisi tentang: (1) uraian latar belakang perlunya 

mengangkat tema makalah yang dibahas, baik secara teoritis 

ataupun praktis, (2) permasalahan yang menjadi fokus 

pembahasan, serta (3) metode penulisan makalah. 

b. Pembahasan berisi tentang: (1) deskripsi secara teoritis atau 

uraian tentang fokus permasalahan secara lebih detil 

berdasarkan rujukan kepustakaan terkait, (2) kritik penulis 

terhadap teori (atau teori-teori) yang telah dideskripsikan 

sebelumnya, yang bisa berupa kelebihan, kekurangan, 

perbandingan, kaitan satu sama lain, dan (3)  implikasinya 

untuk praktik, kehidupan, atau pengembangan teori lebih 

lanjut.  

c. Kesimpulan berisi rangkuman serta inti dari pembahasan yang 

merupakan jawaban singkat dari permasalahan. 

9) Bagian akhir, sebagai pelengkap dari bagian utama, berisi tentang 

rujukan dan lampiran yang penting untuk diketahui pembaca 

dalam memperjelas atau mendukung uraian dalam bagian utama. 

10) Secara teknis, makalah dibuat dengan ketentuan sesuai ketentuan 

dalam Buku Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bab IV Huruf 

D Angka 3 panduan ini. 

 

Pasal 6 

Persiapan Ujian komprehensif 

 

1) Untuk dapat mengajukan permohonan Ujian Komprehensif, 

mahasiswa harus memenuhi persyaratan: 
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a. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada semester yang 

berjalan. 

b. Telah lulus semua mata kuliah (kecuali tesis). 

2) Pengajuan permohonan/pendaftaran ujian komprehensif (dengan 

menggunakan formulir FKM-1) ditujukan kepada direktur melalui 

melalui Sekretariat Pascasarjana dengan dilampiri: 

a. Naskah komprehensif (sebanyak 5 eksemplar).  

b. Foto copy kartu mahasiswa/kartu registrasi yang berlaku pada 

semester berjalan.  

c. Foto copy transkrip seluruh mata kuliah yang telah lulus 

dengan nilai minimal 2,7. 

3) Apabila semua persyaratan telah terpenuhi, Direktur menetapkan 

susunan Majelis Penguji Komprehensif dan jadwal 

pelaksanaannya. 

4) Penetapan dilakukan dengan surat permohonan menguji dan 

undangan dari Direktur (dengan menggunakan formulir FKM-2). 

5) Majelis Ujian komprehensif terdiri dari seorang ketua, sekretaris 

dan dua atau tiga orang penguji. 

6) Ketua majelis dijabat oleh Direktur atau dosen tetap yang ditunjuk 

oleh Direktur. 

7) Penguji komprehensif adalah dosen di lingkungan UIN Walisongo 

yang telah memenuhi syarat untuk menjadi dosen di Pascasarjana 

serta memiliki keahlian sesuai dengan tema makalah 

komprehensif. 

8) Mahasiswa yang akan melaksanakan ujian harus berpakaian 

formal (kemeja lengan panjang, bukan batik) , rapi dan berdasi 

(bagi pria) dan berjilbab (bagi wanita). 

 

 

Pasal 7 

Pelaksanaan Ujian Komprehensif 

 

1) Ujian Komprehensif dimaksudkan untuk menguji penguasaan 

mahasiswa dalam memecahkan secara teoritis masalah yang terkait 

dengan keahlian utama atau konsentrasi yang menjadi minatnya. 

2) Ujian Komprehensif dilaksanakan di hadapan majelis Ujian 

Komprehensif yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, 

dan dua atau tiga orang penguji. 
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3) Tugas penguji adalah sebagai berikut: 

a. Ketua/penguji : memimpin jalannya ujian, membahas 

(bertanya, mengklarifikasi, memberikan 

saran) dan menilai hasil.  

b. Sekretaris/penguji : mengurus administrasi ujian, mencatat 

proses dan hasil ujian, membahas 

(bertanya, mengklarifikasi, memberikan 

saran) dan menilai hasil. 

c. Penguji : membahas (bertanya, mengklarifikasi, 

memberikan saran) dan menilai hasil. 

4) Ujian Komprehensif dilaksanakan antara 60 sampai 120 menit. 

5) Ujian Komprehensif dilaksanakan dengan susunan acara sebagai 

berikut: 

a. Pemeriksaan pemenuhan standar etika dalam penulisan ilmiah 

(mahasiswa harus meninggalkan ruang sidang). 

b. Pembukaan ujian. 

c. Presentasi garis besar makalah komprehensif oleh mahasiswa. 

d. Pembahasan makalah komprehensif oleh majelis penguji. 

e. Tanggapan/jawaban mahasiswa atas pembahasan penguji. 

f. Penentuan hasil ujian (mahasiswa harus meninggalkan ruang 

sidang). 

g. Penyampaian hasil ujian. 

h. Penutupan ujian. 

6) Masing-masing penguji memberikan penilaian yang mencakup 

aspek: 

a. Naskah makalah komprehensif (kejelasan masalah, teori, 

kerangka berpikir, sistematika dan teknik penulisan, logika). 

b. Kemampuan menyajikan makalah komprehensif (penguasaan, 

sistematika, kejelasan). 

c. Kemampuan menjawab dan merespons pertanyaan/ulasan 

penguji (kebenaran, ketepatan, kejelasan). 

7) Hasil penilaian Ujian Komprehensif  dinyatakan dalam nilai angka 

(0,0-4,0) sebagaimana ketentuan yang berlaku. 

8) Hasil penilaian masing-masing penguji dituangkan dalam Lembar 

Penilaian Hasil  Ujian Komprehensif  (dengan menggunakan 

formulir FKM-3). 

9) Hasil penilaian akhir dituangkan dalam Berita Acara  Ujian 

Komprehensif  (dengan menggunakan formulir FKM-4), yang 
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dilampiri dengan daftar hadir penguji (dengan menggunakan 

formulir FKM-5). 

10) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian komprehensif apabila 

mendapatkan nilai rata-rata minimal 2,7 dari seluruh penguji. 

11) Di samping nilai, hasil ujian komprehensif juga dinyatakan dalam 

kategori: 

a. Lulus tanpa perlu perbaikan makalah. 

b. Lulus dan harus dilakukan perbaikan makalah. 

c. Tidak lulus dan harus dilakukan perbaikan makalah dan 

diujikan kembali. 

12) Apabila dipandang perlu, majelis penguji dapat memberikan saran 

perbaikan makalah. 

13) Perbaikan makalah yang telah dinyatakan lulus dalam ujian 

komprehensif dilakukan berdasarkan saran perbaikan, 

dilaksanakan di bawah bimbingan para penguji ujian 

komprehensif. 

14) Masa perbaikan makalah yang telah dinyatakan lulus paling lama 

satu bulan. Apabila masa perbaikan tersebut terlampaui dan 

makalah belum mendapat pengesahan dari Majelis Penguji, 

mahasiswa harus menempuh ujian ulang. 

15) Perbaikan makalah yang telah dinyatakan tidak lulus dilakukan di 

bawah bimbingan para penguji ujian komprehensif. 

16) Masa perbaikan makalah yang dinyatakan tidak lulus secepat-

cepatnya satu bulan dan selama-lamanya tiga bulan. 

17) Apabila telah dilakukan perbaikan atau perubahan sesuai dengan 

saran dan telah disetujui oleh majelis penguji ujian komprehensif 

pertama, mahasiswa dapat mengajukan ujian ulang. 

18) Penguji ujian komprehensif ulang sama dengan penguji ujian 

komprehensif pertama. 

19) Dalam hal penguji berhalangan hadir, Direktur dapat mengganti 

dengan penguji lain. 

20) Tata cara dan ketentuan Ujian Komprehensif ulang sebagaimana 

Ujian Komprehensif pertama. 

21) Makalah yang dinyatakan lulus dengan kategori a atau b yang telah 

dilakukan perbaikan sesuai dengan saran dari penguji Ujian 

Komprehensif disahkan/disetujui oleh penguji (dengan 

menggunakan formulir FKM-6).  

22) Makalah yang dinyatakan tidak lulus dengan kategori c yang telah 

dilakukan perbaikan sesuai dengan saran dari penguji Ujian 
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Komprehensif disahkan/disetujui oleh penguji (dengan 

menggunakan formulir FKM-6A) untuk diujikan kembali. 

23) Kepada mahasiswa yang telah lulus dan mendapat pengesahan/ 

persetujuan hasil ujian komprehensif dari seluruh majelis penguji, 

diberi Surat Keterangan Lulus  Ujian Komprehensif oleh Direktur 

(dengan menggunakan formulir FKM-7). 

24) Makalah yang telah disahkan harus layak diterbitkan di jurnal 

ilmiah berkala. 

 

Pasal 8 

Penutup 

 

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan 

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan 

ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di :  Semarang  

Pada tanggal :  23 Agustus 2016  

 

Direktur Pascasarjana  

UIN Walisongo Semarang, 

 

   cap            ttd. 

 

 

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.  

NIP: 19590714 198603 1 004   

  

Tembusan: 

1. Rektor UIN Walisongo;  

2. Dekan FDK UIN Walisongo; 

3. Dekan FSH UIN Walisongo; 

4. Dekan FITK UIN Walisongo 

5. Dekan FUHUIN Walisongo 

6. Dekan FEBI UIN Walisongo. 
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Salinan 

 

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA 

UIN WALISONGO SEMARANG 

 

NOMOR : Un.10.9/D/PP.00.9/908C/2016 

TENTANG 

KETENTUAN UJIAN KOMPREHENSIF  

MAHASISWA PROGRAM DOKTOR 

 

DIREKTUR PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 

 

Menimbang 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan 

standar Ujian Komprehensif bagi mahasiswa 

Program Doktor perlu ada aturan/ketentuan 

ujian yang standar dalam menyelesaikan 

studi.  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-

mana dimaksud dalam huruf a perlu 

menetapkan Keputusan Direktur 

Pascasarjana UIN Walisongo Semarang 

tentang Ketentuan Ujian Komprehensif. 

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen; 

c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi;  

d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  

e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

f. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia;  
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g. Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 

Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang 

Pendidikan Tinggi 

h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi; 

i. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Pembidangan Ilmu; 

j. Keputusan Rektor UIN Walisongo  Nomor 5 

Tahun 2015 tentang Pedoman Akademik 

k. Keputusan Rektor UIN Walisongo 

Un.10.0/R/PP.00.9/1006A/2016 tentang 

Pedoman Akademik Pascasarjana UIN 

Walisongo Semarang. 

Memperhatikan : Rumusan Workshop Penyusunan Panduan 

Penulisan Karya Tulis Ilmiah  Pascasarjana UIN 

Walisongo Semarang tanggal 16 Agustus 2016.  

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA 

UIN WALISONGO SEMARANG TENTANG 

KETENTUAN UJIAN KOMPREHENSIF 

MAHASISWA PROGRAM DOKTOR  

 

Pasal 1 

Pengertian 

 

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 

1) Ujian komprehensif adalah ujian yang dilakukan untuk mengukur 

penguasaan keahlian khusus yang menjadi minat mahasiswa 

secara menyeluruh. 
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2) Makalah adalah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil kajian 

pustaka dalam rangka persiapan penulisan disertasi program 

doktor. 

3) Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana IAIN 

Walisongo Semarang. 

4) Program studi adalah Program Doktor Studi Islam pada Program 

Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang.  

5) Konsentrasi adalah bidang kekhususan ilmu keislaman dari 

Program Doktor Studi Islam (subbidang ilmu keislaman). 

6) Spesialisasi adalah keahlian khusus dalam subbidang ilmu 

keislaman tertentu yang menjadi minat mahasiswa dalam 

penulisan disertasi. 

7) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada 

Program Doktor Studi Islam yang ditetapkan oleh Rektor. 

8) Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi tertentu 

yang khusus diangkat pada Program Doktor Program 

Pascasarjana, untuk melaksanakan tugas tridarma perguruan 

tinggi. 

 

Pasal 2 

Ketentuan Umum 

 

1) Ujian komprehensif bertujuan untuk mengetahui penguasaan 

mahasiswa akan kompetensi spesialisasi keahlian program studi 

secara menyeluruh dan terpadu.  

2) Ujian komprehensif merupakan pendadaran terhadap kompetensi 

khusus spesialisasi keahliannya yang dimaksudkan untuk 

mengevaluasi pencapaian kompetensi tersebut. 

3) Ujian komprehensif wajib diikuti oleh mahasiswa program doktor 

sebagai prasyarat untuk mengajukan proposal disertasi. 

4) Ujian komprehensif dilaksanakan sebagai bagian dari penulisan 

disertasi yang membahas teori utama disertasi tersebut. 

 

 

Pasal 3 

Syarat-Syarat 

 

1) Untuk dapat mengikuti ujian komprehensif, mahasiswa harus 

memenuhi syarat administratif dan akademik. 
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2) Secara administratif, mahasiswa dapat mendaftarkan diri untuk 

mengikuti ujian komprehensif bila telah terdaftar sebagai 

mahasiswa aktif pada semester berjalan. 

3) Secara akademis, mahasiswa dapat mendaftarkan diri untuk 

mengikuti ujian komprehensif bila telah lulus semua mata kuliah 

(kecuali disertasi) dengan indeks prestasi kumulatif minimal 3,00. 

 

Pasal 4 

Bentuk Ujian 

 

3) Ujian komprehensif dilaksanakan dalam bentuk ujian makalah 

ilmiah, yang dimaksudkan untuk menguji kemampuan mahasiswa 

dalam menulis, menyajikan, menganalisis, dan memecahkan 

permasalahan akademis yang terkait dengan spesialisasi 

keahliannya. 

4) Makalah tersebut menjadi titik tolak untuk menguji kemampuan 

mahasiswa secara menyeluruh. 

 

Pasal 5 

Penulisan Makalah 

 

1) Makalah komprehensif ditulis berdasarkan hasil kajian sumber 

pustaka yang relevan dengan tema makalah.  

2) Sumber pustaka yang menjadi rujukan pengkajian sekurang-

kurangnya terdiri dari 30 buah, sekurang-kurangnya 15 di 

antaranya berbahasa asing (bahasa PBB), dan sekurang-

kurangnya 15 di antaranya berupa artikel yang diterbitkan dalam 

jurnal.  

3) Tema makalah diangkat dari permasalahan yang relevan dengan 

kompetensi utama program studi. 

4) Makalah ditulis oleh mahasiswa yang dibimbing oleh promotor 

dan kopromotor penulisan disertasi. 

5) Penulisan makalah ujian komprehensif diorientasikan untuk bisa 

diterbitkan di jurnal ilmiah berkala. 

6) Makalah disusun dengan menggunakan format yang pada 

dasarnya terdiri dari tiga bagian: depan, utama, dan akhir. 

7) Bagian depan terdiri dari sampul, pernyataan keaslian, abstrak, 

dan daftar isi, dengan ketentuan sebagai berikut: 
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a. Sampul berisi judul makalah, lambang IAIN Walisongo, 

pernyataan pembuatan makalah, nama dan NIM, nama 

lembaga, yang selengkapnya sebagaimana contoh dalam 

lampiran 1a. 

b. Pernyataan keaslian makalah dibuat sebagaimana contoh 

dalam lampiran 1b. Pernyataan dibubuhi meterai Rp 6.000,- 

dan ditandatangani. 

c. Abstrak berisi ringkasan makalah yang berisi tujuan penulisan 

dan rangkuman isi pembahasan, dengan ketentuan maksimal 

satu halaman. 

d. Daftar isi berisi judul bagian dan subbagian makalah serta 

nomor halaman di mana ia berada. 

8) Bagian utama merupakan inti dari makalah yang berisi subbagian 

pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan, yang secara garis 

besarnya (tapi bukan merupakan judul bagian atau subbagian) 

berisi hal-hal sebagai berikut: 

a. Pendahuluan berisi tentang: (1) uraian latar belakang perlunya 

mengangkat tema makalah yang dibahas, baik secara teoritis 

ataupun praktis, (2) permasalahan yang menjadi fokus 

pembahasan, serta (3) metode penulisan makalah. 

b. Pembahasan berisi tentang: (1) deskripsi secara teoritis atau 

uraian tentang fokus permasalahan secara lebih detil 

berdasarkan rujukan kepustakaan terkait, (2) kritik penulis 

terhadap teori (atau teori-teori) yang telah dideskripsikan 

sebelumnya, yang bisa berupa kelebihan, kekurangan, 

perbandingan, kaitan satu sama lain, dan (3)  implikasinya 

untuk praktik, kehidupan, atau pengembangan teori lebih 

lanjut.  

c. Kesimpulan berisi rangkuman serta inti dari pembahasan yang 

merupakan jawaban singkat dari permasalahan serta, bila 

diperlukan, saran-saran berdasarkan kesimpulan yang 

ditujukan kepada pihak-pihak terkait. 

9) Bagian akhir sebagai pelengkap dari bagian utama, berisi tentang 

rujukan dan lampiran yang penting untuk diketahui pembaca 

dalam memperjelas atau mendukung uraian dalam bagian utama. 

10) Secara teknis, makalah dibuat dengan ketentuan sesuai ketentuan 

dalam Buku Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bab IV Huruf 

D Angka 3 panduan ini. 
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Pasal 6 

Persiapan Ujian komprehensif 
 

1) Untuk dapat mengajukan permohonan ujian komprehensif, 

mahasiswa harus memenuhi persyaratan: 

a. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada semester yang 

berjalan. 

b. Telah lulus semua mata kuliah (kecuali disertasi). 

2) Pengajuan permohonan/pendaftaran ujian komprehensif (dengan 

menggunakan formulir FKD-1) ditujukan kepada Direktur dengan 

dilampiri: 

a. Naskah komprehensif (sebanyak 6 eksemplar).  

b. Foto copy kartu mahasiswa/kartu registrasi yang berlaku pada 

semester berjalan. 

c. Foto copy transkrip seluruh mata kuliah yang telah lulus 

dengan nilai minimal 3,0. 

3) Apabila semua persyaratan telah terpenuhi, Direktur menetapkan 

susunan Majelis Penguji Komprehensif dan jadwal 

pelaksanaannya. 

4) Penetapan dilakukan dengan surat permohonan menguji dan 

undangan dari Direktur (dengan menggunakan formulir FKD-2). 

5) Majelis Ujian komprehensif terdiri dari ketua, sekretaris, tiga atau 

empat orang penguji. 

6) Ketua majelis dijabat oleh Direktur atau dosen tetap yang ditunjuk. 

7) Sekretaris majelis dijabat oleh dosen yang ditunjuk oleh Direktur. 

8) Penguji komprehensif adalah dosen di lingkungan IAIN 

Walisongo, perguruan tinggi lain, atau instansi lain yang telah 

memenuhi syarat untuk menjadi dosen di Program Pascasarjana 

serta memiliki keahlian sesuai dengan tema makalah 

komprehensif. 

9) Paling tidak satu di antara penguji harus memiliki jabatan 

fungsional profesor. 

10) Mahasiswa yang akan melaksanakan ujian harus berpakaian 

formal (kemeja lengan panjang, bukan batik) , rapi dan berdasi 

(bagi pria) dan berjilbab (bagi wanita). 
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Pasal 7 

Pelaksanaan Ujian Komprehensif 
 

1. Ujian Komprehensif dimaksudkan untuk menguji penguasaan 

mahasiswa dalam memecahkan secara teoritis masalah yang 

terkait dengan keahlian khusus yang menjadi minatnya. 

2. Ujian Komprehensif dilaksanakan di hadapan majelis Ujian 

Komprehensif yang terdiri dari ketua, sekretaris, tiga atau empat 

orang penguji. 

3. Tugas penguji adalah sebagai berikut: 

a. Ketua/penguji : memimpin jalannya ujian, membahas 

(bertanya, mengklarifikasi, memberikan 

saran) dan menilai hasil. 

b. Sekretaris/penguji : mengurus administrasi ujian, mencatat 

proses dan hasil seminar, membahas 

(bertanya, mengklarifikasi, memberikan 

saran) dan menilai hasil. 

c. Penguji : membahas (bertanya, mengklarifikasi, 

memberikan saran) dan menilai hasil. 

4) Ujian Komprehensif dilaksanakan antara 90 sampai 150 menit. 

5) Ujian Komprehensif dilaksanakan dengan susunan acara sebagai 

berikut: 

a. Pemeriksaan pemenuhan standar etika dalam penulisan 

ilmiah. 

b. Pembukaan ujian. 

c. Presentasi secara garis besar isi makalah komprehensif oleh 

mahasiswa. 

d. Pembahasan makalah komprehensif oleh majelis penguji. 

e. Tanggapan/jawaban mahasiswa atas pembahasan penguji. 

f. Penentuan hasil ujian. 

g. Penyampaian hasil ujian. 

h. Penutupan ujian. 

6) Masing-masing penguji memberikan penilaian yang mencakup 

aspek: 

a. Naskah makalah komprehensif (kejelasan masalah, teori, 

kerangka berpikir, sistematika dan teknik penulisan, 

koherensi antar bagian, logika). 

b. Kemampuan menyajikan makalah komprehensif 

(penguasaan, sistematika, kejelasan). 
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c. Kemampuan menjawab dan merespons pertanyaan/ulasan 

penguji (kebenaran, ketepatan, kejelasan). 

7) Hasil penilaian Ujian Komprehensif  dinyatakan dalam nilai angka 

(0,0-4,0) sebagaimana ketentuan yang berlaku. 

8) Hasil penilaian masing-masing penguji dituangkan dalam Lembar 

Penilaian Hasil  Ujian Komprehensif  (dengan menggunakan 

formulir FKD-3). 

9) Hasil penilaian akhir dituangkan dalam Berita Acara  Ujian 

Komprehensif  (dengan menggunakan formulir FKD-4), yang 

dilampiri dengan daftar hadir penguji (dengan menggunakan 

formulir FKD-5). 

10) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian komprehensif apabila 

mendapatkan nilai rata-rata minimal 3,0 dari seluruh penguji. 

11) Di samping berupa nilai, hasil ujian komprehensif juga dinyatakan 

dalam kategori: 

a. Lulus tanpa perlu perbaikan makalah. 

b. Lulus dan harus dilakukan perbaikan makalah. 

c. Tidak lulus dan harus dilakukan perbaikan makalah serta 

diujikan kembali. 

12) Apabila dipandang perlu, masing-masing penguji dapat 

memberikan catatan perbaikan. 

13) Perbaikan makalah komprehensif (kategori b dan c) dilakukan 

berdasarkan catatan perbaikan yang diberikan oleh para penguji. 

14) Perbaikan makalah komprehensif dilakukan di bawah bimbingan 

para penguji ujian komprehensif. 

15) Masa perbaikan makalah yang telah dinyatakan lulus (kategori b) 

paling lama 1 (satu) bulan. 

16) Masa perbaikan makalah yang dinyatakan tidak lulus (kategori c) 

secepat-cepatnya 1 (satu) bulan untuk dapat diujikan ulang.  

17) Untuk kategori c, apabila telah dilakukan perbaikan atau 

perubahan sesuai dengan catatan dan telah disahkan/disetujui oleh 

majelis penguji ujian komprehensif pertama (dengan 

menggunakan formulir FKD-6A), mahasiswa dapat mengajukan 

ujian ulang. 

18) Penguji ujian komprehensif ulang sama dengan penguji ujian 

komprehensif pertama. 

19) Dalam hal penguji berhalangan hadir, Direktur dapat mengganti 

dengan penguji lain. 
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20) Tata cara dan ketentuan Ujian Komprehensif ulang sebagaimana 

Ujian Komprehensif pertama. 

21) Makalah yang dinyatakan lulus dengan kategori a atau b yang telah 

dilakukan perbaikan sesuai dengan saran dari penguji Ujian 

Komprehensif disahkan/disetujui oleh penguji (dengan 

menggunakan formulir FKD-6). 

22) Kepada mahasiswa yang telah mendapat pengesahan/persetujuan 

hasil ujian komprehensif dari seluruh anggota majelis penguji, 

diberi Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif oleh Direktur 

(dengan menggunakan formulir FKD-7). 

23) Makalah yang telah disahkan harus layak diterbitkan di jurnal 

ilmiah berkala. 
 

Pasal 8 

Lain-lain 
 

1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan yang 

bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku. 

2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 

dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan 

sebagaimana mestinya. 
 

Ditetapkan di :  Semarang  

Pada tanggal :  23 Agustus 2016  
 

Direktur Pascasarjana  

UIN Walisongo Semarang, 

 

   cap            ttd. 
 

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.  

NIP: 19590714 198603 1 004  
 

Tembusan: 

1. Rektor UIN Walisongo;  

2. Dekan FDK UIN Walisongo; 

3. Dekan FSH UIN Walisongo; 

4. Dekan FITK UIN Walisongo 

5. Dekan FUHUIN Walisongo 

6. Dekan FEBI UIN Walisongo. 
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Salinan 

 

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA 

UIN WALISONGO SEMARANG 

 

NOMOR : Un.10.9/D/PP.00.9/908D/2016 

TENTANG 

KETENTUAN PENULISAN  

DAN UJIAN TESIS MAGISTER 

 

DIREKTUR PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 

 

Menimbang 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan 

standar penulisan dan ujian tesis bagi 

mahasiswa Program Magister perlu ada 

aturan/ketentuan penulisan dan ujian tesis  

yang standar dalam menyelesaikan studi.  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-

mana dimaksud dalam huruf a perlu 

menetapkan Keputusan Direktur 

Pascasarjana UIN Walisongo Semarang 

tentang Ketentuan Penulisan dan Ujian Tesis 

Magister. 

 

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen; 

c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi;  

d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  

e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

f. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia;  
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g. Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 

Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang 

Pendidikan Tinggi 

h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi; 

i. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Pembidangan Ilmu; 

j. Keputusan Rektor UIN Walisongo  Nomor 5 

Tahun 2015 tentang Pedoman Akademik 

k. Keputusan Rektor UIN Walisongo 

Un.10.0/R/PP.00.9/1006A/2016 tentang 

Pedoman Akademik Pascasarjana UIN 

Walisongo Semarang. 

 

Memperhatikan : Rumusan Workshop Penyusunan Panduan 

Penulisan Karya Tulis Ilmiah  Pascasarjana UIN 

Walisongo Semarang tanggal 16 Agustus 2016.  

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA 

UIN WALISONGO SEMARANG TENTANG 

KETENTUAN PENULISAN DAN UJIAN 

TESIS MAGISTER 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Pengertian 

 

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 

1) Tesis adalah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian 

dalam rangka penyelesaian studi program magister. 
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2) Pascasarjana adalah Pascasarjana UIN Walisongo Semarang. 

3) Program studi adalah Program Magister Studi Islam dan Ilmu 

Falak yang ada di Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.  

4) Konsentrasi adalah bidang kekhususan ilmu keislaman dari 

Program Magister Studi Islam (subbidang ilmu keislaman). 

5) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada 

Program Magister Studi Islam yang ditetapkan oleh Rektor. 

6) Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi tertentu 

yang khusus diangkat pada Program Magister Pascasarjana, untuk 

melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi. 

7) Pembimbing adalah dosen yang diberi tugas membantu dan  

membimbing mahasiswa dalam penulisan tesis. 

 

Pasal 2 

Penulisan Tesis 

 

1) Tesis merupakan karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil 

penelitian dalam rangka penyelesaian studi program magister 

(S2). 

2) Bahan yang menjadi dasar penulisan tesis dapat diperoleh melalui 

penelitian lapangan, laboratorium dan atau kepustakaan. 

3) Tema tesis diangkat dari permasalahan yang relevan dengan kajian 

kompetensi utama, konsentrasi program studi, atau spesialisasi. 

4) Tesis merupakan karya mandiri mahasiswa yang ditulis di bawah 

bimbingan dosen yang ditunjuk. 

5) Tesis dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, Arab atau Inggris. 

6) Secara teknis, tesis penulisan harus sesuai ketentuan dalam Buku 

Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bab IV Huruf D Angka 3 

panduan ini. 

 

 

Pasal 3 

Ujian Tesis 

 

1) Ujian tesis merupakan kegiatan terakhir dari seluruh kegiatan 

akademik mahasiswa Program Magister. 

2) Ujian tesis dilaksanakan apabila mahasiswa telah dinyatakan lulus 

ujian komprehensif, dan naskah tesisnya sesuai tahapannya telah 

siap untuk diujikan. 
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3) Ujian tesis dilaksanakan dalam dua tahapan: seminar proposal dan 

ujian tesis. 

4) Seminar proposal dilaksanakan di hadapan Majelis Penguji 

Seminar Proposal yang terdiri dari ketua, sekretaris, pembimbing, 

dan seorang atau dua orang penguji. 

5) Ujian Tesis dilaksanakan di hadapan Majelis Penguji Tesis yang 

terdiri dari ketua, sekretaris, pembimbing, satu atau dua orang 

penguji. 

6) Penguji tesis adalah tenaga edukatif atau pakar yang memenuhi 

persyaratan menjadi dosen di Pascasarjana. 

7) Majelis Penguji Tesis ditetapkan oleh Direktur.  

8) Penyelenggara ujian tesis adalah Pascasarjana. 

9) Waktu ujian tesis sekurang-kurangnya 60 menit, dan sebanyak-

banyaknya 120  menit. 

 

BAB II 

PENGAJUAN JUDUL TESIS 

 

Pasal 4 

Syarat-syarat Pengajuan Judul Tesis 

 

1)  Untuk dapat mengajukan judul/tema tesis, mahasiswa harus 

memenuhi syarat administratif dan akademis. 

2) Secara administratif, mahasiswa dapat mengajukan judul tesis 

kepada Pascasarjana bila telah terdaftar sebagai mahasiswa aktif 

pada semester yang berjalan. 

3) Secara akademis, mahasiswa yang dapat mengajukan judul tesis 

adalah mereka yang telah menempuh minimal 30 sks dengan 

indeks prestasi kumulatif minimal 2,7. Di samping itu, mahasiswa 

harus telah lulus mata kuliah metodologi penelitian serta mata 

kuliah lain yang ditetapkan oleh Direktur. 

 

Pasal 5 

Proses Pengajuan Judul Tesis 

 

1) Mahasiswa mengajukan rancangan awal penelitian (dengan 

mengisi formulir FTM-1) kepada Direktur, dilampiri foto copy 
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kartu mahasiswa yang berlaku/kartu registrasi dan Hasil Studi 

Semester (HSS) atau KST (bila HSS belum dikeluarkan). 

2) Rancangan awal penelitian tersebut berisi judul, masalah 

penelitian, fokus dan ruang lingkup penelitian (untuk kualitatif) 

atau variabel dan indikator (untuk kuantitatif) disertai penjelasan 

singkat, garis besar metode penelitian yang akan digunakan, serta 

nama pembimbing yang diusulkan. 

3) Judul penelitian harus terkait dengan topik makalah komprehensif 

dan kompetensi utama, konsentrasi, atau spesialisasi. 

4) Direktur mendiskusikan rancangan tersebut dengan mahasiswa 

untuk meyakinkan kelayakan dari segi tema dan metodologi 

ilmiah serta tidak ada duplikasi dalam penelitian tersebut. 

5) Berdasarkan diskusi tersebut Direktur dapat memberikan 

persetujuan,  melakukan koreksi dan perubahan, mengusulkan 

penggantian, atau menolak usulan tersebut.  

 

BAB III 

PEMBIMBING TESIS 

 

Pasal 6 

Ketentuan Umum 

 

1) Untuk setiap mahasiswa yang menulis tesis ditunjuk satu atau dua 

orang pembimbing. 

2) Pembimbing  ditetapkan oleh Direktur atas nama Rektor. 

3) Penetapan pembimbing didasarkan pada kesesuaian bidang 

keahliannya dengan topik atau metode penelitian yang diusulkan 

oleh mahasiswa. 

4) Pembimbing  adalah dosen di lingkungan UIN Walisongo yang 

telah memenuhi syarat untuk menjadi dosen di Pascasarjana. 

5) Untuk dapat diangkat sebagai pembimbing seorang dosen harus 

memiliki jabatan fungsional minimal lektor dengan ijazah doktor 

atau yang diakui setara dengan doktor. 

 

Pasal 7 
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Penunjukan dan Penetapan Pembimbing 

 

1) Apabila usulan awal penelitian telah disetujui, Direktur 

mengajukan permohonan kesediaan dosen yang diusulkan 

(dengan menggunakan formulir FTM-2) untuk menjadi 

pembimbing penulisan tesis mahasiswa yang bersangkutan.  

2) Setelah menerima surat permintaan kesediaan, dosen menyatakan 

bersedia atau tidak bersedia (dengan mengisi dan menandatangani 

formulir FTM-3) menjadi pembimbing penulisan tesis mahasiswa 

yang bersangkutan. 

3) Berdasarkan kesediaan tersebut, Direktur menetapkan judul dan 

pembimbing penulisan tesis mahasiswa yang bersangkutan 

dengan surat keputusan Direktur (dengan menggunakan formulir 

FTM-4). 

 

Pasal 8 

Tugas Pembimbing 

 

1) Tugas pembimbingan dimulai sejak pembimbing menerima surat 

penunjukan dari Direktur sampai dengan selesainya seluruh proses 

penulisan tesis. 

2) Tugas pembimbing adalah: 

a. Memberikan pertimbangan, mengoreksi, dan menyetujui 

judul, kerangka umum, usulan tesis, dan langkah-langkah 

proses penulisan tesis; 

b. Memberikan petunjuk praktis tentang metodologi penelitian 

serta teknik penulisan tesis; 

c. Memberikan koreksi terhadap draf awal proposal dan tesis; 

d. Memberikan persetujuan terhadap draf akhir proposal dan 

tesis; 

e. Menguji pada setiap tahapan ujian tesis;  

f. Membantu mahasiswa melakukan perbaikan naskah tesis 

berdasarkan saran dari majelis penguji tesis sesuai dengan 

tahapannya. 

 

Pasal 9 

Penggantian Pembimbing 
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1) Sebelum masa pembimbingan selesai, pembimbing dapat diganti 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Meninggal dunia; 

b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya karena ada halangan 

tetap; 

c. Mengundurkan diri dari tugas pembimbingan; 

d. Terdapat perbedaan pendapat antara mahasiswa dengan 

pembimbing tentang cara pembimbingan maupun metodologi 

dan substansi penelitian yang tidak dapat dipertemukan 

setelah dilakukan mediasi oleh Direktur. 

2) Penunjukan dan penetapan pembimbing pengganti dilakukan oleh 

Direktur. 

3) Pembimbing pengganti melanjutkan tugas pembimbing yang 

digantikannya sesuai dengan tahapan penulisan tesis yang telah 

dilalui oleh mahasiswa. 

 

BAB III 

PEMBIMBINGAN DAN TEKNIK PENULISAN TESIS 

 

Pasal 10 

Proses Pembimbingan 

 

1) Proses pembimbingan dilakukan secara teratur sejak ditetapkannya 

pembimbing. 

2) Pembimbingan dilakukan atas dasar pendekatan andragogi, di 

mana mahasiswa diperlakukan sebagai orang dewasa yang harus 

bertanggung jawab melakukan inisiatif serta atas isi tesis. 

3) Pembimbingan dilakukan di tempat dan waktu yang disepakati 

bersama antara mahasiswa dengan pembimbing. 

4) Setiap kegiatan dan hasil pokok bimbingan dicatat dalam buku 

bimbingan yang diparaf oleh mahasiswa dan pembimbing. 

5) Bila terjadi perbedaan pendapat yang tidak dapat dipertemukan 

antara pembimbing dan mahasiswa, Direktur, atas pengaduan salah 

satu pihak yang terkait, melakukan pendekatan untuk 

menyelesaikan perbedaan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip 

ilmiah dan ukhuwah. 
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6) Dalam hal perbedaan tersebut tidak dapat terselesaikan, Direktur 

dapat mengalihkan tugas pembimbingan dan menunjuk 

pembimbing yang baru. 

 

 

Pasal 11 

Format Penulisan Tesis 

 

1) Seluruh proses dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

mahasiswa disusun dalam sebuah laporan penelitian atau Tesis. 

2) Laporan tersebut disusun dengan menggunakan format yang pada 

dasarnya terdiri dari tiga bagian: depan, utama, dan akhir. 

3) Bagian depan terdiri dari sampul, persetujuan/pengesahan, 

pernyataan keaslian, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel, daftar diagram, dan sebagainya.  

4) Khusus sampul dan pernyataan keaslian diatur sebagai berikut:  

a.   Sampul berisi judul tesis, lambang UIN Walisongo, 

pernyataan pembuatan tesis, nama dan NIM, nama lembaga. 

b. Pernyataan keaslian tesis. 

c. Pernyataan keaslian tesis dibubuhi meterai Rp 6.000,- dan 

ditandatangani oleh mahasiswa. 

5) Bagian utama merupakan inti dari tesis yang mencerminkan 

seluruh proses penelitian, yang berisi (tetapi tidak terbatas), seperti 

diatur dalam Peraturan Direktur Pascasarjana tentang Panduan 

Penulisan Karya Ilmiah.  

6) Bagian akhir sebagai pelengkap dari bagian utama, berisi tentang 

rujukan dan lampiran yang penting untuk mendukung sajian dalam 

bagian utama yang tidak selayaknya untuk dimasukkan dalam 

teks. 

7) Isi bagian utama sebagaimana dalam ayat 5 tersebut bukan 

merupakan judul bab atau subbab, tetapi merupakan isi bagian 

yang harus ada dalam bagian utama. 

8) Judul bab atau subbab serta sistematika penyusunan disesuaikan 

dengan tradisi disiplin keilmuan yang menjadi topik penelitian. 

9) Ketentuan lebih lanjut dan terinci tentang format penulisan laporan 

penelitian/Tesis tersebut diatur dalam Pedoman Teknis Penulisan 

Karya Ilmiah yang ditetapkan oleh Direktur. 

 

Pasal 12 
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Teknik Penulisan Tesis 

 

1) Penulisan tesis menggunakan teknik penulisan ilmiah yang baku. 

2) Ketentuan lebih lanjut dan terinci tentang teknik penulisan laporan 

penelitian/Tesis tersebut diatur dalam peraturan Direktur tentang 

Panduan Penulisan Karya Ilmiah. 

 

BAB IV 

PROPOSAL TESIS 

 

Pasal 13 

Penyusunan Proposal Penelitian 

 

1) Setelah usulan judul penelitian mendapatkan pengesahan dari Direktur, 

mahasiswa menyusun rencana penelitian di bawah bimbingan seorang 

atau dua orang pembimbing.  

2) Proposal tersebut disusun dengan menggunakan format yang pada 

dasarnya terdiri dari tiga bagian: depan, utama, dan akhir. 

3) Bagian depan proposal terdiri dari sampul, persetujuan 

pembimbing, pernyataan keaslian, abstrak, daftar isi, dan, bila ada, 

daftar tabel, daftar diagram, dan sebagainya. 

4) Khusus sampul dan pernyataan keaslian diatur sebagai berikut:  

a. Sampul berisi judul tesis, lambang UIN Walisongo, 

pernyataan pembuatan tesis, nama dan NIM, nama lembaga. 

b. Pernyataan keaslian proposal tesis. 

c. Pernyataan keaslian proposal tesis dibubuhi meterai Rp 

6.000,- dan ditandatangani oleh mahasiswa. 

5) Bagian utama proposal merupakan inti dari proposal yang 

mencerminkan seluruh rencana proses penelitian, yang berisi 

bagian-bagian tentang latar belakang masalah, masalah penelitian, 

signifikansi, kerangka teoritis, penelitian terkait, metodologi, dan 

rencana kerangka penulisan tesis.  

6) Bagian akhir sebagai pelengkap dari bagian utama, berisi tentang 

rujukan dan lampiran yang penting untuk diketahui pembaca, yang 

tidak dapat dimasukkan dalam teks pada bagian utama proposal. 

7) Draf awal proposal diajukan kepada pembimbing  untuk dilakukan 

koreksi dan saran perbaikan secara substansi maupun metodologi. 
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8) Apabila proposal dinilai telah memenuhi standar rencana penelitian 

yang berkualitas tinggi, pembimbing memberikan persetujuan dengan 

menandatangani lembar persetujuan.  

Pasal 14 

Persiapan Seminar Proposal 

 

1) Untuk dapat mengajukan permohonan seminar, mahasiswa harus 

memenuhi persyaratan: 

a. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada semester yang 

berjalan. 

b. Telah/sedang menempuh seluruh mata kuliah (kecuali tesis). 

2) Pengajuan permohonan/pendaftaran seminar proposal (dengan 

menggunakan formulir FTM-6) ditujukan kepada Direktur dengan 

dilampiri: 

a. Naskah proposal yang telah disetujui oleh pembimbing 

(sebanyak 5 eksemplar).  

b. Foto copy kartu mahasiswa/kartu registrasi yang berlaku pada 

semester berjalan. 

c. Foto copy Hasil Studi Semester/HSS atau Transkrip semua 

mata kuliah. 

3) Apabila semua persyaratan telah terpenuhi, Direktur menetapkan 

susunan Majelis Penguji Seminar Proposal dan jadwal 

pelaksanaannya. 

4) Penetapan dilakukan dengan surat permohonan menguji dan 

undangan dari Direktur (dengan menggunakan formulir FTM-7). 

5) Majelis Seminar Proposal terdiri dari ketua, sekretaris, 

pembimbing, satu atau dua orang penguji. 

6) Ketua majelis merangkap penguji dijabat oleh Direktur atau dosen 

yang ditunjuk. 

7) Sekretaris majelis merangkap penguji dijabat oleh dosen yang 

ditunjuk. 

8) Penguji proposal adalah dosen di lingkungan UIN Walisongo atau 

perguruan tinggi lain yang telah memenuhi syarat untuk menjadi 

dosen di Pascasarjana serta memiliki keahlian sesuai dengan tema 

penelitian. 

9) Penguji harus memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya 

lektor dengan ijazah doktor atau yang disetarakan. 
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Pasal 15 

Pelaksanaan Seminar Proposal 

 

1) Seminar proposal dimaksudkan untuk menguji kelayakan dari 

rencana penelitian mahasiswa sesuai dengan standar penelitian 

yang berlaku. 

2) Seminar proposal tesis dilaksanakan di hadapan majelis seminar 

proposal yang terdiri dari seorang ketua, sekretaris, pembimbing , 

dan satu atau dua orang penguji. 

3) Tugas penguji adalah sebagai berikut: 

a. Ketua/penguji  : memimpin jalannya seminar, 

membahas (bertanya, 

mengklarifikasi, memberikan saran) 

dan menilai hasil. 

b. Sekretaris/penguji  : mengurus administrasi ujian, 

mencatat proses dan hasil seminar, 

membahas (bertanya, 

mengklarifikasi, memberikan saran) 

dan menilai hasil.  

c. Penguji  :  membahas (bertanya, 

mengklarifikasi, memberikan saran) 

dan menilai hasil. 

d. Pembimbing/penguji : membantu mahasiswa menjelaskan 

pokok-pokok proposal, membahas 

(bertanya, mengklarifikasi, 

memberikan saran) dan menilai hasil. 

5) Seminar proposal dilaksanakan antara 60 sampai 120 menit. 

6) Seminar proposal dilaksanakan dengan susunan acara sebagai 

berikut: 

a. Pemeriksaan pemenuhan kriteria etika penulisan karya ilmiah. 

b. Pembukaan seminar. 

c. Presentasi garis besar proposal oleh mahasiswa. 

d. Pembahasan proposal oleh majelis penguji. 

e. Tanggapan/jawaban mahasiswa atas pembahasan penguji. 

f. Penentuan hasil seminar. 

g. Penyampaian hasil seminar. 
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h. Penutupan seminar. 

7) Masing-masing penguji memberikan penilaian yang mencakup 

aspek: 

a. Naskah proposal penelitian (kejelasan masalah, teori, 

kerangka berpikir, metode, sistematika dan teknik penulisan, 

logika). 

b. Kemampuan menyajikan proposal (penguasaan, sistematika, 

kejelasan). 

c. Kemampuan menjawab dan merespons pertanyaan/ulasan 

penguji (kebenaran, ketepatan, kejelasan). 

8) Hasil penilaian seminar proposal dinyatakan dalam salah satu dari 

3 kategori sebagai berikut: 

a. Diterima tanpa perbaikan dan dapat dilanjutkan ke 

pelaksanaan penelitian. 

b. Diterima dengan catatan harus dilakukan perbaikan dan dapat 

dilanjutkan ke pelaksanaan penelitian setelah diperbaiki. 

c. Ditolak dan harus dilakukan perbaikan dan seminar kembali.  

9) Hasil penilaian masing-masing penguji dituangkan dalam Lembar 

Penilaian Hasil Seminar Proposal (formulir FTM-8). 

10) Dalam hal terjadi perbedaan kategori hasil penilaian proposal di 

antara penguji, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Para penguji bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan 

tentang kategori hasil seminar akhir. 

b. Dalam hal kesepakatan tidak dapat dicapai, keputusan diambil 

dengan pemungutan suara, tanpa melibatkan pembimbing . 

c. Keputusan hasil berdasarkan pada modus (suara terbanyak). 

d. Dalam hal terjadi suara yang sama, keputusan akhir diserahkan 

kepada pembimbing .  

11) Hasil akhir seminar dituangkan dalam Berita Acara Seminar 

Proposal (dengan menggunakan formulir FTM-9) dan 

ditandatangani oleh Ketua Majelis Penguji. 

12) Berita Acara Seminar Proposal dilampiri daftar hadir penguji 

(dengan menggunakan formulir FTM-10) dan ditandatangani oleh 

seluruh penguji. 

13) Perbaikan kategori b harus dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan 

untuk dapat dilanjutkan ke pelaksanaan penelitian. 

14) Perbaikan kategori c harus dilakukan paling cepat 2 (dua) bulan 

untuk dapat dilaksanakan seminar kembali. 
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15) Apabila perbaikan proposal kategori c telah dilakukan dan 

mendapatkan pengesahan/persetujuan dari majelis penguji 

seminar proposal (dengan menggunakan formulir FTM-11A), 

mahasiswa dapat mendaftarkan ujian seminar kembali. 

16) Tata cara dan ketentuan pelaksanaan ujian seminar proposal ulang 

sama dengan ujian seminar pertama.  

17) Majelis penguji seminar proposal ulang sama dengan majelis 

penguji proposal pertama. 

18) Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan bila proposal telah 

mendapatkan pengesahan/persetujuan dari majelis penguji 

seminar proposal (dengan menggunakan formulir FTM-11). 

19) Kepada mahasiswa dengan hasil seminar kategori a dan kategori b 

yang telah mendapat pengesahan/persetujuan perbaikan diberi 

Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Tesis oleh Direktur 

(dengan menggunakan formulir FTM-12). 

 

BAB V 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

Pasal 16 

Ketentuan Umum 

 

1) Setelah mendapatkan pengesahan/persetujuan dari majelis penguji 

seminar proposal, mahasiswa melakukan penelitian sesuai dengan 

prosedur penelitian yang tertera dalam proposal. 

2) Dalam hal penelitian memerlukan data yang harus dikumpulkan dari 

lapangan, mahasiswa harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari 

pihak yang secara kelembagaan memiliki wewenang berkaitan dengan 

obyek penelitiannya. 

3) Permohonan izin ke pihak yang berwenang tersebut dilakukan oleh 

Direktur (dengan menggunakan formulir FTM-13) atas permintaan 

mahasiswa. 

4) Apabila pihak yang berwenang tersebut tidak memberikan izin 

pelaksanaan penelitian, dengan persetujuan pembimbing mahasiswa 

mengganti obyek penelitiannya dan mengajukan permohonan izin 

yang baru. 
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5) Dalam hal obyek penelitian melibatkan manusia yang masih hidup, 

mahasiswa harus memperhatikan etika yang berlaku dalam hubungan 

antar manusia. 

6) Setelah pengumpulan data di lapangan selesai, mahasiswa harus 

mendapatkan surat keterangan dari pihak yang berwenang tersebut 

(pemberi izin) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah 

melaksanakan pengumpulan data dalam waktu sesuai kenyataannya. 

 

Pasal 17 

Penyusunan Tesis 

 

1) Penyusunan laporan penelitian dalam bentuk tesis dilakukan setelah 

proposal mendapatkan pengesahan/persetujuan dari majelis penguji 

proposal. 

2) Penyusunan tesis dilakukan di bawah bimbingan pembimbing  sesuai 

dengan rancangan yang ada dalam proposal. 

3) Mahasiswa bertanggung jawab atas standar etika penulisan dan wajib 

menghindari plagiasi. 

4) Draf awal tesis diajukan kepada pembimbing  untuk dilakukan koreksi 

dan saran perbaikan dari sisi substansi maupun metodologi. 

5) Apabila draf tesis dinilai telah memenuhi standar laporan penelitian 

yang berkualitas, pembimbing  memberikan persetujuan dengan 

menandatangani lembar persetujuan (dengan menggunakan formulir 

FTM-14).  

 

BAB VI 

UJIAN TESIS 

 

Pasal 18 

Ketentuan Umum 

 

1) Ujian tesis dilakukan untuk menentukan apakah tesis telah 

memenuhi kelayakan sesuai standar karya ilmiah penelitian yang 

berkualitas tinggi. 

2) Ujian tesis dapat dilaksanakan apabila naskah tesis telah disetujui 

oleh pembimbing . 

3) Ujian tesis dilakukan dalam sidang Majelis Ujian tesis yang 

ditetapkan oleh Direktur. 
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Pasal 19 

Persiapan Ujian Tesis 

 

1) Untuk dapat mengajukan permohonan ujian tesis, mahasiswa 

harus memenuhi persyaratan: 

a. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada semester yang 

berjalan. 

b. Telah lulus ujian proposal. 

c.  Telah lulus ujian komprehensif. 

2) Pengajuan permohonan Ujian tesis (dengan menggunakan 

formulir FTM-15) ditujukan kepada Direktur melalui Ketua 

Program Studi dengan dilampiri: 

a. Naskah tesis yang telah disahkan/disetujui oleh pembimbing 

tesis (sebanyak 6 eksemplar). Dalam hal ujian ulang, tesis 

harus telah mendapat pengesahan/persetujuan perbaikan dari 

seluruh penguji ujian pertama. 

b. Foto copy kartu mahasiswa/kartu registrasi yang berlaku 

pada semester berjalan, dengan menunjukkan aslinya. 

c. Foto copy pengesahan majelis penguji dan keterangan lulus 

ujian Seminar Proposal tesis, dengan menunjukkan aslinya. 

d. Foto copy hasil Test of English as Foreign Language 

(TOEFL) dengan score minimal 460, yang dikeluarkan oleh 

Educational Testing Service atau Pusat Pengembangan 

Bahasa UIN Walisongo, dengan menunjukkan aslinya. 

e. Foto copy hasil Ikhtibarat li Mukafa’ah Lughah al-Arabiyah 

(IMKA) dengan  skore minimal 325, yang dikeluarkan oleh 

Pusat Pengembangan Bahasa UIN Walisongo, dengan 

menunjukkan aslinya. 

3) Apabila semua persyaratan telah terpenuhi, Direktur menetapkan 

susunan Majelis Penguji Ujian tesis dan jadwal pelaksanaannya. 

4) Penetapan dilakukan dengan surat permohonan menguji dari 

Direktur (dengan menggunakan formulir FTM-16). 

5) Majelis Ujian tesis terdiri dari ketua, sekretaris, pembimbing, dan 

satu, dua atau tiga orang penguji. 

6) Ketua majelis penguji dijabat oleh Direktur atau dosen yang 

ditunjuk.  

7) Sekretaris majelis penguji dijabat oleh dosen yang ditunjuk. 
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8) Penguji Ujian tesis adalah dosen di lingkungan UIN Walisongo 

yang telah memenuhi syarat untuk menjadi dosen di Pascasarjana 

serta memiliki keahlian sesuai dengan tema penelitian. 

9) Penguji harus memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya 

lektor berijazah doktor atau yang disetarakan. 

10)  Mahasiswa yang akan melaksanakan ujian harus berpakaian 

formal (kemeja lengan panjang, bukan batik) , rapi dan berdasi 

(bagi pria) dan berjilbab (bagi wanita). 

 

Pasal 20 

Pelaksanaan  Ujian Tesis 

 

1) Ujian tesis dimaksudkan untuk menguji penguasaan mahasiswa 

atas metodologi dan substansi penelitian tesisnya.  

2) Ujian dapat dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) bulan setelah 

proposal disahkan oleh seluruh penguji seminar proposal. 

3) Ujian tesis  dilaksanakan di hadapan majelis  ujian tesis  yang 

terdiri dari ketua, sekretaris, pembimbing, dan dua atau tiga orang 

penguji. 

4) Tugas penguji adalah sebagai berikut: 

a. Ketua/penguji : memimpin jalannya ujian, menguji 

(bertanya, mengklarifikasi, 

memberikan saran) dan menilai hasil. 

b. Sekretaris/penguji : mengurus administrasi ujian, mencatat 

proses dan hasil ujian, menguji 

(bertanya, mengklarifikasi, 

memberikan saran) dan menilai hasil. 

c. Penguji : menguji (bertanya, mengklarifikasi, 

memberikan saran) dan menilai hasil. 

d. Pembimbing/penguji : membantu mahasiswa menjelaskan 

pokok-pokok tesis, menguji (bertanya, 

mengklarifikasi, memberikan saran) 

dan menilai hasil. 

5) Ujian tesis  dilaksanakan antara 60 sampai 120 menit. 

6) Ujian tesis  dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan pemenuhan standar etika penulisan ilmiah. 

b. Pembukaan ujian. 

c. Presentasi garis besar tesis oleh mahasiswa. 

d. Pengujian tesis oleh majelis penguji. 
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e. Tanggapan/jawaban mahasiswa atas pertanyaan, klarifikasi, 

saran penguji. 

f. Penentuan hasil ujian. 

g. Penyampaian hasil ujian. 

h. Penutupan ujian. 

7) Masing-masing penguji memberikan penilaian yang mencakup 

aspek: 

a. Naskah tesis penelitian (kejelasan masalah, teori, kerangka 

berpikir, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, sistematika 

dan teknik penulisan, koherensi antar bagian, logika). 

b. Kemampuan menyajikan tesis (penguasaan, sistematika, 

kejelasan). 

c. Kemampuan menjawab dan merespons pertanyaan/ulasan 

penguji (kebenaran, ketepatan, kelancaran, kejelasan, 

penalaran). 

8) Hasil penilaian  ujian tesis  dinyatakan dalam nilai angka (0,0 -4,0) 

sebagaimana ketentuan yang berlaku. 

9) Hasil penilaian masing-masing penguji dituangkan dalam Lembar 

Penilaian Hasil  Ujian Tesis  (dengan menggunakan formulir FTM-

17). 

10) Hasil penilaian akhir dituangkan dalam Berita Acara Ujian Tesis  

(dengan menggunakan formulir FTM-18), yang dilampiri dengan 

daftar hadir penguji (dengan menggunakan formulir FTM-19). 

11)  Mahasiswa dinyatakan lulus ujian tesis apabila mendapatkan nilai 

rata-rata minimal 2,7 dari seluruh penguji. 

12) Di samping nilai, hasil ujian tesis juga dinyatakan dalam kategori: 

a. Lulus tanpa perbaikan. 

b. Lulus dengan keharusan untuk dilakukan  perbaikan. 

c. Tidak lulus dan harus dilakukan perbaikan serta diujikan 

kembali. 

d. Tidak lulus dan harus dilakukan penelitian ulang, perbaikan 

serta diujikan kembali. 

13) Apabila dipandang perlu, majelis penguji dapat memberikan 

catatan perbaikan. 

14) Perbaikan tesis kategori b, c, dan d dilakukan berdasarkan catatan 

perbaikan, dilaksanakan di bawah bimbingan pembimbing 

dibantu oleh penguji ujian tesis. 

15) Masa perbaikan tesis yang telah dinyatakan lulus kategori b 

paling lama 2 (dua) bulan.  
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16) Masa perbaikan tesis yang dinyatakan tidak lulus kategori c 

paling cepat 1 (satu) bulan untuk dapat diujikan kembali.  

17) Masa perbaikan tesis yang dinyatakan tidak lulus kategori d 

paling cepat 2 (dua) bulan untuk dapat diujikan kembali. 

18) Apabila perbaikan tesis kategori c dan d telah dilakukan sesuai 

dengan catatan dan telah disahkan/disetujui oleh majelis penguji 

ujian tesis pertama (dengan menggunakan formulir FTM-20A), 

mahasiswa dapat mengajukan ujian ulang. 

19) Tata cara dan ketentuan ujian tesis ulang sebagaimana ujian tesis 

pertama. 

20) Tesis yang dinyatakan lulus dengan kategori a atau b yang telah 

dilakukan perbaikan sesuai dengan saran disahkan/disetujui oleh 

penguji (dengan menggunakan formulir FTM-20). 

21) Kepada mahasiswa yang telah mendapat pengesahan/persetujuan 

hasil ujian tesis dari seluruh majelis penguji, diberi Surat 

Keterangan Lulus  Ujian Tesis oleh Direktur (dengan 

menggunakan formulir FTM-21). 

 

Pasal 21 

Naskah Tesis 

 

1) Tesis yang telah diujikan, diperbaiki, dan disahkan oleh seluruh 

anggota majelis penguji digandakan sebanyak 4 eksemplar (untuk 

penelitian kepustakaan) atau 5 eksemplar (untuk penelitian 

lapangan), yang masing-masing untuk pihak sebagai berikut: 

a. Satu eksemplar untuk  pembimbing. 

b. Satu eksemplar untuk Pascasarjana dalam rangka pengurusan 

ijazah. 

c. Satu eksemplar untuk Perpustakaan Pascasarjana. 

d. Satu eksemplar untuk pihak terkait, seperti Bappeda atau 

lembaga tempat pengumpulan data (khusus penelitian 

lapangan). 

e. Satu eksemplar untuk mahasiswa yang bersangkutan. 

2) Mahasiswa diwajibkan menyerahkan soft file dalam bentuk CD 

dari seluruh naskah tesis ke perpustakaan institut dan Pascasarjana 

untuk dikopi dan diolah ke dalam sistem digital library agar dapat 

diakses oleh pengguna perpustakaan.  
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BAB VII 

PENUTUP 
 

Pasal 22 

Peraturan Peralihan 

1) Mahasiswa yang pada saat mulai diberlakukannya peraturan ini 

belum dinyatakan lulus ujian seminar proposal tesis diwajibkan 

mengikuti dan lulus ujian seminar proposal tesis dengan ketentuan 

sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini. 

2) Mahasiswa yang pada saat mulai diberlakukannya peraturan ini 

belum dinyatakan lulus ujian tesis diwajibkan mengikuti ujian 

tesis dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam keputusan 

ini. 
 

Pasal 23 

Penutup 

 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan 

ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di :  Semarang  

Pada tanggal :  23 Agjstus 2016  
 

Direktur Pascasarjana  

UIN Walisongo Semarang, 

 

   cap            ttd. 

 

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.  

NIP: 19590714 198603 1 004   
 

Tembusan: 

1. Rektor UIN Walisongo;  

2. Dekan FDK UIN Walisongo; 

3. Dekan FSH UIN Walisongo; 

4. Dekan FITK UIN Walisongo 

5. Dekan FUH UIN Walisongo. 

6. Dekan FEBI UIN Walisongo. 
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Salinan 

 

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA 

UIN WALISONGO SEMARANG 

 

NOMOR : Un.10.9/D/PP.00.9/908E/2016 

TENTANG 

KETENTUAN PENULISAN  

DAN UJIAN DISERTASI DOKTOR 

 

DIREKTUR PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 

 

Menimbang 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan 

standar Ujian Komprehensif bagi mahasiswa 

Program Doktor perlu ada aturan/ketentuan 

ujian yang standar dalam menyelesaikan 

studi.  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-

mana dimaksud dalam huruf a perlu 

menetapkan Keputusan Direktur 

Pascasarjana UIN Walisongo Semarang 

tentang Ketentuan Ujian Komprehensif. 

 

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen; 

c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi;  

d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  

e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

f. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia;  

g. Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 
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Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang 

Pendidikan Tinggi 

h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi; 

i. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Pembidangan Ilmu; 

j. Keputusan Rektor UIN Walisongo  Nomor 5 

Tahun 2015 tentang Pedoman Akademik 

k. Keputusan Rektor UIN Walisongo 

Un.10.0/R/PP.00.9/1006A/2016 tentang 

Pedoman Akademik Pascasarjana UIN 

Walisongo Semarang. 

Memperhatikan : Rumusan Workshop Penyusunan Panduan 

Penulisan Karya Tulis Ilmiah  Pascasarjana UIN 

Walisongo Semarang tanggal 16 Agustus 2016.  

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA 

UIN WALISONGO SEMARANG TENTANG 

KETENTUAN UJIAN KOMPREHENSIF 

MAHASISWA PROGRAM DOKTOR  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Ketentuan Umum 

 

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 

1) Disertasi adalah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil 

penelitian dalam rangka penyelesaian studi program doktor. 

2) Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana IAIN 

Walisongo Semarang. 

3) Program studi adalah Program Doktor Studi Islam yang ada di 

Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang.  
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4) Konsentrasi adalah bidang kekhususan ilmu keislaman dari 

Program Doktor Studi Islam (subbidang ilmu keislaman). 

5) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada 

Program Doktor Studi Islam yang ditetapkan oleh Rektor. 

6) Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi tertentu 

yang khusus diangkat pada Program Doktor Program 

Pascasarjana, untuk melaksanakan tugas tridarma perguruan 

tinggi. 

7) Promotor adalah dosen yang diberi tugas membantu dan 

membimbing mahasiswa dalam menulis disertasi. 

8) Ko-promotor adalah dosen yang diberi tugas bersama promotor 

membantu dan membimbing mahasiswa menulis disertasi. 

 

Pasal 2 

Penulisan Disertasi 

 

1) Disertasi merupakan karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil 

penelitian dalam rangka penyelesaian studi program doktor (S3). 

2) Bahan yang menjadi dasar penulisan disertasi dapat diperoleh 

melalui penelitian lapangan, laboratorium dan/atau kepustakaan. 

3) Tema disertasi diangkat dari permasalahan yang relevan dengan 

kajian atau kompetensi utama program studi, konsentrasi, atau 

spesialisasi. 

4) Disertasi merupakan karya mandiri mahasiswa yang ditulis di 

bawah bimbingan dosen yang ditunjuk. 

5) Disertasi dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, Arab atau Inggris. 

6) Secara teknis, penulisan disertasi harus sesuai ketentuan dalam 

Buku Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bab IV Huruf D 

Angka 3 panduan ini. 

 

Pasal 3 

Ujian Disertasi 

 

1) Ujian disertasi merupakan kegiatan terakhir dari seluruh kegiatan 

akademik mahasiswa Program Doktor. 

2) Ujian disertasi dilaksanakan apabila mahasiswa telah dinyatakan 

lulus ujian komprehensif, dan naskah disertasi sesuai tahapannya 

telah siap untuk diujikan. 
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3) Ujian disertasi dilaksanakan dalam empat tahapan: seminar 

proposal, seminar hasil penelitian, ujian tertutup, dan ujian 

terbuka. 

4) Dalam kondisi tertentu, di antara tahapan ujian disertasi tersebut 

dapat digabungkan atau ditiadakan. 

5) Seminar proposal dilaksanakan di hadapan Majelis Penguji 

Seminar Proposal yang terdiri dari seorang ketua, seorang 

sekretaris, seorang promotor, seorang ko-promotor, dan dua atau 

tiga orang penguji. 

6) Seminar Hasil Penelitian dilaksanakan di hadapan Majelis Penguji 

Seminar Hasil Penelitian yang terdiri dari ketua, sekretaris, 

promotor, ko-promotor dan dua atau tiga orang penguji. 

7) Ujian Tertutup dilaksanakan di hadapan Majelis Penguji Ujian 

Tertutup yang terdiri dari ketua, sekretaris, promotor, ko-

promotor, dua atau tiga orang penguji dari dalam Institut, dan 

seorang penguji dari luar Institut. 

8) Ujian terbuka dilaksanakan di hadapan Majelis Penguji Ujian 

Terbuka yang terdiri dari ketua, sekretaris, promotor, ko-

promotor, dua sampai empat orang penguji dari dalam Institut, dan 

seorang penguji dari luar Institut. 

9) Penguji disertasi adalah tenaga edukatif atau pakar yang 

memenuhi persyaratan menjadi dosen di pascasarjana. 

10) Selain ujian terbuka, Majelis Penguji Disertasi ditetapkan oleh 

Direktur.   

11) Majelis Penguji Ujian Terbuka ditetapkan oleh Rektor atas usul 

Direktur. 

12) Selain ujian terbuka, penyelenggara ujian disertasi adalah Program 

Pascasarjana. 

13) Ujian Terbuka diselenggarakan oleh Institut. 

14) Waktu ujian disertasi sekurang-kurangnya 90 menit, dan 

sebanyak-banyaknya 150  menit. 

 

 

BAB II 

PENGAJUAN JUDUL DISERTASI 

 

Pasal 4 
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Syarat-syarat Pengajuan Judul Disertasi 

 
1)  Untuk dapat mengajukan judul/tema disertasi ke Direktur, 

mahasiswa harus memenuhi syarat administratif dan akademis. 

2) Secara administratif, mahasiswa dapat mengajukan judul disertasi 

bila telah terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang 

berjalan. 

3) Secara akademis, mahasiswa yang dapat mengajukan judul 

disertasi adalah mereka yang telah menempuh minimal 30 sks. Di 

samping itu, mahasiswa harus telah lulus mata kuliah metodologi 

penelitian serta mata kuliah lain yang ditetapkan oleh Ketua 

Program Studi. 

 

Pasal 5 

Proses Pengajuan Judul Disertasi 

 
1) Mahasiswa mengajukan rancangan awal penelitian (dengan 

mengisi formulir FDD-1) kepada Direktur, dilampiri foto copy 

kartu mahasiswa yang berlaku/kartu registrasi dan Hasil Studi 

Semester (HSS) atau KST (bila HSS belum dikeluarkan). 

2) Rancangan awal penelitian tersebut berisi judul, masalah 

penelitian, fokus dan ruang lingkup penelitian (untuk kualitatif) 

atau variabel dan indikator (untuk kuantitatif) disertai penjelasan 

singkat, garis besar metode penelitian yang akan digunakan, serta 

nama promotor dan ko-promotor yang diusulkan. 

3) Judul penelitian harus terkait dengan topik makalah komprehensif 

dan mata kuliah khusus. 

4) Direktur mendiskusikan rancangan tersebut dengan mahasiswa 

untuk meyakinkan kelayakan dari segi tema dan metodologi 

ilmiah serta tidak ada duplikasi dalam penelitian tersebut. 

5) Direktur dapat memberikan persetujuan, melakukan koreksi dan 

perubahan, mengusulkan penggantian, atau menolak usulan 

tersebut.   

 

 

BAB III 

PROMOTOR DAN KOPROMOTOR 
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Pasal 6 

Ketentuan Umum 
 

1) Untuk setiap mahasiswa yang menulis disertasi ditunjuk satu 

orang promotor dan satu atau dua orang ko-promotor.  

2) Promotor dan ko-promotor ditetapkan oleh Direktur atas nama 

Rektor. 

3) Penetapan promotor dan ko-promotor didasarkan pada kesesuaian 

bidang keahliannya dengan topik atau metode penelitian yang 

diusulkan oleh mahasiswa. 

4) Promotor dan ko-promotor adalah dosen di lingkungan IAIN 

Walisongo, perguruan tinggi lain, atau lembaga lain yang telah 

memenuhi syarat untuk menjadi dosen di Program Pascasarjana. 

5) Untuk dapat diangkat sebagai promotor, seorang dosen harus 

memiliki jabatan fungsional profesor dengan ijazah doktor. 

6) Untuk dapat diangkat sebagai ko-promotor seorang dosen harus 

memiliki jabatan fungsional minimal lektor dengan ijazah doktor. 

 

Pasal 7 

Penunjukan dan Penetapan 

 
1) Apabila usulan awal penelitian telah disetujui, Direktur meminta 

kesediaan dosen yang diusulkan (dengan menggunakan formulir 

FDD-2) untuk menjadi promotor atau ko-promotor penulisan 

disertasi mahasiswa yang bersangkutan.  

2) Setelah menerima surat permintaan kesediaan, dosen menyatakan 

bersedia atau tidak bersedia (dengan mengisi dan menandatangani 

formulir FDD-3) menjadi promotor atau ko-promotor penulisan 

disertasi mahasiswa yang bersangkutan. 

3) Berdasarkan kesediaan tersebut, Direktur bertindak atas nama 

Rektor menetapkan judul dan promotor serta ko-promotor 

penulisan disertasi mahasiswa yang bersangkutan dengan surat 

keputusan Direktur (dengan menggunakan formulir FDD-4). 

 

Pasal 8 

Tugas Promotor dan Ko-promotor 

 
1) Tugas pembimbingan dimulai sejak promotor dan ko-promotor 
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menerima surat penunjukan dari Direktur sampai dengan 

selesainya seluruh proses penulisan disertasi. 

2) Tugas promotor dan ko-promotor adalah: 

a. Memberikan pertimbangan, mengoreksi, dan menyetujui 

judul, kerangka umum, usulan disertasi, dan langkah-langkah 

proses penulisan disertasi; 

b. Memberikan petunjuk praktis tentang metodologi penelitian 

serta teknik penulisan disertasi; 

c. Memberikan koreksi terhadap draf awal proposal dan 

disertasi; 

d. Memberikan persetujuan terhadap draf akhir proposal dan 

disertasi; 

e. Menguji pada setiap tahapan penulisan/ujian disertasi;  

f. Membantu mahasiswa melakukan perbaikan naskah disertasi 

berdasarkan saran dari majelis penguji disertasi sesuai dengan 

tahapannya. 

 

Pasal 9 

Penggantian Promotor dan Ko-promotor 

 
1) Sebelum masa pembimbingan selesai, promotor dan/atau ko-

promotor dapat diganti, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Meninggal dunia; 

b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya karena ada halangan 

tetap; 

c. Mengundurkan diri dari tugas pembimbingan; 

d. Terdapat perbedaan pendapat antara mahasiswa dengan 

promotor dan/atau ko-promotor tentang cara pembimbingan 

maupun metodologi dan substansi penelitian yang tidak dapat 

dipertemukan setelah dilakukan mediasi oleh Direktur. 

2) Penunjukan dan penetapan promotor dan/atau ko-promotor 

pengganti dilakukan oleh direktur atas nama rektor. 

3) Promotor dan atau ko-promotor pengganti melanjutkan tugas 

promotor dan/atau ko-promotor yang digantikannya sesuai dengan 

tahapan penulisan disertasi yang telah dilalui oleh mahasiswa. 

 

BAB III 

PEMBIMBINGAN DAN TEKNIK PENULISAN DISERTASI 
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Pasal 10 

Proses Pembimbingan 
 

1) Proses pembimbingan dilakukan secara teratur sejak 

ditetapkannya promotor dan ko-promotor. 

2) Pembimbingan dilakukan atas dasar pendekatan pembelajaran 

andragogi, di mana mahasiswa diperlakukan sebagai orang 

dewasa yang harus bertanggung jawab melakukan inisiatif serta 

atas isi disertasi. 

3) Pembimbingan dilakukan di tempat dan waktu yang disepakati 

bersama antara mahasiswa dengan promotor dan/atau ko-

promotor. 

4) Setiap kegiatan dan hasil pokok bimbingan dicatat dalam buku 

bimbingan yang diparaf oleh mahasiswa dan promotor dan atau 

ko-promotor. 

5) Bila terjadi perbedaan pendapat yang tidak dapat dipertemukan 

antara promotor/ko-promotor dan mahasiswa atau antara promotor 

dengan ko-promotor, Direktur, atas pengaduan salah satu pihak 

yang terkait, melakukan pendekatan untuk menyelesaikan 

perbedaan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah dan 

ukhuwah. 

6) Dalam hal perbedaan tersebut tidak dapat terselesaikan, Direktur 

dapat mengalihkan tugas pembimbingan dan menunjuk promotor 

dan/atau ko-promotor yang baru. 

 

Pasal 11 

Format Penulisan Disertasi 

 
1) Seluruh proses dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

mahasiswa disusun dalam sebuah laporan penelitian atau disertasi. 

2) Laporan tersebut disusun dengan menggunakan format yang pada 

dasarnya terdiri dari tiga bagian: depan, utama, dan akhir. 

3) Bagian depan terdiri dari sampul, persetujuan/pengesahan, 

pernyataan keaslian, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel, daftar diagram, dan sebagainya.  

4) Khusus sampul dan pernyataan keaslian diatur sebagai berikut:  

a. Sampul berisi judul disertasi, lambang IAIN Walisongo, 

pernyataan pembuatan disertasi, nama dan NIM, nama 
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lembaga. Contoh format sampul selengkapnya sebagaimana 

contoh dalam lampiran 1a. 

b. Pernyataan keaslian tesis dibuat sebagaimana contoh dalam 

lampiran 1b. Pernyataan dibubuhi meterai Rp 6.000,- dan 

ditandatangani oleh mahasiswa. 

5) Bagian utama merupakan inti dari disertasi yang mencerminkan 

seluruh proses penelitian, yang berisi tentang:  

a. Pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, 

rumusan masalah, signifikansi, sistematika; 

b. Kajian teoritis, yang mencakup deskripsi teori, kajian hasil 

penelitian terkait, kerangka berpikir dan hipotesis (khusus 

kuantitatif); 

c. Metode, yang mencakup pendekatan yang digunakan, desain 

penelitian, fokus dan ruang lingkup (kualitatif) atau variabel 

dan indikator (kuantitatif), sumber data (teks, responden 

[kualitatif]/subyek [kuantitatif]), unit amatan/populasi dan 

sampel (kuantitatif), teknik pengumpulan data/instrumen, 

analisis data dan prosedur penelitian (terutama untuk 

penelitian lapangan); 

d. Hasil, yang mencakup deskripsi situs penelitian (terutama 

untuk penelitian kualitatif lapangan), deskripsi data dan hasil 

analisis serta pembahasan, keterbatasan penelitian; 

e. Penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran.  

6) Bagian akhir sebagai pelengkap dari bagian utama, berisi tentang 

rujukan, glosari, indeks dan lampiran yang penting untuk 

diketahui pembaca. 

7) Isi bagian utama sebagaimana dalam ayat 5 tersebut bukan 

merupakan judul bab atau subbab, tetapi merupakan isi bagian 

yang harus ada dalam bagian utama. 

8) Judul bab atau subbab serta sistematika penyusunan disesuaikan 

dengan tradisi disiplin keilmuan yang menjadi topik penelitian. 

9) Ketentuan lebih lanjut dan terinci tentang format penulisan laporan 

penelitian/Disertasi tersebut diatur dalam peraturan Direktur 

tentang Pedoman Teknis Penulisan Karya Ilmiah. 

 

Pasal 12 

Teknik Penulisan Disertasi 
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1) Penulisan disertasi menggunakan teknik penulisan ilmiah yang 

baku. 

2) Ketentuan lebih lanjut dan terinci tentang teknik penulisan laporan 

penelitian/Disertasi tersebut diatur dalam peraturan Direktur 

tentang Pedoman Teknis Penulisan Karya Ilmiah. 

BAB IV 

PROPOSAL DISERTASI 

 

Pasal 13 

Penyusunan Proposal Penelitian 

 
1) Setelah mendapatkan pengesahan dari Direktur, mahasiswa menyusun 

rencana penelitian di bawah bimbingan seorang promotor dan seorang 

atau dua orang ko-promotor.  

2) Proposal tersebut disusun dengan menggunakan format yang pada 

dasarnya terdiri dari tiga bagian: depan, utama, dan akhir. 

3) Bagian depan proposal terdiri dari sampul, 

persetujuan/pengesahan, pernyataan keaslian, abstrak, daftar isi, 

dan, bila ada, daftar tabel, daftar diagram, dan sebagainya.  

4) Khusus sampul dan pernyataan keaslian diatur sebagai berikut:  

a. Sampul berisi judul proposal disertasi, lambang IAIN 

Walisongo, pernyataan pembuatan disertasi, nama dan NIM, 

nama lembaga dan tahun pembuatan. Format selengkapnya 

sebagaimana contoh  dalam lampiran 1a. 

b. Pernyataan keaslian disertasi dibuat sebagaimana contoh 

dalam lampiran 1b. Pernyataan dibubuhi meterai Rp 6.000,- 

dan ditandatangani oleh mahasiswa. 

5) Bagian utama proposal merupakan inti dari proposal yang 

mencerminkan seluruh rencana proses penelitian, yang berisi 

bagian-bagian tentang latar belakang masalah, masalah penelitian, 

signifikansi, kerangka teoritis, penelitian terkait, pola pikir dan 

hipotesis (khusus kuantitatif), metode (pendekatan, 

subyek/sumber, variabel/fokus penelitian dan indikator/ruang 

lingkup, instrumen/teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

prosedur penelitian), dan rencana kerangka penulisan tesis.  

6) Bagian akhir sebagai pelengkap dari bagian utama, berisi tentang 

rujukan dan lampiran yang penting untuk diketahui pembaca, yang 

tidak dapat dimasukkan dalam teks pada bagian utama proposal. 
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7) Draf awal proposal diajukan kepada promotor dan ko-promotor untuk 

dilakukan koreksi dan saran perbaikan secara substansi maupun 

metodologi. 

8) Apabila proposal dinilai telah memenuhi standar rencana penelitian 

yang berkualitas tinggi, promotor dan ko-promotor memberikan 

persetujuan dengan menandatangani lembar persetujuan (formulir 

FDD-5). 

 

Pasal 14 

Persiapan Seminar Proposal 

 
1) Untuk dapat mengajukan permohonan seminar, mahasiswa harus 

memenuhi persyaratan: 

a. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada semester yang 

berjalan. 

b. Telah lulus ujian komprehensif. 

2) Pengajuan permohonan/pendaftaran seminar proposal (dengan 

menggunakan formulir FDD-6) ditujukan kepada Direktur dengan 

dilampiri: 

a. Naskah proposal yang telah disetujui oleh promotor dan ko-

promotor (sebanyak 8 eksemplar).  

b. Foto copy kartu mahasiswa/kartu registrasi yang berlaku pada 

semester berjalan. 

c. Foto copy keterangan lulus ujian komprehensif. 

d. Foto copy pengesahan Majelis Penguji Komprehensif. 

3) Apabila semua persyaratan telah terpenuhi, Direktur menetapkan 

susunan Majelis Penguji Seminar Proposal dan jadwal 

pelaksanaannya. 

4) Penetapan dilakukan dengan surat permohonan menguji dan 

undangan dari Direktur (dengan menggunakan formulir FDD-7). 

5) Majelis Seminar Proposal terdiri dari ketua, sekretaris, promotor, 

ko-promotor, dan dua atau tiga orang penguji. 

6) Ketua majelis dijabat oleh Direktur atau dosen yang ditunjuk. 

7) Sekretaris majelis dijabat oleh dosen yang ditunjuk. 

8) Penguji proposal adalah dosen di lingkungan IAIN Walisongo 

atau perguruan tinggi lain yang telah memenuhi syarat untuk 

menjadi dosen di Program Pascasarjana serta memiliki keahlian 

sesuai dengan tema penelitian. 
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9) Paling tidak satu di antara penguji harus memiliki jabatan 

fungsional profesor. 

10) Mahasiswa yang akan melaksanakan ujian harus berpakaian 

formal (kemeja lengan panjang, bukan batik) , rapi dan berdasi 

(bagi pria) dan berjilbab (bagi wanita). 

Pasal 15 

Pelaksanaan Seminar Proposal 

 
1) Seminar proposal dimaksudkan untuk menguji kelayakan dari 

rencana penelitian mahasiswa sesuai dengan standar penelitian 

yang berlaku. 

2) Seminar proposal disertasi dilaksanakan di hadapan Majelis 

Seminar Proposal yang terdiri dari ketua, sekretaris, promotor, ko-

promotor, dan dua atau tiga orang penguji. 

3) Tugas penguji adalah sebagai berikut: 

a. Ketua/penguji : memimpin jalannya seminar, 

membahas (bertanya, mengklarifikasi, 

memberikan saran) dan menilai hasil. 

b. Sekretaris/penguji : mengurus administrasi ujian, mencatat 

proses dan hasil seminar, membahas 

(bertanya, mengklarifikasi, 

memberikan saran) dan menilai hasil. 

c. Promotor/penguji : membantu mahasiswa menjelaskan 

pokok-pokok proposal, membahas 

(bertanya, mengklarifikasi, 

memberikan saran) dan menilai hasil. 

d. Ko-promotor/penguji: membantu mahasiswa menjelaskan 

pokok-pokok proposal, membahas 

(bertanya, mengklarifikasi, 

memberikan saran) dan menilai hasil. 

e. Penguji : membahas (bertanya, mengklarifikasi, 

memberikan saran) dan menilai hasil. 

4) Seminar proposal dilaksanakan antara 90 sampai 120 menit. 

5) Seminar proposal dilaksanakan dengan susunan acara sebagai 

berikut: 

a. Pemeriksaan pemenuhan standar etika penulisan ilmiah. 

b. Pembukaan seminar. 

c. Presentasi garis besar proposal oleh mahasiswa. 
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d. Pembahasan proposal oleh majelis penguji. 

e. Tanggapan/jawaban mahasiswa atas pembahasan penguji. 

f. Penentuan hasil seminar. 

g. Penyampaian hasil seminar. 

h. Penutupan seminar. 

6) Masing-masing penguji memberikan penilaian yang mencakup 

aspek: 

a. Naskah proposal penelitian (kejelasan masalah, teori, 

kerangka berpikir, metode, sistematika dan teknik penulisan, 

logika). 

b. Kemampuan menyajikan proposal (penguasaan, sistematika, 

kejelasan). 

c. Kemampuan menjawab dan merespons pertanyaan/ulasan 

penguji (kebenaran, ketepatan, kejelasan). 

7) Hasil penilaian seminar proposal dinyatakan dalam salah satu dari 

3 kategori sebagai berikut: 

a. Diterima tanpa perbaikan dan dapat dilanjutkan ke 

pelaksanaan penelitian. 

b. Diterima dengan catatan harus dilakukan perbaikan dan dapat 

dilanjutkan ke pelaksanaan penelitian setelah diperbaiki. 

c. Ditolak dan harus dilakukan perbaikan dan seminar kembali.  

8) Hasil seminar masing-masing penguji dituangkan dalam Lembar 

Penilaian Hasil Seminar Proposal (formulir FDD-8). 

9) Dalam hal terjadi perbedaan kategori hasil penilaian proposal di 

antara penguji, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Para penguji bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan 

tentang kategori hasil seminar akhir. 

b. Dalam hal kesepakatan tidak dapat dicapai, keputusan diambil 

dengan pemungutan suara, tanpa melibatkan promotor dan ko-

promotor. 

c. Keputusan hasil berdasarkan pada suara terbanyak. 

d. Dalam hal terjadi suara yang sama, keputusan akhir 

diserahkan kepada promotor.  

10) Hasil akhir seminar dituangkan dalam Berita Acara Seminar 

Proposal (dengan menggunakan formulir FDD-9) dan 

ditandatangani oleh Ketua Majelis Penguji. 
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11) Berita Acara Seminar Proposal dilampiri daftar hadir penguji 

(dengan menggunakan formulir FDD-10) dan ditandatangani oleh 

seluruh penguji. 

12) Perbaikan kategori b harus dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan 

untuk dapat dilanjutkan ke pelaksanaan penelitian. 

13) Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan bila proposal telah 

mendapatkan pengesahan/persetujuan dari majelis penguji 

seminar proposal (dengan menggunakan formulir FDD-11). 

14) Perbaikan kategori c harus dilakukan paling cepat 2 (dua) bulan 

untuk dapat dilaksanakan seminar kembali. 

15) Pelaksanaan seminar ulang dapat dilakukan bila proposal telah 

diperbaiki sesuai saran dalam ujian pertama dan proposal telah 

mendapatkan pengesahan/persetujuan perbaikan dari majelis 

penguji seminar proposal (dengan menggunakan formulir FDD-

11A). 

16) Majelis Penguji Seminar Proposal ulang sama dengan Majelis 

Penguji Seminar Proposal pertama. 

17) Ketentuan dan tata cara Seminar Proposal ulang sama dengan 

Majelis Penguji Seminar Proposal pertama. 

18) Kepada mahasiswa dengan hasil seminar kategori a dan b yang 

telah mendapat pengesahan/persetujuan perbaikan diberi Surat 

Keterangan Lulus Seminar Proposal Disertasi oleh Direktur 

(dengan menggunakan formulir FDD-12). 

 

BAB V 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

 
Pasal 16 

Ketentuan Umum 

 
1) Setelah mendapatkan pengesahan/persetujuan dari majelis penguji 

seminar proposal, mahasiswa melakukan penelitian sesuai dengan 

prosedur penelitian yang tertera dalam proposal. 

2) Dalam hal penelitian memerlukan data yang harus dikumpulkan dari 

lapangan, mahasiswa harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pihak 

yang secara kelembagaan memiliki wewenang berkaitan dengan obyek 

penelitiannya. 
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3) Permohonan izin ke pihak yang berwenang tersebut dilakukan oleh 

Direktur (dengan menggunakan formulir FDD-13) atas permintaan 

mahasiswa. 

4) Apabila pihak yang berwenang tersebut tidak memberikan izin 

pelaksanaan penelitian, dengan persetujuan promotor dan ko-promotor 

mahasiswa mengganti obyek penelitiaannya dan mengajukan 

permohonan izin yang baru. 

5) Dalam hal obyek penelitian melibatkan manusia yang masih hidup, 

mahasiswa harus memperhatikan etika yang berlaku dalam hubungan 

antar manusia. 

6) Setelah pengumpulan data di lapangan selesai, mahasiswa harus 

mendapatkan surat keterangan dari pihak yang berwenang tersebut 

(yang mengeluarkan izin) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan 

telah melaksanakan pengumpulan data dalam waktu sesuai 

kenyataannya. 

 

Pasal 17 

Penyusunan Disertasi 

 

1) Penyusunan laporan penelitian dalam bentuk disertasi dilakukan 

berdasarkan data yang terkumpul. 

2) Penyusunan disertasi dilakukan di bawah bimbingan promotor dan ko-

promotor sesuai dengan rancangan yang ada dalam proposal. 

3) Mahasiswa bertanggung jawab atas standar etika penulisan dan wajib 

menghindari plagiasi, dengan cara mematuhi ketentuan dalam 

pedoman penulisan karya ilmiah yang ditetapkan.  

4) Draf awal disertasi diajukan kepada promotor dan ko-promotor untuk 

dilakukan koreksi dan saran perbaikan dari sisi substansi maupun 

metodologi. 

5) Apabila draf disertasi dinilai telah memenuhi standar kualitas tinggi, 

promotor dan ko-promotor memberikan persetujuan kepada 

mahasiswa untuk mengikuti ujian Seminar Hasil Penelitian dengan 

menandatangani lembar persetujuan (dengan menggunakan formulir 

FDD-14). 

6) Dalam hal ujian Seminar Hasil Penelitian ditiadakan dan disertasi telah 

dianggap memenuhi standar kualitas yang tinggi, promotor dan ko-

promotor memberikan persetujuan kepada mahasiswa untuk mengikuti 

dengan menandatangani lembar persetujuan (dengan menggunakan 

formulir FDD-14A).  
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BAB VI 

SEMINAR HASIL PENELITIAN 

 

Pasal 18 

Ketentuan Umum 

 

1) Seminar Hasil Penelitian dilakukan untuk menentukan apakah 

disertasi telah memenuhi kelayakan sesuai standard karya ilmiah 

penelitian yang berkualitas tinggi. 

2) Seminar Hasil Penelitian dapat dilaksanakan apabila naskah 

disertasi telah disetujui oleh promotor dan ko-promotor. 

3) Seminar Hasil Penelitian dilakukan dalam sidang Majelis Seminar 

Hasil Penelitian yang ditetapkan oleh Direktur atas usulan Ketua 

Program Studi. 

4) Dalam kondisi tertentu Seminar Hasil Penelitian dapat ditiadakan 

sehingga mahasiswa dapat langsung mengikuti Ujian Tertutup. 

5) Kondisi tertentu sebagaimana ayat 4 tersebut ditetapkan oleh 

Direktur setelah berkonsultasi dengan Rektor. 

 

Pasal 19 

Persiapan Seminar Hasil Penelitian 

 

1) Untuk dapat mengajukan permohonan Seminar Hasil Penelitian, 

mahasiswa harus memenuhi persyaratan: 

a. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada semester yang 

berjalan. 

b. Telah lulus ujian Seminar Proposal Disertasi. 

2) Pengajuan permohonan Seminar Hasil Penelitian dilakukan 

dengan cara mengisi formulir Pendaftaran Ujian Seminar Hasil 

Penelitian (dengan menggunakan formulir FDD-15) dengan 

dilampiri: 

a. Naskah disertasi yang telah disetujui oleh promotor dan ko-

promotor (sebanyak 8 eksemplar).  
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b. Foto copy kartu mahasiswa/kartu registrasi yang berlaku pada 

semester berjalan. 

c. Foto copy keterangan lulus ujian Seminar Proposal Disertasi 

(FDD-12).  

d. Foto copy Pengesahan Majelis Penguji Proposal Penelitian 

(FDD-11). 

3) Apabila semua persyaratan telah terpenuhi, Direktur menetapkan 

susunan Majelis Penguji Hasil Penelitian dan jadwal 

pelaksanaannya. 

5) Penetapan dilakukan dengan surat permohonan kesediaan menguji 

dari Direktur (formulir FDD-16). 

6) Majelis Seminar Hasil Penelitian terdiri dari ketua, sekretaris, 

promotor, ko-promotor, dan dua atau tiga orang penguji.  

7) Ketua majelis dijabat oleh Direktur atau dosen yang ditunjuk. 

8) Sekretaris majelis dijabat oleh dosen yang ditunjuk. 

9) Penguji Seminar Hasil Penelitian adalah dosen di lingkungan 

IAIN Walisongo, perguruan tinggi atau lembaga lain yang telah 

memenuhi syarat untuk menjadi dosen di Program Pascasarjana 

serta memiliki keahlian sesuai dengan tema penelitian. 

10) Paling tidak satu di antara penguji harus memiliki jabatan 

fungsional profesor. 

11) Mahasiswa yang akan melaksanakan ujian harus berpakaian 

formal (kemeja lengan panjang, bukan batik) , rapi dan berdasi 

(bagi pria) dan berjilbab (bagi wanita). 

 

Pasal 20 

Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian 

 
1) Seminar Hasil Penelitian dimaksudkan untuk menguji apakah 

disertasi telah memenuhi standard karya ilmiah penelitian yang 

berkualitas tinggi. 

2) Seminar Hasil Penelitian  dilaksanakan di hadapan majelis penguji 

Seminar Hasil Penelitian  yang terdiri dari ketua, sekretaris, 

promotor, kopromotor, dan dua atau tiga orang penguji. 

3) Tugas penguji adalah sebagai berikut: 

a. Ketua/penguji : memimpin jalannya seminar, membahas 

(bertanya, mengklarifikasi, memberikan 

saran) dan menilai hasil. 
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b. Sekretaris/penguji : mengurus administrasi ujian, mencatat 

proses dan hasil seminar, membahas 

(bertanya, mengklarifikasi, memberikan 

saran) dan menilai hasil. 

c. Penguji : membahas (bertanya, mengklarifikasi, 

memberikan saran) dan menilai hasil. 

d. Promotor/penguji : membantu mahasiswa menjelaskan 

pokok-pokok pasil penelitian, membahas 

(bertanya, mengklarifikasi, memberikan 

saran) dan menilai hasil. 

e. Kopromotor/penguji : membantu mahasiswa menjelaskan 

pokok-pokok hasil penelitian, membahas 

(bertanya, mengklarifikasi, memberikan 

saran) dan menilai hasil. 

4) Seminar  Hasil Penelitian  dilaksanakan antara 90 sampai 120 

menit. 

5) Seminar  Hasil Penelitian  dilaksanakan dengan susunan acara 

sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan pemenuhan standar etika penulisan ilmiah. 

b. Pembukaan seminar. 

c. Presentasi garis besar hasil penelitian  oleh mahasiswa. 

d. Pembahasan  hasil penelitian  oleh majelis penguji. 

e. Tanggapan/jawaban mahasiswa atas pembahasan penguji. 

f. Penentuan hasil seminar. 

g. Penyampaian hasil seminar. 

h. Penutupan seminar. 

6) Masing-masing penguji memberikan penilaian yang mencakup 

aspek: 

a. Naskah  disertasi  penelitian (kejelasan masalah, teori, 

kerangka berpikir, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, 

sistematika dan teknik penulisan, koherensi antar bagian, 

logika). 

b. Kemampuan menyajikan disertasi (penguasaan, sistematika, 

kejelasan). 

c. Kemampuan menjawab dan merespons pertanyaan/ulasan 

penguji (kebenaran, ketepatan, kelancaran, kejelasan, 

penalaran). 

7) Hasil penilaian Seminar Hasil Penelitian  dinyatakan dalam salah 

satu dari 4 (empat) kategori sebagai berikut: 
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a. Dapat dilanjutkan ke ujian tertutup secara langsung. 

b. Dapat dilanjutkan ke ujian tertutup setelah dilakukan 

perbaikan.  

c. Harus dilakukan perbaikan dan diseminarkan kembali. 

d. Harus dilakukan penelitian ulang dan diseminarkan kembali. 

8) Hasil penilaian masing-masing penguji dituangkan dalam Lembar 

Penilaian Hasil Seminar  Hasil Penelitian  (formulir FDD-17). 

9) Dalam hal terjadi perbedaan kategori hasil penilaian di antara 

penguji, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Para penguji bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan 

tentang kategori hasil seminar akhir. 

b. Dalam hal kesepakatan tidak dapat dicapai, keputusan diambil 

dengan pemungutan suara, tanpa melibatkan promotor dan ko-

promotor. 

c. Keputusan hasil berdasarkan pada suara terbanyak. 

d. Dalam hal terjadi suara yang sama, keputusan akhir 

diserahkan kepada promotor.  

10) Hasil akhir seminar dituangkan dalam Berita Acara Seminar Hasil 

Penelitian  yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Penguji 

(dengan menggunakan formulir FDD-18) dan dilampiri daftar 

hadir penguji Seminar Hasil Penelitian (dengan menggunakan 

formulir FDD-19). 

11) Masa perbaikan bagi hasil seminar kategori b dilakukan paling 

lama 3 (tiga) bulan. 

12) Masa perbaikan bagi hasil seminar kategori c dilakukan paling 

cepat 2 (dua) bulan untuk dapat diujikan kembali. 

13) Masa perbaikan bagi hasil seminar kategori d dilakukan paling 

cepat 3 (tiga) bulan untuk dapat diujikan kembali. 

14) Perbaikan disertasi dilakukan di bawah bimbingan promotor dan 

ko-promotor dibantu oleh penguji ujian Seminar Hasil Penelitian.  

15) Disertasi mahasiswa dengan hasil seminar kategori a atau kategori 

b yang telah diperbaiki sesuai saran dalam seminar 

disahkan/disetujui oleh seluruh majelis penguji (dengan 

menggunakan formulir FDD-20). 

16) Disertasi mahasiswa dengan hasil seminar kategori a atau kategori 

b yang telah dilakukan perbaikan atau perubahan sesuai dengan 

catatan dan telah disetujui oleh majelis seminar (dengan 

menggunakan formulir FDD-20A) dapat diajukan untuk ujian 

Seminar Hasil Penelitian ulang. 
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17) Penguji ujian Seminar Hasil Penelitian ulang sama dengan penguji 

pertama. 

18) Proses dan ketentuan Seminar Hasil Penelitian ulang sebagaimana 

seminar hasil penelitian pertama. 

19) Kepada mahasiswa yang telah mendapat pengesahan/persetujuan 

dari seluruh anggota Majelis Penguji diberi Surat Keterangan 

Lulus Seminar Hasil Penelitian Disertasi oleh Direktur (dengan 

menggunakan formulir FDD-21).  

 

BAB VII 

UJIAN TERTUTUP 

 

Pasal 21 

Ketentuan Umum 

1) Ujian tertutup dilakukan untuk menentukan penguasaan 

mahasiswa atas metodologi dan substansi penelitian disertasinya. 

2) Ujian tertutup dapat dilaksanakan apabila naskah disertasi telah 

disetujui oleh seluruh Majelis Penguji Seminar Hasil Penelitian. 

3) Dalam hal tahapan ujian Seminar Hasil Penelitian ditiadakan, 

ujian Tertutup dapat dilaksanakan apabila naskah disertasi telah 

mendapat persetujuan promotor dan ko-promotor (dengan 

menggunakan formulir FDD-14A). 

4) Ujian Tertutup dilakukan dalam suatu majelis penguji dan 

dilaksanakan oleh suatu Majelis Ujian Tertutup yang ditetapkan 

oleh Direktur. 

 

Pasal 22 

Persiapan Ujian Tertutup 

 

1) Untuk dapat mengajukan permohonan Ujian Tertutup, mahasiswa 

harus memenuhi persyaratan: 

a. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada semester yang berjalan. 

b. Telah lulus ujian Seminar Hasil Penelitian. 

c. Dalam hal Seminar Hasil Penelitian ditiadakan, telah 

mendapatkan persetujuan dari promotor dan ko-promotor 

untuk mengikuti ujian tertutup.  

2) Pengajuan permohonan Ujian Tertutup (dengan menggunakan 

formulir FDD-22) ditujukan kepada Direktur dengan dilampiri: 
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a. Naskah disertasi yang telah disahkan oleh seluruh penguji 

Seminar Hasil Penelitian (sebanyak 8 eksemplar).  

b. Foto copy kartu mahasiswa/kartu registrasi yang berlaku pada 

semester berjalan, dengan menunjukkan aslinya. 

c. Foto copy keterangan lulus ujian Seminar Hasil Penelitian 

disertasi (FDD-21), dengan menunjukkan aslinya. Dalam hal 

Seminar Hasil penelitian ditiadakan, foto copy keterangan 

lulus ujian Seminar Hasil Penelitian diganti dengan foto copy 

keterangan lulus ujian Seminar Proposal Penelitian (FDD-12).  

d. Foto copy pengesahan Majelis Penguji Seminar Hasil 

Penelitian disertasi (FDD-20), dengan menunjukkan aslinya. 

Dalam hal Seminar Hasil penelitian ditiadakan, foto copy 

pengesahan Majelis Penguji Seminar Hasil Penelitian diganti 

dengan foto copy pengesahan Majelis Penguji Seminar 

Proposal Penelitian (FDD-11). 

e. Foto copy sertifikat Test of English as Foreign Language 

(TOEFL) dengan score minimal 470, yang dikeluarkan oleh 

Educational Testing Service atau Pusat Pengembangan 

Bahasa IAIN Walisongo, dengan menunjukkan aslinya. 

f. Foto copy sertifikan Ikhtibarat li Mukafa’ah Lughah al-

Arabiyah (IMKA) dengan skor minimal 350, yang 

dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan Bahasa IAIN 

Walisongo, dengan menunjukkan aslinya. 

g. Foto copy artikel di media massa atau artikel ilmiah dalam 

jurnal ilmiah serendah-rendahnya tingkat nasional (memiliki 

ISSN) yang terkait dengan tema (atau sebagian dari tema) 

penelitian disertasinya, dengan menunjukkan aslinya. 

h. Foto copy pembayaran ujian tertutup. 

3) Apabila semua persyaratan telah terpenuhi, Direktur menetapkan 

susunan Majelis Penguji Ujian Tertutup dan jadwal 

pelaksanaannya. 

5) Penetapan dilakukan dengan surat permohonan menguji dari 

Direktur (dengan menggunakan formulir FDD-23). 

6) Majelis Ujian Tertutup terdiri dari ketua, sekretaris, promotor, ko-

promotor, dan tiga atau empat orang penguji. 

7) Ketua majelis penguji dijabat oleh Direktur atau dosen yang 

ditunjuk. 

8) Sekretaris majelis penguji dijabat oleh dosen yang ditunjuk. 
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9) Penguji Ujian Tertutup adalah dosen di lingkungan IAIN 

Walisongo atau perguruan tinggi lain yang telah memenuhi syarat 

untuk menjadi dosen di Program Pascasarjana serta memiliki 

keahlian sesuai dengan tema penelitian. 

10) Satu di antara penguji harus berasal dari perguruan tinggi atau 

lembaga di luar IAIN Walisongo. 

11) Paling tidak satu di antara penguji harus memiliki jabatan 

fungsional profesor. 

12) Mahasiswa yang akan melaksanakan ujian harus berpakaian 

formal (kemeja lengan panjang, bukan batik) , rapi dan berdasi 

(bagi pria) dan berjilbab (bagi wanita). 

 

Pasal 23 

Pelaksanaan  Ujian Tertutup 

 

1) Ujian Tertutup dimaksudkan untuk menguji penguasaan 

mahasiswa atas metodologi dan substansi penelitian disertasinya. 

2) Ujian Tertutup  dilaksanakan di hadapan majelis  Ujian Tertutup  

yang terdiri dari ketua, sekretaris, promotor, ko-promotor, dan tiga 

atau empat orang penguji. 

3) Tugas penguji adalah sebagai berikut: 

a. Ketua/penguji : memimpin jalannya ujian, menguji 

(bertanya, mengklarifikasi, 

memberikan saran) dan menilai hasil. 

b. Sekretaris/penguji : mengurus administrasi ujian, 

mencatat proses dan hasil seminar, 

menguji (bertanya, mengklarifikasi, 

memberikan saran) dan menilai hasil. 

c. Penguji : menguji (bertanya, mengklarifikasi, 

memberikan saran) dan menilai hasil. 

d. Promotor/penguji : membantu mahasiswa menjelaskan 

pokok-pokok disertasi, menguji 

(bertanya, mengklarifikasi, 

memberikan saran) dan menilai hasil. 

e. Ko-promotor/penguji:  membantu mahasiswa menjelaskan 

pokok-pokok disertasi, menguji 

(bertanya, mengklarifikasi, 

memberikan saran) dan menilai hasil. 

4) Ujian Tertutup  dilaksanakan antara 90 sampai 150 menit. 
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5) Ujian Tertutup  dilaksanakan dengan susunan acara sebagai 

berikut: 

a. Pemeriksaan pemenuhan standar etika penulisan ilmiah. 

b. Pembukaan ujian. 

c. Presentasi garis besar disertasi  oleh mahasiswa. 

d. Pengujian  disertasi oleh majelis penguji. 

e. Tanggapan/jawaban mahasiswa atas pertanyaan, klarifikasi, 

saran penguji. 

f. Penentuan hasil ujian. 

g. Penyampaian hasil ujian. 

h. Penutupan ujian. 

6) Masing-masing penguji memberikan penilaian yang mencakup 

aspek: 

a. Naskah  disertasi  penelitian (kejelasan masalah, teori, 

kerangka berpikir, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, 

sistematika dan teknik penulisan, koherensi antar bagian, 

logika). 

b. Kemampuan menyajikan  disertasi  (penguasaan, sistematika, 

kejelasan). 

c. Kemampuan menjawab dan merespons pertanyaan/ulasan 

penguji (kebenaran, ketepatan, kelancaran, kejelasan, 

penalaran). 

7) Hasil penilaian Ujian Tertutup dinyatakan dalam nilai angka 

sebagaimana ketentuan yang berlaku (0,0 – 4,0). 

8) Hasil penilaian masing-masing penguji dituangkan dalam Lembar 

Penilaian Hasil  Ujian Tertutup  (dengan menggunakan formulir 

FDD-24). 

9) Hasil penilaian akhir dituangkan dalam Berita Acara Ujian 

Tertutup  (dengan menggunakan formulir FDD-25), yang 

dilampiri dengan daftar hadir penguji (dengan menggunakan 

formulir FDD-26). 

10) Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Tertutup apabila mendapatkan 

nilai rata-rata minimal 3,0 dari seluruh penguji. 

11) Di samping nilai, hasil ujian tertutup juga dinyatakan dalam 

kategori: 

a. Lulus dan dapat dilanjutkan ke ujian terbuka secara langsung. 

b. Lulus dan dapat dilanjutkan ke ujian terbuka setelah dilakukan 

perbaikan. 
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c. Tidak lulus dan harus dilakukan perbaikan dan diujikan 

kembali. 

12) Apabila dipandang perlu, majelis penguji dapat memberikan 

catatan perbaikan. 

13) Perbaikan disertasi dilakukan berdasarkan catatan perbaikan, 

dilaksanakan di bawah bimbingan promotor dan ko-promotor 

dibantu oleh penguji ujian tertutup. 

14) Masa perbaikan disertasi yang telah dinyatakan lulus dengan 

kategori b paling lama empat bulan. 

15) Masa perbaikan disertasi yang dinyatakan tidak lulus dengan 

kategori c secepat-cepatnya tiga bulan untuk dapat diujikan 

kembali. 

16) Disertasi yang dinyatakan lulus dengan kategori a atau b yang 

telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran dari penguji Ujian 

Tertutup disahkan/disetujui oleh penguji (dengan menggunakan 

formulir FDD-27). 

17) Disertasi yang dinyatakan tidak lulus dengan kategori c yang telah 

dilakukan perbaikan sesuai dengan saran dari penguji Ujian 

Tertutup disahkan/disetujui oleh penguji (dengan menggunakan 

formulir FDD-27A) dapat diajukan untuk diujikan dalam Ujian 

Tertutup ulang. 

18) Penguji Ujian Tertutup ulang sama dengan penguji ujian tertutup 

pertama. 

19) Ketentuan dan proses Ujian Tertutup ulang sama dengan Ujian 

Tertutup pertama. 

20) Kepada mahasiswa yang telah mendapat pengesahan/persetujuan 

hasil ujian tertutup dari seluruh anggota majelis penguji diberikan 

Surat Keterangan Lulus Ujian Tertutup Disertasi oleh Direktur 

(dengan menggunakan formulir FDD-28). 

 

BAB VIII 

UJIAN TERBUKA 

 

Pasal 24 

Ketentuan Umum 

 

1) Ujian terbuka merupakan rangkaian terakhir dari proses 

pembelajaran mahasiswa yang sekaligus untuk penentuan 

yudisium atau kelulusan dari program doktor. 
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2) Ujian terbuka dilakukan untuk menentukan kemampuan 

mahasiswa mempertahankan disertasinya dalam rangka promosi 

calon doktor (promovendus). 

3) Ujian terbuka dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah lulus 

ujian tertutup dan disertasi telah disetujui oleh seluruh penguji 

tertutup serta ringkasan disertasi telah atau siap dipublikasikan 

dalam jurnal ilmiah minimal tingkat nasional. 

4) Ujian terbuka dilakukan dalam suatu Rapat Senat Terbuka 

Terbatas. 

5) Ujian terbuka dilakukan oleh suatu majelis penguji ujian terbuka 

yang ditetapkan oleh Rektor/Ketua Senat Institut. 

6) Penyelenggaraan Ujian Terbuka dilakukan oleh Panitia Pelaksana 

Ujian Terbuka yang dibentuk oleh Rektor.  

7) Selain Majelis Penguji dan Panitia Pelaksana, ujian terbuka juga 

dihadiri dan disaksikan oleh undangan. 

 

Pasal 25 

Persiapan Ujian Terbuka 

 

1) Untuk dapat mengajukan permohonan Ujian Terbuka, mahasiswa 

harus memenuhi persyaratan: 

a. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada semester yang 

berjalan. 

b. Telah lulus ujian tertutup. 

c.  Telah atau siap menerbitkan hasil penelitian disertasinya 

dalam jurnal ilmiah serendah-rendahnya tingkat nasional. 

2) Pengajuan permohonan/pendaftaran Ujian Terbuka (dengan 

menggunakan formulir FDD-29) ditujukan kepada Rektor melalui 

Direktur dengan dilampiri: 

a. Naskah disertasi yang telah disetujui oleh seluruh penguji 

Ujian Tertutup (sebanyak 9 eksemplar).  

b. Foto copy kartu mahasiswa/kartu registrasi yang berlaku pada 

semester berjalan, dengan menunjukkan aslinya. 

c. Foto copy keterangan lulus ujian tertutup (FDD-28), dengan 

menunjukkan aslinya. 

d. Foto copy artikel ilmiah dari ringkasan disertasi yang telah 

diterbitkan dalam jurnal ilmiah (halaman sampul, daftar isi, 

dan halaman artikel berada) atau draf artikel yang telah 
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disetujui oleh redaksi dan surat keterangan penerimaan dan 

persetujuan dari redaksi untuk menerbitkannya. 

e. Ringkasan disertasi/artikel ilmiah dalam bentuk buku, tanpa 

nama Majelis Penguji (sebanyak 1 eksemplar). Ringkasan 

yang telah berisi nama Majelis Penguji Ujian Terbuka 

diserahkan paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan 

ujian terbuka (sebanyak 10 eksemplar ditambah jumlah tamu 

yang diundang untuk hadir dalam promosi).  

f. Foto copy bukti pembayaran ujian terbuka. 

4) Apabila semua persyaratan telah terpenuhi, Direktur 

menyampaikan usulan susunan Majelis Penguji dan Panitia 

Pelaksana Ujian Terbuka kepada Rektor(dengan menggunakan 

formulir FDD-30, FDD-31 dan FDD-32). 

5) Rektor menetapkan susunan Majelis Penguji, Panitia Pelaksana 

Ujian Terbuka dan jadwal pelaksanaannya. 

6) Penetapan Majelis Penguji dan Panitia Pelaksana Ujian Terbuka 

dilakukan dengan surat keputusan. 

7) Berdasarkan keputusan tersebut Direktur mengundang Majelis 

Penguji untuk menghadiri acara ujian tertutup  sesuai dengan 

jadwal yang telah ditetapkan (dengan menggunakan formulir 

FDD-33). 

8) Mahasiswa yang akan melaksanakan ujian harus berpakaian sipil 

lengkap (kemeja lengan panjang, berjas, bukan batik), rapi dan 

berdasi (bagi pria) dan berjilbab (bagi wanita). 

 

Pasal 26 

Majelis Penguji Ujian Terbuka 

 

1) Majelis Penguji Ujian Terbuka terdiri dari ketua, sekretaris, 

promotor, ko-promotor, dan tiga sampai lima orang penguji.  

2) Ketua majelis dijabat adalah Rektor/Ketua Senat Institut. 

3) Sekretaris majelis dijabat oleh Sekretaris Senat atau salah satu dari 

anggota Majelis Penguji Ujian Tertutup.  

4) Dalam hal Rektor berhalangan hadir, Ketua majelis penguji dijabat 

adalah Sekretaris Senat didampingi Sekretaris Majelis Penguji 

yang dijabat oleh salah satu dari anggota Majelis Penguji Ujian 

Tertutup. 

5) Penguji ujian terbuka adalah penguji ujian tertutup. 

6) Tugas penguji adalah sebagai berikut: 
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a. Ketua/penguji : memimpin jalannya rapat senat 

terbuka terbatas, menguji (bertanya, 

mengklarifikasi) dan menilai hasil. 

b. Sekretaris/penguji : mengurus administrasi ujian, 

mencatat proses dan hasil seminar, 

menguji (bertanya, mengklarifikasi) 

dan menilai hasil. 

c. Penguji : menguji (bertanya, mengklarifikasi) 

dan menilai hasil. 

d. Promotor/penguji : membantu mahasiswa menjelaskan 

pokok-pokok disertasi, menguji 

(bertanya, mengklarifikasi) dan 

menilai hasil. 

e. Ko-promotor/penguji : membantu mahasiswa menjelaskan 

pokok-pokok disertasi, menguji 

(bertanya, mengklarifikasi) dan 

menilai hasil. 

 

Pasal 27 

Panitia Pelaksana Ujian  Terbuka 

 

1) Penyelenggaraan Ujian Terbuka dilakukan oleh Panitia Pelaksana 

Ujian  Terbuka. 

2) Panitia Pelaksana Ujian Terbuka dibentuk oleh Rektor atas usulan 

Direktur. 

3) Tugas Panitia Pelaksana Ujian  Terbuka adalah: 

a. Menyiapkan seluruh kelengkapan ujian terbuka. 

b. Membantu Majelis Penguji Ujian Terbuka dalam 

melaksanakan tugasnya. 

c. Melaksanakan kegiatan non-akademis yang mendukung 

terlaksananya Rapat Senat Terbuka Terbatas 

4) Pengaturan lebih lanjut yang berkenaan dengan Panitia Pelaksana 

Ujian Terbuka diatur peraturan direktur dengan sepengetahuan 

rektor. 

 

Pasal 28 

Pelaksanaan  Ujian  Terbuka 

 



Pedoman Akademik - 2018 175 

 

1) Ujian  Terbuka  dilaksanakan dalam suatu upacara promosi doktor 

yang dilakukan dalam Rapat Senat Terbuka Terbatas. 

2) Ujian  Terbuka  dilaksanakan antara 90 sampai 150 menit. 

3) Ujian  Terbuka  dilaksanakan dengan susunan acara sebagai 

berikut: 

a. Rapat Majelis Penguji Ujian Terbuka untuk pemeriksaan 

pemenuhan standar etika penulisan ilmiah (dilaksanakan 

secara tertutup di ruang transit). 

b. Pembukaan Rapat Senat Terbuka Terbatas. 

c. Presentasi garis besar disertasi  oleh mahasiswa. 

d. Pengujian disertasi (pertanyaan, klarifikasi, komentar dan 

saran) oleh anggota majelis penguji. 

e. Tanggapan/jawaban mahasiswa atas pertanyaan, klarifikasi, 

saran penguji. 

f. Penentuan hasil ujian dan yudisium (dilaksanakan secara 

tertutup di ruang transit). 

g. Penyampaian hasil yudisium. 

h. Penyerahan ijazah secara simbolis kepada promovendus. 

i. Penyampaian pesan dan kesan oleh promotor/ko-promotor. 

j. Penutupan Rapat Senat Terbuka Terbatas. 

4) Masing-masing penguji memberikan penilaian yang mencakup 

aspek: 

a. Naskah  disertasi  penelitian (kejelasan masalah, teori, 

kerangka berpikir, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, 

sistematika dan teknik penulisan, koherensi antar bagian, 

logika). 

b. Kemampuan menyajikan  disertasi  (penguasaan, sistematika, 

kejelasan). 

c. Kemampuan menjawab dan merespons pertanyaan/ulasan 

penguji (kebenaran, penalaran, kejelasan). 

5) Hasil penilaian Ujian Terbuka dinyatakan dalam nilai angka dan 

predikat kelulusan sebagaimana ketentuan yang berlaku. 

6) Nilai ujian terbuka tidak boleh lebih kecil dari nilai rerata ujian 

tertutup. 

7) Hasil penilaian masing-masing penguji dituangkan dalam Lembar 

Penilaian Hasil Ujian  Terbuka  (dengan menggunakan formulir 

FDD-34). 

8) Nilai Akhir Ujian Terbuka adalah nilai rerata dari seluruh penguji. 

9) Nilai Akhir Ujian Terbuka merupakan bagian dari nilai disertasi. 
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10) Hasil penilai akhir dan penilaian disertasi dituangkan dalam Berita 

Acara Ujian Terbuka Disertasi yang ditandatangani oleh Ketua 

Majelis Penguji (dengan menggunakan formulir FDD-35). 

11) Berita acara ujian terbuka dilampiri daftar hadir penguji (dengan 

menggunakan formulir FDD-36). 

12) Nilai disertasi terdiri dari komponen dan bobot sebagai berikut: 

a. Nilai komprehensif, dengan bobot : 30 persen. 

b. Nilai ujian tertutup, dengan bobot : 40 persen. 

c. Nilai ujian terbuka, dengan bobot : 30 persen. 

13) Pengaturan teknis tentang pelaksanaan Ujian Terbuka diatur lebih 

lanjut dalam peraturan Direktur setelah konsultasi dengan Rektor. 

 

 

 

Pasal 29 

Ringkasan Disertasi 

 

1) Dalam rangka ujian terbuka, promovendus harus menyerahkan 

ringkasan/sinopsis hasil penelitian disertasinya. 

2) Ringkasan/sinopsis merupakan laporan ringkas dari penelitian 

disertasi yang berisi seluruh pokok-pokok penelitian. 

3) Ringkasan/sinopsis dibuat dalam bentuk artikel jurnal ilmiah dan 

dalam bentuk buku, dengan isi (bagian ilmiah) yang sama. 

4) Ringkasan/sinopsis dibuat dalam format artikel ilmiah hasil 

penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

a. Artikel tersebut harus telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah 

serendah-rendahnya tingkat nasional (memiliki ISSN) yang 

diterbitkan oleh perguruan tinggi atau lembaga penelitian. 

b. Penerbitan artikel dilakukan setelah mahasiswa dinyatakan 

lulus dalam Ujian Tertutup. 

c. Dalam hal artikel belum dapat diterbitkan karena masalah 

teknis, promovendus harus dapat menunjukkan bukti surat 

keterangan dari redaksi jurnal ilmiah yang bersangkutan, yang 

berisi penerimaan dan persetujuan untuk menerbitkan artikel 

tersebut dalam edisi terdekat yang akan datang.  

d. Ringkasan yang berupa artikel tersebut berisi komponen-

komponen laporan penelitian secara lengkap, yang di 

antaranya mencakup: judul, abstrak (dalam Bahasa Arab dan 
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Inggris), latar belakang masalah dan landasan teori, 

masalah/hipotesis, metode penelitian (meliputi, pendekatan, 

sumber data [subyek, populasi, sampel], fokus/variabel dan 

ruang lingkup/indikator, teknik/instrumen pengumpulan data, 

teknik analisis), hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan dan 

daftar pustaka. 

e. Panjang bagian inti ringkasan (dari judul sampai kesimpulan) 

antara 4.000 sampai 8.000 kata. 

f. Format dan sistematika penulisan artikel mengikuti ketentuan 

jurnal yang menerbitkannya. 

5) Di samping dalam bentuk artikel, ringkasan/sinopsis juga dibuat 

dalam bentuk buku dengan ketentuan: 

a. Isi buku adalah: halaman judul, halaman majelis penguji 

terbuka, ringkasan disertasi, daftar riwayat hidup 

promovendus.   

b. Isi dan format ringkasan disertasi sama dengan isi dan format 

artikel ilmiah yang telah dipublikasikan. 

c. Daftar riwayat hidup promovendus dibuat dalam bentuk esai, 

dilengkapi dengan foto sebagaimana yang digunakan dalam 

ijazah. 

d. Ditulis di atas kertas ukuran per lembar/: 15 X 21 cm (ukuran 

kertas A4 dibagi dua), seperti diatur dalam Panduan Penulisan 

Karya Tulis Ilmiah Pascasarjana UIN Walisongo. 

e. Ditulis pada dua sisi halaman. 

f. Sampul buku berwarna jambon/pink polos.  

6) Ringkasan/sinopsis yang dibuat dalam bentuk buku tersebut 

diserahkan ke Program Pascasarjana bersama naskah disertasi 

pada saat mendaftar ujian terbuka. 

7) Jumlah buku yang harus diserahkan adalah 10 eksemplar (untuk 

majelis penguji dan administrasi/dokumentasi Program 

Pascasarjana) ditambah jumlah tamu undangan yang direncanakan 

oleh promovendus. 

 

Pasal 30 

Yudisium 

 

1) Setelah menyepakati kelulusan disertasi, Majelis Penguji Ujian 

Terbuka melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap hasil 
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belajar mahasiswa dalam melaksanakan pendidikannya di  

program doktor. 

2) Penilaian secara menyeluruh tersebut dilakukan untuk 

menentukan yudisium atau kelulusan mahasiswa dari program 

pendidikannya. 

3) Yudisium dilakukan dengan cara menghitung Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) dari seluruh nilai mata kuliah yang telah 

ditempuh, termasuk disertasi. 

4) Berdasarkan IP yang diperolehnya, kepada mahasiswa diberikan 

predikat kelulusan dengan kriteria berikut: 

a. IPK antara 3,76 – 4,00 diberi predikat : cumlaude/istimewa 

b. IPK antara 3,51 – 3,75 diberi predikat  : sangat memuaskan 

c. IPK antara 3,26 – 3,50 diberi predikat  : memuaskan 

d. IPK<3,26 diberi predikat  : baik 

5) Mahasiswa yang menyelesaikan studinya melampau batas masa 

studi maksimal (diperpanjang), predikat kelulusannya paling 

tinggi Sangat Memuaskan. 

6) Hasil yudisium dituangkan dalam Berita Acara 

Yudisium/Promosi Doktor yang ditandatangani oleh Ketua 

Majelis Penguji (dengan menggunakan formulir FDD-37). 

7) Kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus Ujian 

Terbuka/yudisium diberikan ijazah doktor oleh Rektor/Ketua 

Rapat Senat. 
 

 

Pasal 31 

Naskah Disertasi dan Sinopsis 

  

1) Disertasi yang telah diujikan dan dinyatakan lulus 

disahkan/disetujui oleh Majelis Penguji Ujian Terbuka (dengan 

menggunakan formulir FDD-38) 

2)  Disertasi yang telah disahkan oleh Majelis Penguji Ujian Terbuka 

digandakan dan dijilid dengan sampul keras (hard cover) sebanyak 

6 eksemplar, masing-masing untuk pihak sebagai berikut: 

f. Dua eksemplar untuk promotor dan ko-promotor. 

g. Satu eksemplar untuk Program Pascasarjana dalam rangka 

pengurusan ijazah. 

h. Satu eksemplar untuk Perpustakaan Program Pascasarjana. 
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i. Satu eksemplar untuk pihak terkait, seperti Bappeda atau 

lembaga tempat pengumpulan data (khusus penelitian 

lapangan). 

j. Satu eksemplar untuk mahasiswa yang bersangkutan. 

3) Mahasiswa diwajibkan menyerahkan soft file dalam bentuk CD 

dari seluruh naskah disertasi dan sinopsis ke perpustakaan institut 

dan Pascasarjana untuk dikopi dan diolah ke dalam sistem digital 

library agar dapat diakses oleh pengguna perpustakaan.  
 

BAB IX 

PENUTUP 
 

Pasal 32 

Lain-lain 
 

1) Semua ketentuan proses penulisan dan ujian disertasi di Program 

Doktor Program Pascasarjana sepanjang tidak bertentangan dan 

atau belum diganti berdasarkan peraturan ini, masih tetap berlaku. 

2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 

dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan 

sebagaimana mestinya. 
 

Ditetapkan di :  Semarang  

Pada tanggal :  23 Agustus 2016  
 

Direktur Pascasarjana  

UIN Walisongo Semarang, 
 

   cap            ttd. 

 

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.  

NIP: 19590714 198603 1 004   

  

Tembusan: 

1. Rektor UIN Walisongo;  

2. Dekan FDK UIN Walisongo; 

3. Dekan FSH UIN Walisongo; 

4. Dekan FITK UIN Walisongo 

5. Dekan FUH UIN Walisongo. 

6. Dekan FEBI UIN Walisongo. 
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Salinan 

 

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA 

UIN WALISONGO SEMARANG 

 

NOMOR : Un.10.9/D/PP.00.9/908F/2016 

TENTANG 

PLAGIASI DALAM PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH 

 

DIREKTUR PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 

 

Menimbang 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan 

terhindarkan duplikasi dan plagisi tulisan 

ilmiah bagi mahasiswa pascasarjana perlu 

ada aturan/ketentuan ujian plagiasi dalam 

penulisan dalam karya tulis ilmiah.  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-

mana dimaksud dalam huruf a perlu 

menetapkan Keputusan Direktur 

Pascasarjana UIN Walisongo Semarang 

tentang Plagiasi dalam Penulisan Karya 

Tulis Ilmiah. 

 

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen; 

c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi;  

d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  

e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

f. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia;  

g. Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 
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Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang 

Pendidikan Tinggi 

h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi; 

i. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Pembidangan Ilmu; 

j. Keputusan Rektor UIN Walisongo  Nomor 5 

Tahun 2015 tentang Pedoman Akademik; 

k. Keputusan Rektor UIN Walisongo 

Un.10.0/R/PP.00.9/1006A/2016 tentang 

Pedoman Akademik Pascasarjana UIN 

Walisongo Semarang. 

Memperhatikan : Rumusan Workshop Penyusunan Panduan 

Penulisan Karya Tulis Ilmiah  Pascasarjana UIN 

Walisongo Semarang tanggal 16 Agustus 2016.  

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA 

UIN WALISONGO SEMARANG TENTANG 

PLAGIASI DALAM PENULISAN KARYA 

TULIS ILMIAH 

 

 

Pasal 1  

Ketentuan Umum  

 

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:  

1) Karya ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan gagasan 

mahasiswa yang diperkuat oleh data serta pernyataan dan gagasan 

orang lain.   

2) Plagiasi adalah mengambil gagasan atau kata/kalimat yang tertuang 

dalam karya tulis orang lain dengan sengaja menjadikannya sebagai 

karya sendiri.  
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3) Swa-plagiasi adalah menggunakan karya sendiri yang telah 

digunakan untuk keperluan tertentu atau telah diterbitkan untuk 

memenuhi tugas pembuatan karya ilmiah yang lain.  

4) Sumber rujukan adalah karya tulis yang telah dibuat oleh orang lain 

atau diri sendiri yang dijadikan sumber rujukan dalam suatu 

penulisan karya ilmiah.  

5) Kutipan langsung adalah pengambilan sebagian dari karya tulis 

orang lain atau tulisan sendiri yang dibuat sebelumnya dengan 

mengambil bentuk kalimat sebagaimana aslinya.  

6) Kutipan tidak langsung adalah pengambilan gagasan, data, atau 

konsep yang tertuang dalam sebagian dari karya tulis orang lain 

atau karya tulis sendiri yang dibuat sebelumnya dengan melakukan 

parafrase atau penulisan ulang sehingga menjadi tulisan yang baru.  

7) Sanksi adalah bentuk hukuman yang diberikan kepada mahasiswa 

yang telah terbukti melakukan plagiasi dalam penulisan karya 

ilmiahnya.  

 

 

 

Pasal 2  

Tanggung Jawab Penulisan dan Plagiasi   

 

1) Selama tidak dinyatakan bahwa tulisan atau bagian dari tulisannya 

dikutip dari sumber lain, sebuah karya tulis dianggap merupakan 

karya penulis sepenuhnya.  

2) Dalam hal suatu karya tulis berisi kutipan (baik langsung maupun 

tidak langsung) dari sumber yang telah ditulis oleh orang lain, 

penulis wajib menyebutkan sumber yang dikutipnya.  

3) Mahasiswa bertanggung jawab atas kebenaran isi karya tulisnya.  

4) Mahasiswa bertanggung jawab atas pemenuhan etika penulisan dan 

tata cara pengutipan dalam karya tulis yang dibuatnya.  

5) Kegagalan atau kelalaian penulis untuk memenuhi tanggung 

jawabnya sebagaimana dalam butir 4) tersebut dapat dipandang 

sebagai tindakan atau perbuatan plagiasi.  

6) Plagiasi merupakan pelanggaran etika akademik yang tidak dapat 

diterima dalam penulisan karya tulis ilmiah.  
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Pasal 3  

Bentuk-bentuk Karya Tulis yang Menjadi Rujukan  

 

1) Karya tulis yang dapat dijadikan rujukan dalam penulisan karya 

ilmiah dapat berupa karya tulis yang telah diterbitkan dan yang 

tidak diterbitkan.  

2) Karya tulis yang telah diterbitkan dapat berbentuk:  

a) Buku yang memiliki ISBN.  

b) Buku yang diterbitkan dalam bentuk digital (e-book, CD-

ROM).  

c) Artikel yang diterbitkan dalam jurnal yang memiliki ISSN.  

d) Artikel yang diterbitkan dalam media masa yang memiliki ijin 

resmi lembaga yang berwenang.  

e) Artikel yang diterbitkan dalam bentuk digital melalui jaringan 

internet.   

f) Peraturan perundang-undangan yang sudah diberlakukan. 3) 

Karya tulis yang tidak diterbitkan dapat berupa:  

a) Karya tulis yang dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir 

penyelesaian suatu program pendidikan (seperti skripsi, tesis, 

disertasi, kertas karya perorangan/Taskap).   

b) Laporan hasil penelitian yang dibuat untuk keperluan lembaga 

tertentu.  

c) Manuskrip yang telah ditulis tangan di masa lalu sebagai bahan 

atau data sejarah.  

d) Notulen kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi 

tertentu.  

e) Laporan kegiatan, brosur, atau informasi yang dibuat oleh 

lembaga tertentu.  

f) Catatan pribadi.  

  

 

 

Pasal 4  

Bentuk-bentuk Plagiasi  

 

1) Mahasiswa yang menggunakan karya tulis orang lain dapat 

dikategorikan melakukan plagiasi jika:  
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a. Mengutip karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya 

(yang dikutip).  

b. Mengutip karya tulis orang lain dengan menyebutkan 

sumbernya, tetapi dengan cara pengutipan yang salah, seperti 

kutipan langsung ditulis sebagai kutipan tidak langsung.  

c. Mengambil gagasan orang lain yang telah dipublikasikan untuk 

dijadikan gagasan utama karya ilmiahnya tanpa menyebutkan 

sumbernya.  

d. Melakukan parafrase (menyatakan kembali dengan kata/kalimat 

sendiri) tanpa perubahan yang berarti dengan tetap 

mempertahankan makna sebagaimana dalam sumber aslinya.  

e. Mengutip karya orang lain yang tidak diambil dari sumber 

aslinya tanpa menyebut sumber sekunder yang dirujuknya 

sehingga menimbulkan kesan bahwa pengutipan dilakukan 

secara langsung dari sumber primer.   

f. Menerjemahkan karya tulis dalam bahasa lain tanpa 

menyebutkan sumber aslinya dan tanpa menyatakannya sebagai 

karya terjemahan.  

2) Mahasiswa yang menggunakan karya tulis orang lain tidak 

dianggap plagiasi jika:  

a. Menggunakan informasi yang berupa fakta umum yang sudah 

diketahui secara luas.  

b. Mengubah kalimat (menuliskan kembali dengan bahasa sendiri 

atau parafrase) dengan memberikan informasi tentang sumber 

yang dirujuk secara jelas dan benar.  

c. Mengutip sumber lain dengan memberikan tanda yang jelas 

sehingga dapat dibedakan dari karyanya sendiri dan 

menyebutkan sumbernya secara jelas dan benar.  

 

 

 

Pasal 5  

Bentuk-bentuk Swa-plagiasi  

 

1) Mahasiswa yang menggunakan karya tulis sendiri  dapat dianggap 

melakukan swa-plagiasi jika:  

a. Menggunakan karya tulis sendiri yang telah dipublikasikan 

(cetak maupun digital) untuk memenuhi tugas penulisan karya 

tulis baru.  
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b. Menggunakan karya tulis sendiri yang dibuat untuk memenuhi 

tugas tertentu digunakan untuk memenuhi tugas baru, misalnya 

menggunakan karya tulis yang dibuat untuk tugas mata kuliah 

yang telah ditempuh guna memenuhi tugas mata kuliah yang 

baru/sedang ditempuh.  

c. Mengutip secara langsung karya tulis sendiri tanpa 

menyebutkan sumbernya.  

d. Melakukan parafrase karya tulis sendiri dalam jumlah yang 

signifikan (melebihi 30 persen dari karya tulis baru).  

2) Menggunakan karya tulis sendiri tidak dianggap melakukan 

plagiasi jika:  

a. Mengembangkan gagasan dari karya tulis sebelumnya menjadi 

karya tulis yang lebih besar bobotnya, misalnya 

mengembangkan karya tulis untuk memenuhi tugas mata kuliah 

menjadi makalah komprehensif, mengembangkan makalah 

komprehensif menjadi bagian teori dari proposal penelitian atau 

laporan penelitiannya.  

b. Melakukan parafrase karya tulis sendiri dalam jumlah yang 

terbatas (tidak melebihi 30 persen dari karya tulis baru).  

 

 

 

Pasal 6  

Kategori Tingkat Plagiasi  

 

1) Plagiasi dalam penulisan karya tulis ilmiah dapat dikategorikan 

menjadi tiga tingkatan: ringan, sedang dan berat.  

2) Tingkat plagiasi kategori ringan meliputi:  

a. Melakukan pengutipan karya orang lain dengan cara yang salah 

dalam jumlah yang terbatas (secara total tidak melebihi 10 

persen dari seluruh karya tulis).  

b. Melakukan parafrase dari karya tulis orang lain tanpa menyebut 

sumbernya dalam jumlah yang terbatas (secara total tidak 

melebihi 10 persen dari seluruh karya tulis).  

3) Tingkat plagiasi sedang meliputi:  

a. Menggunakan karya sendiri yang telah diterbitkan guna 

memenuhi tugas atau bagian yang signifikan dari tugas 

penulisan karya ilmiah baru.    
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b. Menggunakan karya sendiri yang belum diterbitkan atau 

digunakan untuk keperluan tertentu guna memenuhi tugas atau 

bagian yang signifikan dari tugas penulisan karya tulis ilmiah 

baru, tanpa melakukan perubahan yang signifikan dan tanpa 

pernyataan pemberitahuan secara eksplisit.   

c. Melakukan pengutipan karya orang lain dengan cara yang salah 

dalam jumlah yang cukup (secara total melebihi 10 persen, tapi 

kurang dari 60 persen dari seluruh karya tulis yang dibuatnya).  

4) Tingkat plagiasi berat meliputi:  

a. Menggunakan karya orang lain untuk memenuhi tugas 

penulisan karya ilmiah.  

b. Menggunakan gagasan orang lain yang telah dituangkan dalam 

karya ilmiah untuk memenuhi tugas penulisan karya ilmiah 

baru/tugas akhir, dengan tanpa mengikuti kaidah pengutipan 

yang benar.  

c. Menggunakan karya sendiri yang telah diterbitkan atau 

digunakan untuk keperluan tertentu guna memenuhi tugas 

baru/akhir studi.  

d. Melakukan pengutipan karya orang lain dengan cara yang salah 

dalam jumlah yang cukup (secara total melebihi 70 persen dari 

seluruh karya tulis yang dibuatnya).  

d. Melakukan parafrase karya orang lain dalam jumlah yang besar 

(secara total melebihi 60 persen dari seluruh karya tulis yang 

dibuatnya) tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas.   

5) Penentuan tingkat plagiasi suatu karya tulis mahasiswa dilakukan 

oleh pihak yang diberi kewenangan untuk memberi sanksi pelaku 

plagiasi sesuai dengan jenis karya tulisnya.  

 

 

 

Pasal 7  

Sanksi atas Tindakan Plagiasi  

 

1) Mahasiswa yang telah terbukti melakukan plagiasi dalam karya 

tulis ilmiahnya diberi sanksi sesuai dengan tingkatan 

pelanggarannya.  

2) Mahasiswa yang melakukan plagiasi ringan diberi sanksi sebagai 

berikut:  
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a. Memperbaiki karya tulisnya dalam jangka waktu yang 

ditentukan dengan berpegang pada ketentuan yang ada dalam 

panduan penulisan karya ilmiah.  

b. Dinyatakan gagal memenuhi tugas/tidak lulus jika dalam waktu 

yang telah ditentukan perbaikan karya tulis belum dapat 

diselesaikan.  

c. Dinyatakan gagal memenuhi tugas/tidak lulus jika dalam 

perbaikan masih terdapat plagiasi dalam kategori ringan.  

d. Dalam hal plagiasi dilakukan dalam rangka penulisan karya 

ilmiah untuk memenuhi tugas mata kuliah, penulis yang 

dinyatakan gagal wajib mengikuti kuliah ulang.  

e. Dalam hal plagiasi dilakukan dalam rangka penulisan karya 

ilmiah untuk diujikan di hadapan majelis penguji, karya tulis 

yang telah diperbaiki wajib diujikan ulang dengan susunan 

majelis penguji yang sama.   

3) Mahasiswa yang melakukan plagiasi tingkat sedang diberi sanksi 

sebagai berikut:  

a. Dinyatakan gagal memenuhi tugas/tidak lulus dan wajib 

membuat karya tulis baru.  

b. Dinyatakan gagal memenuhi tugas/tidak lulus dan diskors 

selama 1 (satu) semester jika terbukti melakukan plagiasi 

tingkat sedang untuk kedua kalinya dengan kewajiban tetap 

melakukan registrasi.  

c. Diwajibkan membuat karya tulis ilmiah yang baru dan 

mengikuti prosedur sebagaimana tugas yang harus dipenuhi 

untuk penulisan karya ilmiah tersebut.   

4) Mahasiswa yang melakukan plagiasi tingkat berat diberi sanksi 

sebagai berikut:  

a. Dinyatakan gagal memenuhi tugas/tidak lulus dan wajib 

membuat karya tulis baru dengan mengikuti prosedur biasa.  

b. Diberhentikan dari statusnya sebagai mahasiswa dan tidak 

diperkenankan mendaftar lagi ke Program Pascasarjana, jika 

terbukti melakukan plagiasi tingkat berat untuk kedua kalinya.  

d. Dalam hal plagiasi tingkat berat diketahui setelah mahasiswa 

yang bersangkutan lulus dari Program Pascasarjana, ijazah yang 

telah diberikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak 

diperkenankan mendaftar lagi ke Program Pascasarjana.   
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5) Sebelum memberikan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan 

plagiasi, pemberi sanksi menetapkan tingkat plagiasi yang telah 

dilakukan oleh mahasiswa tersebut.   

 

 

Pasal 8  

Kewenangan Pemberian Sanksi 

  

1) Pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk memberi sanksi atas 

tindakan plagiasi mahasiswa adalah sebagai berikut:  

a. Dosen pengampu mata kuliah, jika tindakan plagiasi penulisan 

karya yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi tugas 

mata kuliah yang bersangkutan.  

b. Majelis penguji (komprehensif, proposal, tesis, atau disertasi), 

jika tindakan plagiasi penulisan karya tulis ilmiah yang 

dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi tugas karya tulis 

yang diujikan di hadapan Majelis Penguji.  

c. Direktur, jika tindakan plagiasi pada tingkat menengah dan baru 

diketahui setelah mahasiswa dinyatakan memenuhi tugas/lulus 

penulisan karya ilmiah tersebut, tetapi belum lulus dari program 

pendidikannya di Program Pascasarjana. Pemberian sanksi oleh 

direktur dilakukan setelah mendengarkan keterangan atau 

pertimbangan dari dosen pengampu mata kuliah, Majelis 

Penguji, atau Tim khusus yang ditugasi untuk meneliti adanya 

tindakan plagiasi tersebut.   

d. Rektor, jika tindakan plagiasi pada tingkat berat dan diketahui 

setelah mahasiswa dinyatakan lulus dari program 

pendidikannya di Program Pascasarjana. Pemberian sanksi oleh 

Rektor dilakukan setelah mendengarkan keterangan atau 

pertimbangan dari Tim khusus yang ditugasi untuk meneliti 

adanya tindakan plagiasi tersebut.  

2) Jika dipandang perlu, Direktur dan Rektor, sesuai dengan 

kewenangannya, dapat membentuk tim khusus (minimal terdiri dari 

3 orang dosen) yang ditugasi untuk meneliti adanya tindakan 

plagiasi oleh mahasiswa.  
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Pasal 9  

Proses Pemberian Sanksi atas Tindakan Plagiasi  

 

1) Pihak yang berwenang memberi sanksi atau Tim Khusus yang 

ditunjuk wajib menelaah karya tulis ilmiah yang diduga berisi 

unsur plagiasi.  

2) Jika telah menemukan bukti yang kuat adanya tindakan plagiasi 

pada karya tulis ilmiah mahasiswa, pihak yang berwenang memberi 

sanksi atau Tim Khusus yang ditunjuk wajib memberitahukan atau 

melakukan pemanggilan dan klarifikasi kepada mahasiswa yang 

bersangkutan.  

3) Mahasiswa yang diduga melakukan plagiasi dalam karya tulisnya 

memiliki hak untuk membela diri.  

4) Dalam hal mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi 

panggilan untuk diberitahukan atau dimintai klarifikasi, pihak yang 

berwenang dapat mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti 

yang ada.  

5) Jika berdasarkan hasil telaah dan klarifikasi telah disimpulkan 

bahwa mahasiswa/penulis telah melakukan tindakan plagiasi, pihak 

yang berwenang menetapkan tingkatan plagiasi dan mengambil 

keputusan berkenaan dengan sanksi yang akan diberikan kepada 

mahasiswa yang bersangkutan.  

6) Mahasiswa/penulis karya tulis ilmiah yang telah diputuskan 

mendapat sanksi diberi hak untuk melakukan banding atas sanksi 

yang diterimanya dengan mengajukan alasan atau bukti-bukti baru 

yang mendukung pembelaannya kepada Direktur atau Rektor, 

sesuai dengan kewenangannya.  

7) Direktur atau Rektor membentuk Tim Khusus Banding untuk 

mengkaji keputusan yang telah dijatuhkan dan bukti-bukti baru 

yang diberikan oleh mahasiswa/penulis.  

8) Direktur atau Rektor mengambil keputusan final berdasarkan 

rekomendasi dari Tim Khusus Banding.   

9) Masing-masing pihak yang diberi tugas untuk membuktikan 

adanya plagiasi karya tulis ilmiah mahasiswa diberi wewenang 

untuk menentukan tata cara teknis yang dianggap perlu.  
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Pasal 10  

Penutup   

 

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan 

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan 

ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.  

 

Ditetapkan di :  Semarang  

Pada tanggal :  23 Agustus 2016  
 

Direktur Pascasarjana  

UIN Walisongo Semarang, 

 

   cap            ttd. 
 

 

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.  

NIP: 19590714 198603 1 004   

  

Tembusan: 

1. Rektor UIN Walisongo;  

2. Dekan FDK UIN Walisongo; 

3. Dekan FSH UIN Walisongo; 

4. Dekan FITK UIN Walisongo; 

5. Dekan FUH UIN Walisongo; 

6. Dekan FEBI UIN Walisongo. 
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Salinan 

 

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA 

UIN WALISONGO SEMARANG 

 

NOMOR : Un.10.9/D/PP.00.9/908G/2016 

TENTANG 

PENYERTAAN LAMPIRAN REFERNSI  

KARYA ILMIAH MAHASISWA  

 

DIREKTUR PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 

 

Menimbang 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

c. bahwa untuk meningkatkan kualitas, 

validitas dan standar karya tulis ilmiah 

mahasiswa pascasarjana perlu ada 

aturan/ketentuan pelampiran referensi 

penulisan karya ilmiah mahasiswa.  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-

mana dimaksud dalam huruf a perlu 

menetapkan Keputusan Direktur 

Pascasarjana UIN Walisongo Semarang 

tentang Penyetaraan Lampiran Referensi 

Karya Tulis Ilmiah. 

 

Mengingat : l. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

m. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen; 

n. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi;  

o. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  

p. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

q. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia;  
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r. Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 

Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang 

Pendidikan Tinggi 

s. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi; 

t. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Pembidangan Ilmu; 

u. Keputusan Rektor UIN Walisongo  Nomor 5 

Tahun 2015 tentang Pedoman Akademik 

v. Keputusan Rektor UIN Walisongo 

Un.10.0/R/PP.00.9/1006A/2016 tentang 

Pedoman Akademik Pascasarjana UIN 

Walisongo Semarang  

 

Memperhatikan : Rumusan Workshop Penyusunan Panduan 

Penulisan Karya Tulis Ilmiah  Pascasarjana UIN 

Walisongo Semarang tanggal 16 Agustus 2016.  

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA 

UIN WALISONGO SEMARANG TENTANG 

PLAGIASI DALAM PENULISAN KARYA 

TULIS ILMIAH 

 

 

Pasal 1  

Ketentuan Umum  

 

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:  

1) Karya ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan gagasan 

mahasiswa yang diperkuat oleh data serta pernyataan dan gagasan 

orang lain.   
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2) Karya ilmiah yang diujikan dalam majelis adalah karya ilmiah yang 

berupa makalah komprehensif, proposal penelitian tesis dan 

disertasi, tesis (untuk Program Magister) dan disertasi (untuk 

Program Doktor).  

3) Lampiran sumber pustaka adalah salinan/copy bahan pustaka yang 

menjadi rujukan dan dikutip secara langsung maupun tidak 

langsung, spesifik atau umum dalam penulisan karya ilmiah.  

 

Pasal 2  

Penyebutan Sumber Rujukan  

 

1) Kutipan atau bagian tertentu dari karya ilmiah yang diambil dari 

pernyataan atau gagasan orang lain harus dinyatakan secara 

eksplisit dalam bentuk penyebutan sumber rujukan dari mana 

pernyataan atau gagasan tersebut diambil.  

2) Penyebutan sumber rujukan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 

dimaksudkan untuk memberikan penghargaan/kredit kepada 

pemilik/ penulis sumber pustaka tersebut.   

3) Penyebutan sumber rujukan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 

harus dilakukan sesuai ketentuan tentang penulisan karya ilmiah 

yang berlaku di Program Pascasarjana.  

  

Pasal 3  

Lampiran Kutipan   

 

1) Untuk menjamin kebenaran penyebutan sumber rujukan dari 

setiap kutipan sebagaimana pasal 2 ayat 1, mahasiswa harus 

melampirkan salinan/copy sumber yang dirujuk.  

2) Lampiran salinan/copy sumber yang dirujuk tersebut 

dimaksudkan untuk memudahkan pihak terkait (pembimbing, 

promotor/ko-promotor, dan penguji) dalam membantu 

mahasiswa melakukan pengutipan dengan benar dan bertanggung 

jawab.  

3) Pembuatan lampiran salinan/copy dari sumber rujukan 

disesuaikan dengan karakteristik sumber rujukan yang dikutip, 

terutama yang berupa buku, jurnal/majalah, surat kabar, website, 

dan CD-ROM.  

4) Lampiran salinan/copy sumber rujukan yang berupa buku diatur 

sebagai berikut:  
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a. Kutipan yang merujuk pada isi bagian (halaman) tertentu, 

salinan/copy yang dilampirkan adalah: 1) sampul depan, 2) 

sampul dalam (yang memuat nama penulis, penerbit dan 

tahun terbit), dan 3) halaman yang berisi gagasan yang 

dikutip.  

b. Kutipan yang merujuk pada isi buku secara umum, 

salinan/copy yang dilampirkan adalah: 1) sampul depan, 2) 

sampel dalam (yang memuat nama penerbit dan tahun terbit), 

dan 3) daftar isi.   

5) Pembuatan lampiran salinan/copy dari sumber rujukan yang 

berupa jurnal/majalah diatur sebagai berikut:  

a. Kutipan yang merujuk pada isi bagian (halaman) tertentu, 

salinan/copy yang dilampirkan adalah: 1) sampul depan, 2) 

sampul dalam (yang memuat informasi tentang 

jurnal/majalah, 3) daftar isi, 4) halaman yang berisi judul 

artikel, dan 5) halaman yang berisi gagasan yang dikutip 

(bila tidak berada di halaman yang berisi judul artikel).  

b. Kutipan yang merujuk pada isi artikel secara umum, 

salinan/copy yang dilampirkan adalah: 1) sampul depan, 2) 

sampul dalam (yang memuat informasi tentang 

jurnal/majalah, 3) daftar isi, 4) halaman yang berisi judul 

artikel.   

6) Pembuatan lampiran salinan/copy dari sumber rujukan yang 

berupa surat kabar diatur sebagai berikut:  

a. Kutipan yang merujuk pada isi bagian (halaman) tertentu, 

salinan/copy yang dilampirkan adalah: 1) nama surat kabar 

yang ada di halaman depan, 2) halaman yang memuat 

informasi tentang surat kabar (seperti hari dan tanggal terbit, 

bila tidak disebutkan dalam halaman depan), 3) halaman 

yang berisi judul artikel/berita (bila tidak berada di halaman 

depan), dan 4) halaman yang berisi gagasan yang dikutip 

(bila tidak berada di halaman yang berisi judul artikel/berita).  

b. Kutipan yang merujuk pada isi artikel/berita secara umum, 

salinan/copy yang dilampirkan adalah: 1) nama surat kabar 

yang ada di halaman depan, 2) halaman yang memuat 

informasi tentang surat kabar (seperti hari dan tanggal terbit, 

bila tidak disebutkan dalam halaman depan), 3) halaman 

yang berisi judul artikel/berita.   
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7) Pembuatan lampiran salinan/copy dari sumber rujukan yang 

berupa peraturan perundang-undangan diatur sebagai berikut:  

a. Kutipan yang merujuk pada isi bagian atau pasal tertentu, 

salinan/copy yang dilampirkan adalah: 1) halaman depan 

yang berisi judul/nama peraturan dan nomor/kodenya, 2) 

halaman yang berisi informasi atau pasal yang dirujuk.   

b. Kutipan yang merujuk pada isi peraturan secara umum, 

salinan/copy yang dilampirkan adalah halaman depan yang 

berisi judul/nama peraturan dan nomor/kodenya.   

8) Pembuatan lampiran salinan/copy dari sumber rujukan dari 

internet diatur sebagai berikut:   

a. Salinan/copy dibuat dalam bentuk hasil cetak kertas (hard 

copy).  

b. Kutipan yang merujuk pada isi bagian (halaman) tertentu, 

salinan/copy yang dilampirkan adalah: 1) beranda/bagian 

depan yang berisi informasi tentang laman, 2) halaman yang 

berisi judul artikel (bila tidak berada di beranda/bagian 

depan laman), dan 3) halaman yang berisi gagasan yang 

dikutip (bila tidak berada di halaman yang berisi judul 

artikel).  

c. Kutipan yang merujuk pada isi artikel secara umum, 

salinan/copy yang dilampirkan adalah: 1) beranda/bagian 

depan yang berisi informasi tentang laman, dan 2) halaman 

yang berisi judul artikel (bila judul tidak berada di 

beranda/bagian depan laman).   

d. Alamat laman/website harus dicantumkan pada halaman 

paling depan.  

9) Pembuatan lampiran salinan/copy sumber rujukan dari CD-ROM 

diatur sebagai berikut:   

a. Salinan/copy dibuat dalam bentuk hasil cetak kertas (hard 

copy).  

b. Kutipan yang merujuk pada isi bagian (halaman) tertentu, 

salinan/copy yang dilampirkan adalah: 1) beranda/bagian 

depan yang berisi informasi tentang nama program CD-

ROM, 2) halaman yang berisi judul buku/jurnal/prosiding 

(bila tidak berada di beranda/bagian depan CD-ROM), 3) 

halaman yang berisi judul bab/artikel, dan 4) halaman yang 

berisi gagasan yang dikutip (bila tidak berada di halaman 

yang berisi judul bab/artikel).  
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c. Kutipan yang merujuk pada isi artikel secara umum, 

salinan/copy yang dilampirkan adalah: 1) beranda/bagian 

depan yang berisi informasi tentang CD-ROM, 2) halaman 

yang berisi judul buku/jurnal/prosiding (bila tidak berada di 

beranda/bagian depan CDROM dan 2) halaman yang berisi 

judul artikel (bila judul tidak berada di beranda/bagian depan 

laman).   

10) Pembuatan lampiran salinan/copy sumber rujukan dari buku, 

jurnal, surat kabar, peraturan perundang-undangan dalam versi 

digital dilakukan sebagaimana diatur dalam ayat 4 sampai 7 dari 

pasal ini.  

 

Pasal 4  

Bentuk Lampiran Kutipan  

  

1) Lampiran salinan/copy kutipan sumber pustaka dibuat dalam 

bentuk buku dijilid atau dibinding.  

2) Salinan/copy kutipan sumber pustaka disusun berdasarkan abjad 

penulis buku/artikel dengan urutan sebagaimana yang tertera dalam 

daftar pustaka karya ilmiah.  

3) Bagian depan salinan/copy kutipan sumber pustaka diberi sampul 

yang berisi judul karya tulis dan nama penulis karya ilmiah serta 

dilengkapi dengan halaman daftar pustaka sebagaimana dalam 

karya ilmiah.  

 

Pasal 5  

Penyerahan Lampiran Kutipan   

 

1) Lampiran salinan/copy kutipan sumber pustaka (sebanyak 1 

eksemplar) harus diserahkan kepada Direktur pada saat 

mendaftarkan ujian karya ilmiah untuk dijadikan bahan 

pemeriksaan tentang kebenaran pengutipan sumber pustaka.  

2) Lampiran salinan/copy kutipan sumber pustaka dibawa oleh ketua 

majelis penguji ke sidang ujian untuk ditunjukkan dan diperiksa 

oleh para penguji.   

3) Setelah ujian selesai, lampiran salinan/copy kutipan sumber 

pustaka diserahkan kembali kepada mahasiswa pembuat karya 

ilmiah.   
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Pasal 6  

Sanksi  
  

1) Pendaftaran ujian karya ilmiah yang tidak dilengkapi lampiran 

salinan/copy rujukan sumber pustaka tidak dapat diproses lebih 

lanjut.  

2) Lampiran salinan/copy rujukan sumber pustaka yang tidak sesuai 

dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 harus dilakukan perbaikan 

terlebih dahulu untuk dapat diterima sebagai persyaratan 

pendaftaran ujian karya ilmiah.  
 

Pasal 7  

Lain-lain/Penutup  
  

1) Ketentuan tentang lampiran salinan/copy rujukan sumber pustaka 

untuk karya ilmiah yang digunakan untuk memenuhi tugas mata 

kuliah diatur tersendiri oleh dosen pengampu.    

2) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan 

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 

penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan 

sebagaimana mestinya.  

 

Ditetapkan di :  Semarang  

Pada tanggal :  23 Agustus 2016  

 

Direktur Pascasarjana  

UIN Walisongo Semarang, 

 

   cap            ttd. 

 

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.  

NIP: 19590714 198603 1 004   

  

Tembusan: 

1. Rektor UIN Walisongo;  

2. Dekan FDK UIN Walisongo; 

3. Dekan FSH UIN Walisongo; 

4. Dekan FITK UIN Walisongo; 

5. Dekan FUH UIN Walisongo; 

6. Dekan FEBI UIN Walisongo. 
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