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Kata Pengantar 

 

Bismillahirrohmanirrohim….! 
 

Buku pedoman akademik Universitas Islam 

Madura Pamekasan tahun akademik 2018-2019 ini 

merupakan buku panduan penyelenggaraan 

regulasi akademik bagi seluruh masyarakat kampus 

Universitas Islam Madura Pamekasan, mulai dari 

mahasiswa, dosen dan staff akademik dalam 

menjalankan tugas regulasi keakademikan. 
 

Buku pedoman ini memuat informasi-informasi penting yang 

terkait dengan kebijakan akademik secara umum, baik system dan 

prosedur administrasi akademik dan keuangan, uraian struktur 

organisasi dan unsur pimpinan pelaksana dan pengelola Perguruan 

Tinggi, serta penunjang kegiatan kemahasiswaan lainnya, baik intra 

maupun ektra kegiatan kemahasiswaan. 
 

Hal-hal yang sifatnya lebih rinci, akan di uraikan lebih lanjut 

dalam bentuk standart operasional prosedur(SOP) dan pedoman 

akademik di tingkat fakultas dan masing-masing program studi. 
 

Dengan diterbitkan buku pedoman akademik ini, diharapkan akan 

menjadi pedoman bagi seluruh civitas akademika dan pihak-pihak 

terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan 

Tinggi di Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan, dengan tetap di 

landasi semangat dan ikhlas dalam mengembangkan dan peningkatan 

mutu serta pelayanan akademik terbaik kepada semua pihak. 
 
 

 

Pamekasan, 9 Maret 2018  
Rektor 
Universitas Islam Madura Pamekasan 

 

ttd 

 

Ahmad, S.Ag., M.Pd 
NIDN. 0725056702  
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K E P U T U S A N  

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MADURA  
Nomor: 

 
/A.1/ UIM /III/2018 

 

Tentang: 

BUKU PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM MADURA  
TAHUN AKADEMIK 2016-2017 

 

 

Menimbang 

 

 
: 

 

Rektor Universitas Islam Madura, setelah :  
1. Bahwa untuk memberikan dasar, arah dan informasi yang jelas bagi civitas akademika dalam menjalankan  

regulasi akademiki maupun non akademik di lingkungan Universitas Islam Madura;  
2. Bahwa untuk memberikan kekuatan hukum atas pedoman yang dimaksud, maka perlu ditetapkan dalam 

keputusan rektor; 
Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan dan 

pengelolaan pendidikan tinggi;  
5. Peraturan presiden nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi akademikNasional Indonesia;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan; 
7. Peraturan menteri riset dan teknologi Nomor 44 tahun 2015 tentang standart nasional pendidikan tinggi;  
8. Statuta Universitas Islam Madura Pamekasan Nomor. 1 tahun2017; 

Memperhatikan : Usulan tim penyusun pedoman akademik Universitas Islam Madura tahun akademik 2018-2019; 
 

M E M U T U S K A N 
 

Menetapkan 

 

Pertama 
 

Kedua 
 

Ketiga 

 
: 

 
: 

 
: 

 
: 

 
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MADURA TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS 
ISLAM MADURA TAHUN AKADEMI 2018-2019. 
Keputusan rektor Universitas Islam Madura tentang penetapan buku pedoman akademik Universitas Islam  
Madura tahun akademik 2018-2019; 
Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan lebih lanjut diatur di tingkat fakultas dan program  
studiUniversitas Islam Madura; 
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan 
perbaikan sebagaimana mestinya; 

 

Ditetapkan di  
Pada Tanggal  
Rektor, 

 

: Pamekasan  
: 19Maret 2018  

 
 
 

 

AHMAD, S.Ag, M.Pd. 
NIDN. 0725056702 

 
 

 

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 

1. Ketua Yayasan Universitas Islam Madura (Laporan);  
2. Para Wakil Rektor dilingkungan UIM Pamekasan;  
3. Para Kepala Biro dilingkungan UIM Pamekasan;  
4. Para Dekan Fakultas dilingkungan UIM Pamekasan;  
5. Ketua Prodi Diploma 3 Kebidanan dan Farmasi UIM Pamekasan;  
6. Arsip/ File.  
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Pokok dan maksud lambang Universitas Islam Madura 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lambang Universitas Islam Madura adalah : 
 

1. Pokok lambang, meliputi: a) Ke Indonesiaan, b) Ke Islaman, c) Ciri khas 

Madura.  
a. Maksud yang terkandung, adalah :  

1) Lambang berwarna dasar Hijau Muda (RGB=128, 195, 38), 

melambangkan harapan masa depan.  
2) Komposisi warna yang ada terdiri dari :  

a) Merah (RGB=205, 51, 27) : berarti keberanian/patriotik  

b) Putih (RGB=255, 255, 255) : berarti kesucian/ketulusan  

c) Hijau tua (RGB=1,147, 66) : berarti kebenaran  

d) Hitam (RGB=0, 0, 0) : berarti keteguhan  

e) Kuning (RGB=255, 255, 29) : berarti keluhuran jiwa  

3) Arti lambang  
a) Bentuk segi lima warna hitam bagian luar, melambangkan ke 

Indonesiaan.  
b) Bentuk segi lima warna hitam bagian dalam, yang dipisahkan 

oleh warna kuning emas dengan segi lima di dalamnya, 

melambangkan ke Islaman yang mempunyai lima prinsip dasar 

(rukun Islam), yang akan melahirkan nilai-nilai luhur dan 

kepribadian yang religius di bumi nusantara.  
c) Bentuk bulat warna hitam yang ada di dalam segi lima yang 

ditandai dengan kutub adalah gambar bumi yang melambangkan 

bahwa kehadiran UIM dibidani oleh Ulama Nahdlatul Ulama.  
d) Gambar kitab terbuka warna putih, melambangkan Universitas 

sebagai pendidikan tinggi yang dapat ditempuh oleh siapapun.  
e) Huruf U warna putih ditengah-tengah, melambangkan singkatan 

dari kata Universitas.  
f) Huruf I warna putih di tengah-tengah yang menyatu dengan 

huruf U, melambangkan singkatan dari kata Islam.  
g) Huruf M warna merah dengan bentuk joglo rumah adat Madura, 

merupakan singkatan Madura.  
h) Tulisan Universitas Islam Madura berwarna putih berbentuk 

melingkar, melambangkan bahwa kehadirannya istiqomah dan 

berkesinambungan. 
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Mars dan Himne Universitas Islam 

Madura Mars Universitas Islam Madura 

 

4/4  Semangat 

Cipt. :Zain Zainullah 
 

Mahasiswa Universitas Islam  Madura  

Siap berjuang tak pantang menyerah 
Menuju cita-cita nan mulya 

Jadi insan paripurna  

Abadilah Universitas Islam Madura 
Tempat kita ditempa  

Menuntut ilmu tuk persembahkan 
Bagi agama bangsa dan Negara  

Marilah maju susun barisan 
Dengan teguhkan iman  

Mari tegakkan panji UIM 
Dalam dada pribadi muslim 

Demi bangsa UIM tetap berbakti  

Membina hasrat nan suci 
Jayalah Universitas Islam Madura  

Selalu hidup sentosa 
 
 

 

Himne Universitas Islam Madura 
 

4/4  Maestoso 
Cipt. : Zain Zainullah 

 

Universitas Islam Madura  

Namamu harum mewangi 
Menerangi jiwa  

menggugah semangat demi cita suci 
Engkau lambang panji nan abadi 

Pancarkan cahaya Ilahi  

Pelita mulia tuk syiar agama 
Menatap dunia  
Engkaulah tempat hasrat yang suci 
Dengan jiwa islami  
Universitas Islam Madura 

Harapan masa depan  

Universitas Islam Madura 
Citra agama kita  
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Kalender akademik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rincian kegiatan akademik Universitas Islam Madura (UIM) tahun 

akademik 2018-2019. 
 
 

 

Semester Ganjil 2018-2019  
 
 No Tanggal Kegiatan Keterangan  

 1 April-September 2018 Penerimaan mahasiswa baru 2018-2019   

 2 September 2018 Registrasi mahasiswa baru   

 3 September 2018 Heregistrasi mahasiswa lama   

 4 September 2018 Penyerahan KHS   

 5 September 2018 Konsultasi dan pengisian KRS   

 6 September 2018 Taaruf Studi Kampus 2018   

 7 3 Desember 2018 Kuliah umum Ganjil 2018-2019   

 8 Sept –Des 2018 Proses perkuliahan Ganjil 2018-2019   

 9 Oktober 2018 Ujian Tengah Semester (UTS)   

 10 Desember 2018 Libur pra Ujian Akhir Semester   

 11 Desember 2018 Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS)   

 12 Januari 2019 Libur Ujian Akhir Semester Ganjil   

 13 kondisional Libur Hari Besar Islam   

 14 Januari 2019 Yudisium Ganjil    
 

 

Semester Genap 2018-2019 
 
 No Tanggal Kegiatan Keterangan  

 1 April-September 2018 Penerimaan mahasiswa baru 2018-2019   

 2 Februari 2019 Registrasi mahasiswa baru SIAKAD  

 3 Februari 2019 Heregistrasi mahasiswa lama SIAKAD  

 4 Februari 2019 Penyerahan KHS SIAKAD  

 5 Februari 2019 Konsultasi dan pengisian KRS SIAKAD   
 
 

 

9 



 6 Februari 2019 Kuliah umum Ganjil 2018-2019  

 7 Feb-Mei 2019 Proses perkuliahan Ganjil 2018-2019  

 8 April 2019 Ujian Tengah Semester (UTS)  

 9 Mei 2019 Libur pra Ujian Akhir Semester  

 10 Juni 2019 Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS)  

 11 Juni 2019 Libur Ujian Akhir Semester Ganjil  

 12 Juli 2019 Yudisium Ganjil  

Note     

1. 17 Agustus 2018 HUT Kemerdekaan RI 9. 8 Februari 2019 : Tahun Baru Imlek 2570 

2. 22 Agustus 2018 Hari Raya Idul Adha 1439 H 10. 9 Maret 2019 : Nyepi (Tahun Baru Saka 1941) 

3. 11 September 2018 Tahun Baru Islam 1440 H 11. 25 Maret 2019 : Wafat Yesus Kristus 

4. 22 Oktober 2018 Peringatan Hari Santri Nasional 12. 27 April 2019 : Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW (27 Rajab 

5. 20 November 2018 Maulid Nabi Muhammad SAW  1440 H) 

6. 24 Desember 2018 : Cuti Bersama 13. 1 Mei 2019 : Hari Buruh Internasional 

7. 25 Desember 2018 Hari Natal 14. 5 Mei 2019 : Kenaikan Yesus Kristus 

8. 1 Januari 2019 : Tahun Baru Masehi 201 15. 1 Juni 2019 : Hari Lahir Pancasila 
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PEJABAT STRUKTURAL UNIVERSITAS ISLAM MADURA 
 

Unsur Pimpinan Rektorat  

Nama 
NIDN  

Ttl 
Jabatan  

Pangkat/ Gol 
HP 

 

:Ahmad, S.Ag., M.Pd 
: 0725056702  
:Pamekasan, 25 Mei 1967  

:Rektor  

:Lektor/ IIIc 
: 081332352695 

 

Nama 
NIDN  
Ttl 
Jabatan  
Pangkat/ Gol 
HP 

 

: Dr. Supandi, M.Pd.I 
: 0708078203  
: Pamekasan, 08 Juli 1982  
: Wakil Rektor I  
: Lektor/ III c 
: 0818572332 

 

Nama 
NIDN  
Ttl 
Jabatan  
Pangkat/ Gol 
HP 

 

: Halimatus Sakdiyah, SE., M.Si  

: 0016107502  
: Pamekasan, 16 Oktober 1975 
: Wakil Rektor II  

: Lektor/ IIIc 
: 081803131966 

 

Nama 
NIDN  

Ttl 
Jabatan  
Pangkat/ Gol 
HP 

 

: Drs. H. Abd Haris, M.Pd 
: 0731126303  

: Pamekasan, 31Desember 1963 
: Wakil Rektor III  
: Lektor/ III c 
: 081939323373  

Unsur Pimpinan Fakultas  
Nama 
NIDN  
Ttl 
Jabatan  

Pangkat/ Gol 
HP 

 
: H. Atnawi, M.Pd 
: 0716067301  
: Sumenep, 16 Juni 1973 
: Dekan Fakultas Agama Islam  

: Lektor/ IIIc 
: 082334116959 

 

Nama 

NIDN  

Ttl 
Jabatan 

Pangkat/ Gol 
HP 

 

: Kusairi, M.Si 

: 0703067802  
: Pamekasan, 03 Juni 1978  

: Dekan Fakultas MIPA 
: Asisten Ahli/ IIIb  

: 081931537687 
 

Nama 
NIDN  
Ttl 
Jabatan 
Pangkat/ Gol 

 

: Ach. Baihaki, M.Sc 
: 0715071985  
: Pamekasan, 15 Juli 1985  
: Dekan Fakultas Ekonomi  
: Asisten Ahli/ IIIb 
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HP : 08175009272  

 

Nama  

NIDN 
Ttl  

Jabatan 
Pangkat/ Gol  

HP 

 

: Kustiawati Ningsih, M.P  

: 0016088001  
: Pamekasan, 16 Agustus 1980  

: Dekan Fakultas Pertanian 
: Lector/ III c  

: 081913664555 
 

Nama  
NIDN 
Ttl  
Jabatan 
Pangkat/ Gol  
HP 

 

: Herman Jufri Andi, M.Si  
: 0725018503 
: Sumenep, 25 Januari 1985  
: Dekan Fakultas KIP 
: Asisten Ahli/ III b  
: 087777589749 

 

Nama  
NIDN 
Ttl  
Jabatan 
Pangkat/ Gol  
HP 

 

: Dr. Hozairi, MT  
: 0723038102  
: Pamekasan, 23 Maret 1981  

: Dekan Fakultas Teknik 
: Lektor/ III c  

: 081938421231 
 

Nama  

NIDN 
Ttl  

Jabatan 
Pangkat/ Gol  
HP 

 

: Drs. Abdul Munib, MH  

: 0704116301 
: Pamekasan, 04 September 1963  

: Dekan Fakultas Hukum 
: Lektor/ III c  
: 081939210888  
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Pimpinan di tingkat program studi 
 

 No  Nama   Fakultas   Prodi  
 1  Moh. Afiful Hair, M.Pd.I      Pendidikan Agama Islam  
    

F.AI 
   

2 
 

Mujiburrohman, M.Th.I 
    

Ahwal al-Syakhsyiyah 
 

       

 3  Faisol, M.Si   F.MIPA   Matematika  

4  Mujairimi, M.Ak   F.E   Akuntansi  

 5  Samsi Rijal, M.Pd      Pendidikan Bhs Inggris  

6  Hj. S. Ida Kholida, M.Pd   

F.KIP 
  Pendidikan Fisika  

      

 

7 
 

Diana Vidya F, M.Psi. 
    

Pendidikan Guru PAUD 
 

        

8  Moch. Haikal, M.Pd      Pendidikan Biologi  

 9  Lia Kristiana, MP      Agroteknologi  

10  ShoimusSholeh, MP   F.PERTA   Agribisnis  

 11  Endang T.W, M.Agr      Ilmu Perikanan  

12  Miftahul Walid, MT   
FT 

  Teknologi Informasi  
 

13 
 

Bakir, MP 
    

Sistem Informasi 
 

        

14  Hanafi, MH   FH   Hukum  

 15  Layla Imroatu Z, M.Kes   Prodi   Kebidanan  

16  Hasan Nidhom, M.Si   Prodi   Farmasi  
 

 

Struktur Organisasi Universitas Islam Madura  
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

A.  Sejarah singkat Universitas Islam Madura 
 

Universitas Islam Madura didirikan oleh Tokoh Nahdlatul Ulama’ 

sekaligus para pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Pamekasan, 

antara lain: 
 

1. KH. ACH. SYARQAWI, MA. (Alm). Pengasuh PP. Matsaratul Huda 
Panempan Pamekasan, 

2. RKH. ABD. HAMID MU’IN (Alm). Pengasuh PP. Miftahul Ulum Bettet 

Pamekasan, 
3. KH. ASY’ARI (Alm). Pengasuh PP. Kebun Baru Kacok Palengaan 

Pamekasan, 
4. KH. Drs. SHIDQI MUDHAR (Alm). Pengasuh PP. Al-Huda Duko 

Timur Larangan Pamekasan,  
5. KH. MOH. LUTFI THOHA, BA (Alm). Pengasuh PP. Al-Falah Sumber 

Gayam Kadur Pamekasan, 

 

Pada tahun akademik 1988/1989, Yayasan Universitas Islam 

Madura (yang didirikan para ulama Nahdlatul Ulama Pamekasan) 

mendirikan sebuah lembaga pendidkan tinggi Islam yang diberi nama 

YUNISMA (Yayasan Universitas Islam Madura) dengan 2 (dua) fakultas, 

yaltu Fakultas Tarbiyah (Jurusan Pendidikan Agama Islam) dan Fakultas 

Syari’ah (Jurusan Peradilan Agama). Karena pada saat itu terbentur 

aturan pendirian Universitas pada tahun itu juga YUNISMA diusulkan 

menjadi Institut Islam Madura (IIM) YUNISMA (tetap diikuti nama 

YUNISMA dibelakangnya) dengan kedua fakultas dan jurusan yang sama. 

Untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam mendirikan sebuah 

lnstitut (IIM YUNISMA) pada waktu itu masih banyak mengalami kendala 

juga sehingga akhimya pada tahun akademik 1989/1990 YUNISMA 

menjadi Sekolah Tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) dan 

Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah (STIS) dengan 2 (dua) Jurusan yang sama 

pula (STIT-STIS tetap diikuti nama YUNISMA) sehingga menjadi STIT-

STISYUNISMA Pamekasan berdasarkan Surat Koputusan Menteri Agama 

RI, Nomor: 207 Tahun 1991. 
 

Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Agama RI, Nomor: E/188/1996 tanggal 12 Nopember 1996, STIT-

STIS YUNISMA dilebur menjadi satu, bemama Sekolah Tinggi Agama 
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Islam (STAI) YUNISMA Pamekasan dengan kedua jurusan yang ada, 

hingga mendapatkan Status Terakreditasi (peringkat B) dari BAN-PT 

Depdiknas RI Nomor : 004/BAN-PT/Ak-IV/IV/2000 (untuk jurusan Ahwal 

al Syakhsyiyah d/h Jurusan Peradilan Agama) dan Nomor: 006/BAN-

PT/Ak-IV/2000 (untuk jurusan Pendidikan Agama Islam). 
 

Dalam rangka merespon perkembangan zaman dan untuk 

memenuhi aspirasi masyarakat yang berkembang khususnya masyarakat 

Madura yang membutuhkan lembaga pendidikan tinggi yang lengkap dan 
 

mempunyai differensiasi kajian keilmuan yang memadai 

(mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu agama), maka Yayasan UIM 

mulai tahun akademik 2000/2001 mengembangkan dan mengubah 

bantuk STAI YUNISMA menjadi Universitas Islam Madura (UlM) dengan 

Surat Rekomendasi Kopertis Wilayah VII Jawa Timur Nomor: 

O949/0O7/AK/2OO0, membuka 6 (enam) fakultas dengan 17 Program 

Studi Baru yang kemudian mendapatkan Ijin Pendirian Universitas Islam 

Madura dari Mendiknas RI, Nomor: 59/D/2002, tanggal 4 April 2002. 

Sebagai Rektor UIM pertama adalah Prof. Drs H. Sunardji Dahri Tiam 

sampai dengan akhir tahun 2003 dan setelah itu digantikan oleh Drs. H. 

M. Sahibudin, SH., M.Pd. untuk Periode 2003-2007 dan 2007-2011 serta 

diperpanjang sampai dengan tahun 2013. Diakhir tahun akademik 

2013/2014 Universitas Islam Madura melakukan pemilihan rektor baru 

yang kemudian terpilih Ahmad, S.Ag.,M.Pd yang sebelumnya menjabat 

sebagai Pembantu Rektor II. 
 

Dalam kurun waktu 14 tahun UIM telah mempunyai 7 (tujuh) 

fakultas, termasuk STAl YUNISMA yang kemudian menjadi FAI (Fakultas 

Agama Islam) berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bagais Depag RI, 

Nomor: Dj.II/35/2003. 
 

Dengan demikian Universitas Islam Madura (UIM) merupakan 

perubahan bentuk dan pengembangan kelembagaan dari Sekolah Tinggi 

(STAI) menjadi Universitas pada tahun 2000 dan mendapatkan Ijin dari 

Depdiknas RI. No. 59/D/0/2002. UIM Pamekasan senantiasa konsisten 

terhadap tujuan awalnya yang telah dirancang oleh para pendirinya 

untuk mencetak sarjana muslim; menguasai ilmu pengetahuan dan 
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teknologi, profesional sekaligus beriman dan bertakwa serta berakhlakul 

karimah. Sebagai lembaga pendidikan tlnggi yang berada dilingkungan 

pondok pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan. UIM mengemban 

amanat dengan misi ganda, yaitu membangun tradisi akademik dan 

spiritual keIslaman secara integratif. Kiprah dan dinamikanya tetap 

konsisten pada pertumbuhan dan perubahan serta pembaharuan (growth, 

change and reform) yang memiliki dua makna sekaligus. yaitu makna 

spiritual dan material. Sehingga untuk menggapai nilai tersebut maka 

ditetapkan kompetensi lulusan Universitas Islam Madura Pamekasan 

yaitu: Memiliki Kemantapan Aqidah Ahlus Sunah wal 
 

jamaah, Keagungan Akhlak, Kematangan Profesional dan 

Teknopreneur. 
 

Sejak tahun 2016 Universitas Islam Madura mendapatkan ijin 

membuka Prodi Baru dari Kemeristek-Dikti antara lain: D3 Farmasi, (S1) 

Ilmu Hukum, (S1) Pendidikan Biologi dan (S1) Pendidikan Anak Usia Dini, 

sehingga saat ini Universitas Islam Madura telah memiliki 7 Fakultas dan 
 

16 Program Studi dan sudah terakreditasi antara lain: 
 

1. Fakultas Agama Islam yang terdiri dari 2 Program studi antara lain: 
 

(1) S1 Pendidikan Agama Islam, (2) S1 Ahwal Al-Syakhshiyah, 
 

2. Fakultas Teknik yang terdiri dari 2 Program Stdi antara lain: (1) S1 

Teknik Informatika (2) Sistem Informasi, 
 

3. Fakultas Pertanian yang terdiri dari 3 Program Studi antara lain: (1) 

S1 Agribisnis (2) S1 Agrobisnis Perikanan (3) S1 Agroteknologi, 
 

4. Fakultas Ekonomi yang terdiri dari 1 Program Studi antara lain: (S1) 

Akuntansi, 
 

5. Fakultas MIPA yang terdiri dari 1 Program Studi antara lain: (1) 

Matematika, 
 

6. Fakultas Hukum yang terdiri dari 1 Program studi: (1) S1 Ilmu 

Hukum, 
 

7. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang terdiri dari 4 Program 

studi antara lain: (1) S1 Pendidikan Fisika (2) Pendidikan Bahasa 

Inggris (3) Pendidikan Biologi (4) Pendidikan Guru Pendidikan Anak 

Usia Dini, 
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8. Program Studi D3 Kebidanan dan program Studi D3 Farmasi. 
 
 
B. Visi, misi dan tujuan 
 

Visi “Menjadi Perguruan Tinggi unggul dan berdaya saing di tingkat 

Asia tahun 2045 yang berkarakter Islam Ahlus Sunnah Wal-

Jamaah”. Misi 
 

1. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang amanah, baik dan 

bersih (open and good governance university) dalam melaksanakan 

pendidikan atau pengajaran, penelitian dan pengembangan, 

pengabdian kepada masyarakat, 
 

2. Menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi serta 

mengembangkan program-program studi yang bermutu dan menjadi 

rjukan masyarakat, 
 

3. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan 

kelembagaan, 

4. Mencetak lulusan yang berkualitas, professional, bersikap ilmiyah, 

menguasai ilmu dan teknologi, berakhlakul karimah, beriman dan 

bertaqwa, serta berprilaku Islami berdasarkan ahlussunnah wal 

jama’ah, 
 

5. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, dan budaya serta meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. 
 

Tujuan 
 

Berdasarkan  visi  dan  misi  yang  telah  disebutkan,  pada  tahun  2045 
 

Universitas Islam Madura bertujuan untuk: 
 

1. Mewujudkan perguruan tinggi yang memiliki tata kelola yang baik, 

bersih, dan akuntabel dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi, 
 

2. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

yang unggul dan bereputasi Asia; 
 

3. Terwujudnya profesionalitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

yang kompeten dan berintegritas sesuai dengan kebutuhan dan 

pengembangan kelembagaan; 
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4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemantapan aqidah, keagungan 

akhlak, professional dan kemampuan teknopreuner yang berkarakter 

Islam Ahlus Sunnah Wal-Jamaah; 
 

5. Menghasilkan publikasi ilmu pengetahuan, penemuan, teknologi yang 

mutakhir, seni, budaya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat Asia. 

C. Program studi di Universitas Islam Madura  
 

No 
 

Nama Prodi 
 

Gelar 
 

 Nomer  
     

     
SK Ijin 

 

          

 1  Pendidikan Agama Islam Islam Religion Education  S.Pd   Dj.II/35/03  

2  Ahwal al-Syahsiyah Syari’ah Law  SH  Dj.II/35/03  

 3  Matematika Mathematics  S.Mat   59/D/O/2002  

4  Akuntansi Accounting  S.Ak  59/D/O/2002  

 5  Pendidikan Bhs Inggris English Education  S.Pd   1636/D/T/2006  

6  Pendidikan Fisika Physics Education  S.Pd  1636/D/T/2006  
           

 7  Pendidikan GuruPAUD Early Childhood Teacher Education  S.Pd   442/KPT/I/2016  

8  Pendidikan Biologi Biology Education  S.Pd  101/KPT/I/2016  
           

 9  Agroteknologi Agrotechnology  S.P   59/D/O/2002  

10  Agribisnis Agribusiness  S.P  59/D/O/2002  

 11  Ilmu Perikanan Fisheries Science  S.Pi   59/D/O/2002  

12  Teknologi Informasi Information Technology  S.Kom  59/D/O/2002  

 13  Sistem Informasi Information System  S.Kom   59/D/O/2002  

14  Hukum Law  SH  101/KPT/I/2016  

 15  Kebidanan Midwifery  Amd. Keb   1530/D/T/2009  

16  Farmasi Pharmacy  Amd. Farm  208/KPT/I/2016  

 

D.  Akreditasi Universitas Islam Madura  

No Nama Prodi Peringkat  Nomer 

  Akreditasi  SK Akreditasi 
1 Pendidikan Agama Islam B  2492/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 

2 Ahwal al-Syahsiyah B 044/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 

3 Matematika C  0260/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 

4 Akuntansi C 328/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 

5 Pendidikan Bhs Inggris B  0544/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2017 

6 Pendidikan Fisika C 030/SK/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012 
     

7 Pendidikan Guru PAUD C  442/KPT/I/2016 

8 Pendidikan Biologi C 101/KPT/I/2016 

9 Agroteknologi C  403/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 

10 Agribisnis C 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 

11 Ilmu Perikanan C  1167/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 

12 Teknologi Informasi C 0544/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2017 

13 Sistem Informasi B  5089/SK/BAN-PT/Akred/S1/XII/2017 

14 Hukum C 101/KPT/I/2016 

15 Kebidanan C  155/SK/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/VII/2013 

16 Farmasi C 208/KPT/I/2016 
     

17 Institusi UIM Pamekasan C  933/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015  
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E.  Kebijakan mutu Universitas Islam Madura 
 

Kebijakan Mutu Universitas Islam Madura antara lain sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan identitas Universitas IslamMadura, 
 

2. Peningkatan relevansi dan kualitaspendidikan, 
 

3. Peningkatan kinerja penelitian,dan 
 

4. Peningkatan kinerja pengabdian masyarakat, 
 

5. Peningkatan kualitaskerjasama, 
 

6. Peningkatan keberlanjutaninstitusi. 
 

Sasaran mutu Universitas Islam Madura merupakan sasaran 

strategik yang harus dicapai oleh Universitas Islam Madura,sasaran 

mutu ini dijabarkan dalam sasaran mutu tahunan di tingkat universitas 

sampai unit kerja. Sasaran mutu Universitas Islam Madura tertuang di 

dalam Rencana Strategik. Sasaran mutu yang ditetapkan antara lain: 

1. Nilai akreditasi Program Studi danInstitusi. 
 

2. Persentase mahasiswa yang lulus dengan masa studinormal. 
 

3. Prosentase lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu 

maksimal 6bulan masa tunggu, 
 

4. Persentase lulusan yang mempunyai IPK >3.00 
 

5. Hasil evaluasi Proses Belajar Mengajar(PBM), 
 

6. Kuantitas publikasi karya tulis ilmiah di dalam jurnal nasional 

terakreditasi dan di dalam jurnalinternasional, 
 

7. Persentase pendanaan instiutusi yang berasal dari sumber 

pendapatan nonmahasiswa, 
 

8. Persentase hasil penelitian yang diaplikasikan untuk kegiatan 

padamasyarakat. 
 

Daftar dan definisi istilah dalam dokumen kebijakan SPMI 
 

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, 

sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal, 
 

2. Mutu adalah Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan 

kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang 

ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) 

maupun yangtersirat, 
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3. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam 

pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu diUIM, 
 

4. Pejaminan Mutu Universitas Islam Madura adalah Proses penetapan 

dan pemenuhan standar mutu pengelolaan Universitas Islam Madura 

secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang 

berkepentingan memperolehkepuasan, 
 

5. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik 

penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang 

diselenggarakan oleh Universitas Islam Madura (internally driven), 

dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara 

berkelanjutan (continuous improvement), 
 

6. Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis 

mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, 

pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI yang 

telah diimplementasikan, 
 

7. Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, 

ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai 

ataudipenuhi, 
 

8. Standar Operasional Procedure (SOP) adalah uraian tentang urutan 

atau langkah- langkah untuk mencapai standar yang telah 

ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan 

koheren. Prosedur merupakan protocols, instructions, dan worksheets, 

yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat rutin dan berulang. 

Sehingga dihasilkan capaian mutu yang sama walaupun dilakukan 

oleh pelaku kegiatan yang berbeda, 
 

9. Instruksi kerja adalah prosedur kerja tetapi dalam bentuk lebih rinci 

dan teknis, pada satuunit, 
 

10. Formulir (Borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk 

mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk 

memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP). 
 

Garis Besar Kebijakan SPMI padaInstitusi 
 

a. Tujuan dan Strategi SPMI diInstitusi 
 

1) Menjamin  bahwa  setiap  unit  di  lingkungan  Universitas  Islam  
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Madura dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai 

dengan standar yangditetapkan. 
 

2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Universitas Islam 

Madura kepada para pemangkukepentingan. 
 

3) Mengajak semua pihak di lingkungan Universitas Islam 

Madurauntuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada 
 

standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk 

meningkatkanmutu. 
 

b. PrinsipatauAsas-Asas 
 

Prinsip atau azas digunakan sebagai landasan Institusi dalam 

melaksanakan SPMI di Universitas adalah budaya dan nilai-nilai 

Universitas Islam Madura sebagaimana tercantum pada Statuta, 

yang terdiri dari hal-hal dibawah ini: 
 

1. Perbaikan terus menerus, mengandung arti bahwa dalam 

mewujudkan Visi Universitas Islam Madura, sivitas akademika 

senantiasa melakukan perbaikan dalam segala aspek, baik yang 

menyangkut pengembangan input, proses dan output, maupun 

sistem dan pemberian pelayanan, yang didalamnya terutama 

mengandung nilai inovatif, kreatif dankonsisten. 
 

2. Orientasi ke depan dan global, mengandung arti bahwa 

perbaikan terus menerus tersebut tidak hanya berorientasi pada 

kepentingan jangka pendek dan menengah, tetapi juga pada 

kepentingan jangka panjang danglobal, yang didalamnya 
 

mengandung nilai idealistik, sistematis, terukur, 

keberlangsungan (sustainability), dan holistik. 
 

3. Hasil terbaik, mengandung arti bahwa perbaikan terus menerus 

yang berorientasi kedepan dan globaltersebut perlu didukung 

oleh karya terbaik yang merupakan tujuan setiap pekerjaan yang 

dilakukan oleh sivitas akademika yang didalamnya mengandung 

nilai integritas, kerja keras, efektif dan efisien, kedisiplinan, 

ketulusan dan komitmen. 
 

4. Saling menghargai, mengandung arti bahwa perbaikan terus 

menerus yang berorientasi kedepan dan global dengan senantiasa 
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memberikan hasil terbaik tersebut perlu disertai dengan sikap 
 

dan perilaku yang senantiasa menjadikan pihak lain sebagai 

mitra kerja yang perlu mendapat perlakuan proporsional sesuai 

dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, yang 

didalamnya mengandung nilai empati, kebersamaan dan 

kerendahanhati. 
 

5. Peduli dan ramah lingkungan, mengandung arti bahwa kualitas 

lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga sivitas 

akademika senantiasa ikut menjaga dan memelihara lingkungan 

internal maupun eksternal, dari segi fisik maupun sosial, yang 

didalamnya mengandung nilai peduli, bersih, tertib, harmoni, 
 

ramah danbersahabat. 
 

Terdapat  4  (empat)  kelompok  standar  mutu,  27  (dua  puluh 
 

tujuh) standar dan 112 (seratus dua belas) sub standar, yaitu: 
 

o Standar Mutu Identitas(SPMI-UIM/SMI/I),  
o Standar penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (SPMI-

UIM/SMI/I/A), 
o Standar mekanisme penyusunan (SPMI-UIM/SMI/I/A/01),  

o Standar pihak yang terlibat dalam penyusunan (SPMI-

UIM/SMI/I/A/02), 
o Standar Mailstones Ketercapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

(SPMI-UIM/SMI/I/B),  
o Standar ketercapaian visi, misi dan tujuan dengan sasasaran 

(SPMI-UIM/SMI/I/B/01),  

o Standar strategi pencapaian visi, misi dan tujuan (SPMI-

UIM/SMI/I/B/02), 
o Standar Sosialiasi Visi, Misi dan Tujuan (SPMI-UIM/SMI/I/C),  

o Standar sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran (SPMI-

UIM/SMI/I/C/01), 
o Standar keterfahaman pemangku kepentingan terhadap visi, misi, 

tujuan dan sasaran (SPMI-UIM/SMI/I/C/02), 
o Standar Mutu Pendidikan (SPMI-UIM/SMP/II),  
o Standar Kompetensi Lulusan(SPMI-UIM/SMP/II/A), o 

Standar Sikap Lulusan (SPMI-UIM/SMP/II/A/01), 
o Standar Pengetahuan Lulusan(SPMI-UIM/SMP/II/A/02),  
o Standar Keterampilan Umum Lulusan(SPMI-UIM/SMP/II/A/03), o 

Standar Keterampilan Khusus Lulusan(SPMI-UIM/SMP/II/A/01), o 
Standar Isi Pembelajaran (SPMI-UIM/SMP/II/B),  
o Standar Tingkat Kedalaman Materi Pembelajaran (SPMI-

UIM/SMP/II/B/01),  
o Standar Keluasan Materi Pembelajaran (SPMI-UIM/SMP/II/B/02), o 
Standar Proses Pembelajaran (SPMI-UIM/SMP/II/C), 
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o 

 

o 

 

o 

Standar Karakteristik Proses Pembelajaran(SPMI-  

UIM/SMP/II/C/01), 
Standar Perencanaan Proses Pembelajaran(SPMI-  

UIM/SMP/II/C/02), 
Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran(SPMI-
UIM/SMP/II/C/03),  

o Standar Beban Belajar Mahasiswa(SPMI-UIM/SMP/II/C/04), 
o Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-UIM/SMP/II/D),  
o Standar Prinsip Penilaian (SPMI-UIM/SMP/II/D/01),  
o StandarTeknik dan Instrumen Penilaian (SPMI-

UIM/SMP/II/D/02), 
o Standar Mekanisme dan Prosedur Penilaian (SPMI-

UIM/SMP/II/D/03),  
o Standar Pelaksanaan Penilaian(SPMI-UIM/SMP/II/D/04), 

o Standar Pelaporan Penilaian(SPMI-UIM/SMP/II/D/05), o 
Standar Kelulusan Mahasiswa(SPMI-UIM/SMP/II/D/06),  
o Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan(SPMI-UIM/SMP/II/E), o 

Standar Kualifikasi DosenSPMI-UIM/SMP/II/E/01),  
o Standar Kompetensi Dosen(SPMI-UIM/SMP/II/E/02), 
o Standar Beban Kerja Dosen(SPMI-UIM/SMP/II/E/03), 
o Standar Jumlah Dosen(SPMI-UIM/SMP/II/E/04),  
o 

 

o 

 

o 

 
Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan(SPMI- 

UIM/SMP/II/E/05), 
Standar Keahlihan Khusus Tenaga Kependidikan(SPMI-  
UIM/SMP/II/E/06), 
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (SPMI-  

UIM/SMP/II/F),  
o Standar Prasarana Pendidikan(SPMI-UIM/SMP/II/F/01), 
o Standar Prasarana lahan(SPMI-UIM/SMP/II/F/02),  
o Standar Prasarana Ruang Kelas (SPMI-UIM/SMP/II/F/03), o 

Standar Prasarana Perpustakaan (SPMI-UIM/SMP/II/F/04),  
o Standar Prasarana Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit 

produksi (SPMI-UIM/SMP/II/F/05),  
o Standar Prasarana Tempat Berolahraga (SPMI-UIM/SMP/II/F/06),  
o StandarPrasarana Ruang untuk Berkesenian(SPMI-

UIM/SMP/II/F/07), 
o Standar Prasarana Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa (SPMI-

UIM/SMP/II/F/08),  
o Standar Prasarana Ruang Pimpinan Perguruan Tinggi (SPMI-

UIM/SMP/II/F/09),  
o Standar Prasarana Ruang Dosen (SPMI-UIM/SMP/II/F/10),  
o Standar Prasarana Ruang Tata Usaha(SPMI-UIM/SMP/II/F/11), o 

Standar Prasarana Fasilitas Jalan(SPMI-UIM/SMP/II/F/12), 
o Standar Prasarana Fasilitas Air(SPMI-UIM/SMP/II/F/13), 
o Standar Prasarana Fasilitas Listrik(SPMI-UIM/SMP/II/F/14),  
o Standar Prasarana Fasilitas Jaringan Komunikasi Suara dan 

Data(SPMI- UIM/SMP/II/F/15),  
o Standar Prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan 

khusus(SPMI- UIM/SMP/II/F/16),  
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o Standar Sarana Perabot(SPMI-UIM/SMP/II/F/17),  
o Standar Sarana Peralatan Pendidikan(SPMI-UIM/SMP/II/F/18), 
o Standar Sarana Media Pendidikan(SPMI-UIM/SMP/II/F/19),  
o Standar Sarana Buku(SPMI-UIM/SMP/II/F/20),  
o Standar Sarana Buku Elektronik(SPMI-UIM/SMP/II/F/21), 

o Standar Sarana Repository(SPMI-UIM/SMP/II/F/22),  
o Standar Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi(SPMI-

UIM/SMP/II/F/23),  
o StandarSarana Instrumentasi Eksperimen(SPMI-

UIM/SMP/II/F/24), 

o Standar Sarana Olahraga(SPMI-UIM/SMP/II/F/25), 
o Standar Sarana berkesenian(SPMI-UIM/SMP/II/F/26), 

o Standar Sarana Fasilitas Umum(SPMI-UIM/SMP/II/F/27),  
o Standar Sarana bahan habis pakai(SPMI-UIM/SMP/II/F/28), o 

Standar Sarana Pemeliharaan(SPMI-UIM/SMP/II/F/29),  
o Standar Sarana Keselamatan(SPMI-UIM/SMP/II/F/30), 
o Standar Sarana Keamanan(SPMI-UIM/SMP/II/F/31),  
o Standar Sarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan 

khusus(SPMI-UIM/SMP/II/F/32),  
o Standar Pengelolaan Pembelajaran(SPMI-UIM/SMP/II/G),  
o StandarPerencanaan Kegiatan Pembelajaran(SPMI-

UIM/SMP/II/G/01), 

o StandarPelaksanaan Kegiatan Pembelajaran(SPMI-

UIM/SMP/II/G/02), 

o StandarPengendalian Kegiatan Pembelajaran(SPMI-

UIM/SMP/II/G/03) 
o Standar Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pembelajaran(SPMI-

UIM/SMP/II/G/04),  
o 

 

Standar Pelaporan Kegiatan Pembelajaran(SPMI- 

UIM/SMP/II/G/05), 
o Standar pembiayaan Pembelajaran(SPMI-UIM/SMP/II/H)  
o Standar Biaya Investasi Pengadaaan Sarana dan Prasarana(SPMI-

UIM/SMP/II/H/01), 
 

o Standar Biaya Operasional Pelaksanaan Pendidikan untuk 

Dosen(SPMI- UIM/SMP/II/H/04),  

o Standar Biaya Operasional Pelaksanaan Pendidikan untuk 

Tendik(SPMI- UIM/SMP/II/H/05),  

o Standar Biaya Operasional untuk Bahan(SPMI-

UIM/SMP/II/H/06), 

o Standar Biaya Operasional Tidak Langsung(SPMI-

UIM/SMP/II/H/07), 
o Standar Mutu Penelitian (SPMI-UIM/SMP/III), o 

Standar Hasil Penelitian(SPMI-UIM/SMP/III/A),  
o Standar Arah Penelitian(SPMI-UIM/SMP/III/A/01), 
o Standar Luaran Penelitian(SPMI-UIM/SMP/III/A/02), 
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o Standar Isi Penelitian(SPMI-UIM/SMP/III/B), 
o Standar Kedalaman Penelitian(SPMI-UIM/SMP/III/B/01),  
o Standar Keluasan Materi Penelitian(SPMI-UIM/SMP/III/B/02), 
o Standar Proses Penelitian(SPMI-UIM/SMP/III/C),  
o Standar Perencanaan Penelitian(SPMI-UIM/SMP/III/C/01), o 

Standar Pelaksnaan Penelitian(SPMI-UIM/SMP/III/C/02), o 

Standar Pelaporan Penelitian(SPMI-UIM/SMP/III/C/03),  
o Standar Penilaian Penelitian(SPMI-UIM/SMP/III/D),  
o Standar Penilaian Proses Penelitian(SPMI-

UIM/SMP/III/D/01), o Standar Penilaian Hasil Penelitian(SPMI-
UIM/SMP/III/D/02), o Standar Peneliti(SPMI-UIM/SMP/III/E),  
o Standar Kemampuan Peneliti(SPMI-UIM/SMP/III/E/01),  
o Standar Sarana dan Prasarana Penelitian(SPMI-UIM/SMP/III/F), 
o Standar Prasarana Penelitian(SPMI-UIM/SMP/III/F/01),  
o Standar Sarana Penelitian(SPMI-UIM/SMP/III/F/02), 
o Standar Pengelolaan Penelitian(SPMI-UIM/SMP/III/G),  
o Standar perencanaan penelitian(SPMI-UIM/SMP/III/G/01), 

o Standar Pelaksanaan Penelitian(SPMI-UIM/SMP/III/G/02), 
o Standar Pengendalian Penelitian(SPMI-UIM/SMP/III/G/03), 

o Standar Pemantauan Penelitian(SPMI-UIM/SMP/III/G/04), 
o Standar Evaluasi Penelitian(SPMI-UIM/SMP/III/G/05),  
o Standar Pelaporab Kegiatan Penelitian(SPMI-UIM/SMP/III/G/06),  
o Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian(SPMI-

UIM/SMP/III/H),  
o Standar Pendanaan Penelitian(SPMI-UIM/SMP/III/H/01)`, o 

Standar Pembiayaan Penelitian(SPMI-UIM/SMP/III/H/02),  
o Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat(SPMI-

UIM/SMPkM/IV),  
o Standar Hasil Pengabdiankepada Masyarakat(SPMI-

UIM/SMPkM/IV/A), 
 

o 

 

o 

 

o 

 

Standar Pengandian kepada Masyarakat(SPMI-  

UIM/SMPkM/IV/A/01), 
Standar Luaran Pengandian kepada Masyarakat(SPMI-  
UIM/SMPkM/IV/A/02), 
Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat(SPMI-  

UIM/SMPkM/IV/B), 
o Standar Kedalaman Penelitian(SPMI-UIM/SMPkM/IV/B/01), 
o Standar Keluasan Materi Penelitian(SPMI-UIM/SMPkM/IV/B/02),  
o Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat(SPMI-

UIM/SMPkM/IV/C),  
o Standar Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat(SPMI-

UIM/SMPkM/IV/C/01),  
o Standar Pelaksnaan Pengabdian kepada Masyarakat(SPMI-

UIM/SMPkM/IV/C/02),  
o Standar Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat(SPMI-

UIM/SMPkM/IV/C/03),  
o Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat(SPMI-

UIM/SMPkM/IV/D), 
o Standar Penilaian Proses Penelitian(SPMI-UIM/SMPkM/IV/D/01),  
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o Standar Penilaian Hasil Penelitian(SPMI-UIM/SMPkM/IV/D/02),  

o Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat(SPMI-

UIM/SMPkM/IV/E),  

o Standar Kemampuan Pelaksana Pengabdian kepada 

Masyarakat(SPMI- UIM/SMPkM/IV/E/01),  

o Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada 

Masyarakat(SPMI-UIM/SMPkM/IV/F),  
o Standar Prasarana Penelitian(SPMI-UIM/SMPkM/IV/F/01), 
o Standar Sarana Penelitian(SPMI-UIM/SMPkM/IV/F/02),  
o Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat(SPMI-

UIM/SMPkM/IV/G),  
o Standar Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat(SPMI-

UIM/SMPkM/IV/G/01),  
o Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat(SPMI-

UIM/SMPkM/IV/G/02),  
o Standar Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat(SPMI-

UIM/SMPkM/IV/G/03),  
o Standar Pemantauan Pengabdian kepada Masyarakat(SPMI-

UIM/SMPkM/IV/G/04),  
o Standar Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat(SPMI-

UIM/SMPkM/IV/G/05),  
o Standar Pelaporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 

(SPMI- UIM/SMPkM/IV/G/06),  
o Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada 

Masyarakat(SPMI- UIM/SMPkM/IV/H),  
o Standar Pendanaan Penelitian(SPMI-UIM/SMPkM/IV/H/01), 

o Standar Pembiayaan Penelitian(SPMI-UIM/SMPkM/IV/H/02). 

 

Standar yang ditentukan oleh Universitas Islam Madura dengan 

mempertimbangkan kebutuhan, situasi dan kondisi lingkungan yang 

mempengaruhi Universitas Islam Madura. 
 

a. Arah Universitas Islam Madura untuk menjamin dan meningkatkan 
 

mutu dalam setiap kegiatannya, 
 

b. Perbaikan berkelanjutan (Continuous Improvement) dalam upaya 
 

mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Islam Madura, 
 

c. Manajemen SPMI (PPEPP) Universitas IslamMadura 
 

1. Penetapan Standar SPMIUniversitas Islam Madura 
 

Tahap penetapan standar SPMIUniversitas Islam Madura 

merupakan tahapan perancangan, penyusunan, dan perumusan 

Standar SPMI oleh Tim Standar SPMI hingga ditetapkannya 

standar oleh Pimpinan. 
 

2. Pelaksanaan StandarSPMI Universitas IslamMadura  
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Tahap pelaksanaan standar SPMI Universitas Islam Madura 

merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan 

dalam proses akademik yang meliputi aktivitas Tri Dharma 

Pendidikan maupun aktivitas non akademik. 
 

3. Evaluasi pelaksanaanStandar SPMI Universitas Islam Madura 

Tahap evaluasi standar SPMI Universitas Islam Madura dilakukan 

dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal, yaitu memeriksa 

tentang pemenuhan Standar SPMI Universitas Islam Madura. 

Audit dilakukan oleh tim Auditor yang ditetapkan oleh Rektor 

Universitas Islam Madura dan dilaksanakansetiap akhir semester. 

Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas: 
 

a) Pelaksanaan Standar telah mencapai Standar SPMI Universitas 

Islam Madura yang telahditetapkan, 
 

b) Pelaksanaan Standar melampaui Standar SPMI Universitas 

Islam Madura yang telahditetapkan, 
 

c) Pelaksanaan Standar belum mencapai Standar SPMI 

Universitas Islam Madura yang telahditetapkan, 
 

d) Pelaksanaan Standar menyimpang dari Standar SPMI 

Universitas Islam Madura yang telahditetapkan. 
 

4. Pengendalian Standar SPMI Universitas Islam Madura 
 

Tahap pengendalian dilakukan setelah audit mutu 

dilaksanakan. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan 

melalui Permintaan Tindakan Korektif dan Pencegahan (PTKP) dan 

Tinjauan Manajemen. 
 

a. Permintaan Tindakan Korektif dan Pencegahan(PTKP). 
 

b. PTKP merupakan instrument untuk melakukan pengendalian 

agar upaya/ tindak lanjut untuk peningkatan, pemenuhan, 

dan koreksi atas penyimpangan dari standar yangditetapkan. 
 

c. Tinjauan manajemen, tinjauan manajemen merupakan 

kegiatan untuk mengevaluasi dalam rangka pengendalian 

suatu proses dan kinerja termasuk dalam implementasi sistem 

menajemen mutu. 
 

1.  Tinjauan  Manajemen  dapat  dilaksanakan  dalam  bentuk  
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review, rapat pleno, rapat senat maupun rapat koordinasi 

oleh Fakultas, Prodi dan unit kerja yang bertujuan untuk 

mereview kinerja proses Tri dharma, kinerja layanan dan 

umpan balikpelanggan. 
 

2. Tinjauan Manajemen minimal dilaksanakan 2 kali dalam 

satu tahun yang khusus mereview tentang hasil audit 

internal maupuneksternal. 
 

3. Tinjauan manajemen dipastikan terdokumentasi dengan 

baik melaui berbagai media (image, video,tertulis). 
 

4. Agenda manajemen ditentukan selambatnya satu minggu 

sebelum reviewdilaksanakan. 
 

5. Agenda tinjauan manajemen dapat mencakup antara lain 

hal-hal sebagaiberikut: 
 

a. Hasil audit internal dan eksternal, 
 

b. Kinerja pengajaran (Manajemen), 
 

c. Kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat, 
 

d. Hasil tindakan koreksi atau perbaikan sistem 
 

manajemen mutu, 
 

e. Hasil tinjauan manajemen dibagikan kepada pihak pihak 
 

yang berkepentingan, 
 

f. Hasil tinjauan manajemen memuat keputusan atau 

kesimpulan mengenai tindakan yang perlu diambil, 
 

g. Tatacara melaksanakan tinjauan 
 

manajemendiuraikan dalam prosedur tinjauan 
 

manajemen. 
 

e) Peningkatan Standar SPMIInstitusi 
 

Tahap peningkatan standar SPMI Universitas Islam 

Madura merupakan tahapan ketika dalam pelaksanaan 

standar telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan 

ditetapkan standar baru untuk dilaksanakan pada siklus dan 

tahun akademik berikutnya. 
 

1. Evaluasi pelaksanaan standar adalah tindakan menilai isi 

standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar 
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pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan 

kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku 

kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta 

relevansinya dengan visi dan misi Universitas IslamMadura, 
 

2. Peningkatan standar adalah Upaya untuk mengevaluasi dan 

memperbaiki mutu standar SPMI yang dilakukan secara 

periodik berdasarkan siklus standar secaraberkelanjutan, 
 

3. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang 

secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI 

di Universitas Islam Madura dengan cara menyediakan 

analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan 

dengan kegiatan SPMI yang dilakukan untuk memeriksa 

apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh 

setiap unit kerja di Universitas IslamMadura, 
 

4. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang 

mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit 

internal SPMI. 

 

REGULASI KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENDIDIKAN 
TINGGI SNDIKTI 44 TAHUN 2015  
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BAB II 
 

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN 

PENGAJARAN A. Pengertian satuan kredit semester (SKS) 
 

Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah 

takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per 

minggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk 

pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan belajar 

mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler disuatu program studi. 

Penerjemahan 1 (satu) SKS padaproses pembelajaranberupapraktikum, 
 

praktikstudio, praktikbengkel, praktiklapangan, penelitian, 

pengabdiankepadamasyarakat, dan/atauproses pembelajaranlain yang 

sejenis sama dengan 170 menitpermingguper semester, dengan 

rincian50 menit teori, 60 tugas terstruktur dan 60 tugas Mandiri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standar  
Nasional  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Untuk penjabaran waktu SKS yang berlaku di Univesitas Islam 

Madura dapat digambarkan sebagaiberikut: 
 

 1 SKS   Beban belajar (menit per minggu per semester)   
    / sejenis     

    Kuliah 
Seminar 

 Praktikum,   
    

response Blok praktik 
  

       
   

 tutorial 
  

lapangan, dsb 
  

       
          

Tatap muka 50 
100 

Tugas terstruktur 60  

Tugas mandiri 60 70  

Sesuai tujuan 

untuk mencapai 170 tujuan 
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B.  Ketentuan Satuan Kredit Semester 
 

Ketentuan SKS di Universitas Islam Madura merupakan satuan 

waktu belajar mahasiswa yang dirancang agar mahasiswa memiliki 

kemampuan tertentu, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dengan 

merujuk kepadaSN Dikti No 44 tahun 2015 pasal 16 bahwa untuk 

jenjang Diploma 3 (D3)mencapai108 SKS dengan jenjang waktu paling 

sedikit 3 tahun (6 semester) dan paling lama 5 tahun atau (10 semester). 

Sedangkan untuk jenjang sarjana (S1) mencapai 144 SKS. Dengan 

jenjang waktu paling sedikit 4 tahun (8 semester) dan paling lama 7 

tahun atau (14 semester). Satu semester berupa waktu paling sedikit 16 

(enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir 
 

semester.               
                

   No   

Jenjang 
 

 Semester  Tahun  

SKS 
  

         

SN Dikti 
      

Min & Mak 
 

Min & Mak 
   

            

No.44  1   D1   2-4 semester  1-2 Tahun  36SKS   

Tahun  2   D2  4-6 semester  2-3 Tahun  72 SKS 

2015   3   D3   6-8 semester  3-4 Tahun  108SKS   

Pasal 16  4   S1/ D4   8-14 semester  4-7 Tahun  144SKS   

ayat 1  5   S2   4-8 semester  2-4 Tahun  36 SKS   

   6   S3   6-14 semester  3-7 Tahun  42 SKS   
 

 

C.  Beban studi mahasiswa 
 

Besaran beban studi mahasiswa dinyatakan kedalam satuan kredit 

semester (SKS) dalam satu mata kuliah. 
 

1. Beban studi per SKS bagi mahasiswa 
 

Beban studi per SKS bagi mahasiswa merupakan banyaknya 
 

kegiatan yang meliputi tiga macam kegiatan yang masing-masing 

membutuhkan waktu kegiatan dalah setiap minggunya, sebagaimana 

rincian berikut: 
 

a. 50 menit tatap muka terjadwal dengan dosen, 
 

b. 60 menit kegiatan akademik terstruktur diluar kegiatan tatap 

muka terjadwal, akan tetapi ditugaskan oleh dosen berupa 

pekerjaan rumah yang berbentuk kegiatan pembuatan laporan, 
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makalah membaca literatur untuk dipresentasikan, atau bentuk 

kegiatan lainnya, 
 

c. 60 menit berbentuk kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan 

belajar yang diatur dan dilaksanakan oleh mahasiswa atas 

inisiatifnya sendiri dengan tujuan untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan dan sekaligus untuk menambah pengetahuan tatap 

muka serta tugas terstruktur. 
 

2. Beban studi per SKS bagi dosen 
 

Beban studi bagi dosen, 1 SKS menunjukkan besar dan 

banyaknya tugas yang harus dilaksanakan tiap minggu yang 

meliputi: 
 

a. 50 menit tatap muka terjadwal dengan mahasiswa, 
 

b. 60 menit kegiatan akademik terstruktur diluar kegiatan tatap 

muka terjadwal yang diberikan kepada mahasiswa, 
 

c. 60 menit berbentuk kegiatan akademik mandiri untuk menunjang 

materi kuliah. 
 

3. Satuan waktu dalam kegiatan praktikum 
 

Kegiatan praktikum di laboraturium pada dasarnya juga terdiri 

dari tiga komponen kegiatan dengan perhitungan waktu yang 

dibutuhkan per SKS dalam setiap minggu, baik bagi mahasiswa 

maupun bagi dosen sebagaimana berikut: 
 

a. 2x50 menit (100) menit untuk kegiatan praktikum terjadwal, 
 

b. 60 menit kegiatan praktikum terstruktur, 
 

c. 60 menit kegiatan praktikum mandiri. 
 

4. Satuan waktu kegiatan KKN, merupakan kegiatan mahasiswa dan 

dosen dalam melakukan kegiatan kerja lapangan, kegiatan ini 

membutuhkan waktu antara 9 jam perhari yang dalam 

pelaksanaannya mebutuhkan satu bulan. 
 

5. Beban studi mahasiswa setiap semester 
 

Beban studi mahasiswa setiap semester, ditentukan oleh indeks 

prestasi kumulatif (IPK) yang diperoleh pada semester sebelumnya, 

(kecuali bagi mahasiswa baru (I & II) yang paket 18-20 SKS) dengan 

ketentuan berdasarkan pada pedoman berikut: 
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No Indeks prestasi Komulatif Jumlah SKS yang boleh 

 IPK sebelumnya diprogram oleh mahasiswa 

1 3.50-4.00 24 SKS 

2 3.00-3.49 22 SKS 
3 2.00-2.99 20 SKS 

4 0.00-1.99 18 SKS 
* hal-hal khusus dalam penerapan SKS sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disesuaikan dengan 

stuasi dan kondisi fakultas dan prodi masing-masing. 

 

 

 

D. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan 
 

1. Tahun akademik 
 

Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan program studi di 

lingkungan Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan dilaksanakan 

dalam dua semester, yaitu semester genap dan semester ganjil, 

pekecualian dari ketentuan di atas, dimungkinkan untuk 

diselenggarakan semester antara.Satu semester sedikitnya terdiri dari 

16 minggu dengan UTS dan UAS. Sedangkan semester antara dapat 

dilakukan dengan ketentuan: 
 

a. Paling sedikit 8 (delapan) minggu, 
 

b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS, (SN Dikti 

No 44 Tahun 2015 Pasal 15 ayat 4). 

Sedangkan hal-hal yang berhubungan dengan syarat dan 
 

ketentuansemester antara dan remidi. diatur secara 

tersendiri.@(aturan SP dan remidi). 
 

2. Penyelenggaraan pendidikan 
 

Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Islam Madura (UIM) 

setiap tahun akademik, dimulai pada bulan September setiap 

tahunnya. 
 
E.  Pelaksanaan administrasi satuan kredit semester 
 

Agar pelaksanaan kegiatan administrasi akademik dalam satuan 

kredit semester dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu 

diperhatikan hal-hal sebagaimana berikut: 
 

1. Tersedianya buku pedoman akademik, dan buku ini disediakan 

sebelum tahun akademik dimulai, yang memuat diantaranya adalah: 

a. Kalender akademik, 
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b. Jenis dan kedudukan mata kuliah untuk program studi yang sesuai 

dengan jenjangnya dan SKS untuk masing-masing mata kuliah, 

c. Proses kegiatan administrasi. 
 

2. Adanya penasehatakademik, hal ini dilakukan oleh dosen wali yang 

bertanggung jawab untuk membimbing, membina dan mengarahkan 

sejumlah mahasiswa agar mereka dapat menyelesaikan studinya 

dengan maksimal. 
 

a. Tugas penasehat akademik (dosen wali) adalah: 
 

1) Memberikan arahan dan penjelasan terkait dengan: 
 

a) Program studi yang ditempuh, 
 

b) Perencanaan yang matang dalam pengambilan program studi, 
 

c) Perencanaan untuk menyelesaikan seluruh beban studi 

dalam batas masa studi yang tersedia, 
 

d) Konsultasi pengisian KRS online di @(Konsultasi KRS), 
 

2) Membimbing, mengamati dan memacu kegiatan studi 

mahasiswa yang meliputi: 
 

a) Kelancaran mengikuti perkuliahan secara efektif, 
 

b) Cara belajar yang baik dan efektif, 
 

c) Cara menggunakan perpustakaan,@(perpus online) 
 

d) Memberikan bimbingan dan pembinaan yang menyangkut 

masalah studi mahasiswa, 
 

e) Menyediakan waktu terjadwal untuk dapat dihubungi oleh 

mahasiswa, 

f) Menyusun laporan kegiatan bimbingan mahasiswa. 
 
F.  Heregistrasi mahasiswa 
 

Heregistasi adalah pendaftaran ulang bagi mahasiswa pada awal 

tahun akademik setiap semester (Genap/ Ganjil)agar mendapatkan 

status mahasiswa aktif pada fakultas, program studi di lingkungan 

Universitas Islam Madura pada tahun akademik berjalan. Mahasiswa 

yang telah melakukan herregistrasi berhak mendapatkan pelayanan 

akademik dan kemahasiswaan serta memanfaatkan sarana dan 

prasarana akademik dan kemahasiswaan. 
 

a. Persyaratan herregistrasi  
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1) Membayar biaya herregistrasi, 
 

2) Membayar SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
 

3) Melunasi DPP (dana pengembangan pendidikan) sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, 
 

b. Prosedur herregistrasi 
 

1) Membayar biaya herregistrasi di Bank yang ditunjuk oleh 

Universitas Islam Madura, 
 

2) Mengesahkan duplikat pembayaran dari Bank ke BAUK/ Bagian 

Keuangan; 
 

3) Duplikat pembayaran dari Bank (setelah disahkan BAUK/ Bagian 

keuangan) di bawa ke BAAK/ bagian registrasi, 
 

4) Mahasiswa yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan akan 

menerima bukti herregistrasi dengan segala perlengkapannya. 
 

c. Waktu pelaksanaan herregistrasi untuk semester Ganjildan Genap 

menyesuaikan dengan kalender akademik setiap tahunnya, 

Untuk  regulasi  proses  heregistrasi  mahasiswa  dapat  dilihat  di 
 

@(SOP Heregistrasi mahasiswa). 
 

d. Sanksi 
 

Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi akademik sesuai 

dengan dengan waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi 

berupa tidak boleh mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan 

serta memanfaatkan sarana dan prasarana akademik lainnya 

termasuk mengurus surat bebas studi sementara (BSS). 

G.  Mekanisme penetapan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 
 

Mekanisme penetapan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) dan 

penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) bagi mahasiwa baru 

dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan 

yang telah ditetapkan pada saat registrasi (daftar ulang). Apabila yang 

bersangkutan dinyatakan telah memenuhi persyaratan, maka 

kepadanya diberikan NPM yang tercantum pada KTM sementara dan 

BRM yang diterbitkan oleh BAAK. 
 

Untuk regulasi proses heregistrasi mahasiswa dapat dilihat di 

@(SOP Penerbitan NPM). 
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H. Kartu tanda mahasiswa (KTM) 
 

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu yang diberikan kepada 

mahasiswa sebagai bukti atau tanda bahwa yang bersangkutan adalah 

mahasiswa pada suatu perguruan tinggi, kartu tanda mahasiswa yang 

diterbitkan oleh Universitas Islam Madura berlaku selama tercatat 

menjadi mahasiswa Universitas Islam Madura, yang terdiri atas: 
 

1. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sementara, 
 

2. Kartu Tanda Mahasiswa(KTM) definitive. 
 

 

1. Sebgai identitas mahasiswa, 
 

2. Sebagai alat untuk pengelolaan administrasi akademik, 
 

3. Sebagai alat kontrol masa studi mahasiswa, 
 

4. Sebagai aat kommunikasi dengan pihak luar (diluar UIM), 
 

5. Sebagai alat pemanfaatan fasilitas akademik dan kemahasiswaan, 
 

Sedangkan sanksi bagi mahasiswa yang tidak memiliki KTM adalah 

tidak diperkenankan memproses segala kegiatan, baik kegiatan 

akademik maupun kemahasiswaan, serta memanfaatkan fasilitas di 

lingkungan Universitas Islam Madura. Untuk standard operational 

prosedur pengurusan KTM dapat di lihat di @(SOP Akademik Penerbitan 

KTM) 
 
I. Mahasiswa pindahan (transfer) dan alih jenjang 
 

1. Regulasi mahasiswa transfer (masuk ke Universitas Islam 

Madura) Persyaratan perpindahan mahasiswa adalah: 

a. Berasal dari PTN/PTS yang status akreditasinya yang sama, 
 

b. Terdaftar di Forlap dikti/ Feeder, 
 

c. Menunjukkan surat keterangan pindah dari PT asal, serta rekam 

akademik yang di keluarkan oleh Forlap dikti/ Feeder, 
 

d. Surat keterangan diterima dan disetujui oleh Rektor/Wakil Rektor 

I dan diteruskan oleh BAAK Universitas Islam Madura. 
 

Untuk syarat dan Standar Prosedur Operasional pindah masuk 
 

Universitas Islam Madura dapat di lihat di @(SOP Mahasiswa 

Pindahan). 
 

2. Perpindahanmahasiswa alih jenjang  
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Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan kesempatan 

kepada lulusan D1/D2/D3/Sarjana Muda yang berkeinginan untuk 

meningkatkan pendidikannya ke program pendidikan yang lebih 

tinggi. 
 

Adapun persyaratan perpindahan mahasiswa alih jenjang 

adalah sebagaiamana berikut: 
 

a. Berasal dari lulusan PTN/PTS dengan program studi D1/ D2/ D3 

dan terakreditasi, 
 

b. Memiliki IPK minimal 2,75, 
 

c. Program studi asal sesuai dengan program studi yang dituju, 
 

d. Surat keterangan diterima dan disetujui oleh Rektor/Wakil Rektor 

I dan diteruskan oleh BAAK Universitas Islam Madura. 
 

Untuk syarat dan Standar Prosedur Operasional pindah masuk 

Universitas Islam Madura dapat di lihat di @(SOP Mahasiswa Alih 

Jenjang) 
 

3. Perpindahan mahasiswa antar Fakultas/ Jurusan/ Program studi 

Persyaratan perpindahan mahasiswa antar Fakultas/ Jurusan 

dan program studi adalah: 
 

a. Telah  mengikuti  pendidikan  secara  terus  menerus  sekurang-

kurangnya 2 (dua) semester dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75, 

b. Bukan putus studi karena tidak memenuhi ketentuan akademik 
 

pada fakultas asal, 
 

c. Mendapatkan persetujuan pindah dari fakultas asal, 
 

d. Mendapatkan persetujuan pindah dari wali mahasiswa, 
 

e. Hanya diperbolehkan 1 (satu) kali pindah selama yang 

bersangkutan menjadi mahasiswa Universitas Islam Madura; 
 

Untuk syarat dan Standar Prosedur Operasional pindah fakultas 

dan program studi di lingkungan Universitas Islam Madura dapat di 

lihat di @(SOP Mahasiswa pindah antar fakultas dan prodi). 
 

4. Regulasi mahasiswa transfer (Keluar dari Universitas Islam Madura) 
 

a. Mengajukan permohonan untuk pindah ke Perguruan Ttinggi lain 

secara tertulis dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan 

ke Rektor Cq. Wakil Rektor I, dengan diketahui Dosen Penasehat 
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Akademiknya dan disetujui Ketua program studi dan dekan 

dengan melampirkan: 
 

1. Daftar Nilai asli/ transkip dar Fakultas asal, 
 

2. Tanda bukti lunas semua administrasi keuangan yang di 

validasi BAUK. 
 

b. Setelah dinyatakan lengkap semua persyaratannya dan disetujui 

oleh Rektor/ Wakil Rektor I, maka Wakil Rektor I meminta BAAK 

untuk menerbitkan Surat persetujuan mahasiswa pindah, 
 

c. Mahasiswa yang telah pindah ke perguruan tinggi lain tidak dapat 

di terima kembali sebagai mahasiswa Universitas Islam Madura, 
 

d. Kesempatan untuk mengajukan permohonan pindah ke Perguruan 

Tinggi lain dilakukan pada saat pelaksanaan herregistrasi tiap 

awal semester (ganjil/genap). 
 
J. Status mahasiswa 
 

Adapun yang dimaksud status mahasiswa di Universitas Islam 

Madura adalah: 
 

1. Status mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang sudah melakukan 

kegiatan heregistrasi dan menyelesaikan kewajiban administrasi 

akademik dan keuangan pada setiap awal semester, sehingga 

mahasiswa ini berhak mendapatkan seluruh pelayanan akademik dan 

fasilitas yang disediakan oleh Universitas Islam Madura, 
 

2. Status mahasiswa passif adalah mahasiswa yang hanya melakukan 

herregistrasi dan tidak menyelesaikan seluruh urusan keuangan 

(mempunyai sejumlah tunggakan), sehingga mahasiswa ini tidak 

berhak mendapatkan seluruh layanan akademik dan fasilitas yang 

disediakan oleh Universitas Islam Madura. 
 

3. Status mahasiswa non-aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan 

herregistrasi dan tidak menyelesaikan seluruh urusan keuangan, 

sehingga mahasiswa ini tidak berhak mendapatkan seluruh layanan 

akademik dan fasilitas yang disediakan oleh Universitas Islam 

Madura. 
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4. Status mahasiswa lulus studi adalah bagi mahasiswa yang telah 

menyelesaikan semua kewajiban administrasi akademik dan 

keuangan dan tercantum di SK yudisium. 
 

5. Status mahasiswa DO (Drop out) adalah mahasiswa yang telah 

dinyatakan dikeluarkan dari Universitas Islam Madura karena 

melebihi masa studi yang ditentukan atau melanggar aturan, kode 

etik dan berstatus mahasiswa non-aktif selama 4 (empat) semester 

berturut turut. 

K. KRS dan KHS 
 

Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disebut dengan istilah KRS 

dilakukan setiap menjelang perkuliahan dimulai, KRS hanya dapat 

dilakukan oleh para mahasiswa yang berstatus aktif pada awal semester 

sesuai dengan kalender akademik yang di tetapkan. 
 

Sedangkan Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disebut dengan 

istilah KHS ini adalah laporan hasil kegiatan akademik yang telah 

ditempuh oleh mahasiswa. KHS dapat diperoleh setelah mahasiswa 

mengikuti seluruh rangkaian akademik dalam satu semester. 
 

KRS dan KHS dapat di akses secara mandiri oleh mahasiswa di 

@(SOP KRS dan KHS) dengan menggunakan akun dan password yang 

telah diterima oleh mahasiswa masing-masing. Mahasiswa yang bisa 

mengakses @(Siakad) tersebut hanya mahasiswa yang berstatus 

mahasiswa aktif dan telah melakukan heregistrasi dan menyelesaikan 

seluruh admnistrasi akademik dan keuangan. 

L. Bebas Studi Sementara (BSS) 
 

Kegiatan bebas studi sementara ini, di Universitas Islam Madura 

dapat dikatagorikan kedalam 3 kelompok diantaranya: 
 

1. Bebas studi semester (BSS), yaitu Berhenti studi sementara (BSS) 

adalah suatu keadaan seorang mahasiswa yang tidak dapat 

melanjutkan studi untuk kurun waktu tertentu karena alasan-alasan 

administratif dan atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggung 

jawabkan serta diijinkan oleh lembaga dengan ketentuan: 
 

a. Maksimal BSS 2 (dua) semester,  
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b. Mahasiswa telah mengikuti program pendidikan sekurang-

kurangnya 2 (dua) semester berturut-turut, 
 

c. Diperhitungkan dalam batas waktu studi dan evaluasi studi, d. 

Dikenakan biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, 

e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan 

kemahasiswaan dan wajib menanggalkan identitas kemahasiswaan 

selama BSS yang ditandai dengan menyerahkan KTM kepada BAAK. 

 

Adapun prosedur pengajuan BSS tersebut dapat lihat di @(SOP 

BSS mahasiswa). 
 

2. Bebas studi tetap (BST),Berhenti studi tetap adalah suatu keadaan 

seorang mahasiswa yang tidak melanjutkan studi karena alasan-

alasan tertentu sesuai dengan ketentuan: 
 

1) Mengundurkan diri karena pindah ke PT lain, 
 

2) Mengundurkan diri karena bekerja atau alasan-alasan lain 

sehingga tidak dapat lagi melanjutkan studinya, 
 

3) Dikeluarkan oleh Universitas Islam Madura karena alasan tidak 

memenuhi syarat batas waktu studi dan atau pelanggaran terhadap 

kode etik yang ditetapkan oleh Universitas Islam Madura. 

Sedangkan  prosedur  pengajuan  BST  dapat  di  lihat  di  @(SOP 
 

BST). 
 

M. Aktivasi mahasiswa 
 

Aktivasi status kemahasiswaan yang BSS berlaku syarat dan 

ketentuan sebagaimana berikut: 
 

1) Status kemahasiswaan di pelaporan forlap/ Feeder masih 

memungkinkan untuk bisa diselsaikan, 
 

2) Tidak berlaku bagi mahasiswa yang sedang kena sanksi Droup Out 

(DO) dari Universitas Islam Madura. 
 

Prosedur aktivasi mahasiswa tersebut dapat di lihat @(SOP aktivasi 
 

mahasiswa). 
 

N. Kewajiban, hak dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan 
 

1. Kewajiban dosen dalam proses perkuliahan:  
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a. Wajib mengisi daftar hadir dosen, jurnal dosen, dan perangkat 

pembelajaran, 
 

b. Wajib memberikan kuliah sesuai dengan RPS dan kontrak belajar 

yang ditentukan sebelumya, 
 

c. Memberi tahu kepada mahasiswa minimal 1 hari sebelumnya jika 

berhalangan hadir untuk mengajar, 
 

d. Menyetorkan kontrak belajar, RPS dan perangkat belajar lainnya 

kepada ketua program studi sebelum pelaksanaan perkuliahan 

dimulai pada setiap semesternya, 
 

e. Wajib menyetorkan Lembar Kinerja Dosen (LKD) dan Rencana 

Kinerja Dosen (RBKD) pada setiap semesternya, 
 

f. Memakai busana sesuai dengan kode etik yang ditetapkan oleh 

Universitas Islam Madura @(kode etik busana dosen) 
 

2. Hak dosen dalam pelaksanaan perkuliahan 
 

a. Berhak menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sesuai 

dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Madura, 
 

b. Berhak membimbing, mengarahkan dan membina mahasiswa 

demi tercapainya tujuan kuliah sesuai dengan CP, CPL dan 

CPMyang diharapkan, 
 

c. Berhak mendapatkan ruangan kuliah serta semua perangkat 

pembelajarannya, 
 

d. Berhak membela diri terhadap informasi dan data yang dianggap 

tidak benar dan dianggap merugikan personal dosen, 

e. Berhak mendapatkan perlindungan hukum, 
 

f. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Madura, 
 

3. Kewajiban mahasiswa dalam proses perkuliahan 
 

a. Wajib mengikuti kuliah/ tatap muka perkuliahan dengan dosen 

minimal 85% dari jumlah tatap muka yang ditetapkan, 
 

b. Wajib mengikuti kuliah sesuai dengan kontrak belajar yang 

disepakati, 
 

c. Memberi tahu kepada dosen1 (satu) hari sebelumnya jika 

berhalangan untuk ikut kuliah, 
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4. Hak mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliahan, 
 

a. Berhak mendapatkan pelayanan dan pemanfaatan sarana dan 

prasarana akademik di Universitas Islam Madura, 
 

b. Berhak menerima bimbingan, arahan dan binaan oleh para dosen 

demi tercapainya tujuan kuliah sesuai dengan CPL dan CPMK 

yang diharapkan, 

c. Berhak mendapatkan fasilitas kuliah serta semua perangkat 

pembelajarannya, 
 

d. Berhak membela diri terhadap informasi dan data yang dianggap 

tidak benar dan dianggap merugikan mahasiswa. 
 
O. Tata tertib perkuliahan 
 

Secara garis besar, tata tertib perkuliahan yang dilaksanakan di 
 

Universitas Islam Madura dapat berupa: 
 

1. Perkuliahan diikuti oleh mahasiswa yang sudah melakukan 

herregistrasi dan namanya tercantum dalam absensi, 

2. Mahasiswa hadir 5 menit sebelum jam mata kuliah dimulai, 
 

3. Mahasiswa menandatangani daftar hadir kuliah, 
 

4. Mahasiswa aktif dalam kegiatan perkuliahan kelas sekurang-

kurangnya 85%, 
 

5. Mahasiswa aktif dalam kegiatan praktikum sekurang-kurangnya 

85%, 
 

6. Mahasiswa menyelesaikan tugas perkuliahan sesuai rencana 

pembelajaran (RPS), 

7. Mahasiswa dilarang: 
 

a. Mengganggu jalannya regulasi akademik/ perkuliahan, 
 

b. Melanggar kode etik busana yang ditetapkan oleh Universitas 

Islam Madura @(kode etik busana mahasiswa). 
 

8. Pelanggaran terhadap poin 7 di atas, maka dosen berhak untuk 

mengeluarkan mahasiswa dari ruang kuliah dan menangguhkan 

nilainya hingga mahasiswa tersebut menyelesaikan persoalan 

tersebut. 
 
P. Pelaksanaan perkuliahan  
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1. Perkuliahan dibedakan menjadi perkuliahan teori, praktikum dan 

kerja lapangan; 
 

2. Perkuliahan teori adalah kegiatan yang bertujuan mengkaji dan 

menguasai konsep-konsep, generalisasi, teori dan prinsip ilmiah 

suatu bidang ilmu, 
 

3. Perkuliahan praktikum adalah perkuliahan yang bertujuan 

mengaplikasikan teori dalam kondisi dan situasi terbatas di 

laboratorium, 
 

4. Kerja lapangan adalah kegiatan yang bertujuan untuk 

mengaplikasikan teori dalam bentuk kerja lapangan, 
 

5. Setiap perkuliahan terdiri atas kegiatan tatap muka, tugas 

terstruktur dan tugas mandiri, 
 

6. Kegiatan tatap muka berupa kegiatan perkuliahan terjadwal, yang 

didalamnya terdapat dosen dan mahasiswa yang berkomunikasi 

secara langsung, 
 

7. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan belajar di luar jam yang 

terjadwal, yang berupa tugas-tugas seperti pekerjaan rumah, 

penulisan laporan, penulisan makalah, dan penelitian atau kegiatan 

akademik lain yang relevan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan 

pemantauan dosen, 
 

8. Kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar yang dilakukan mahasiswa 

sendiri untuk memperkaya pengetahuannya dalam rangka 

menunjang kegiatan tugas terstruktur, 
 

9. Penyusunan kalender akademik untuk tiap-tiap tahun akademik 

(kalender akademik) dilakukan oleh BAAK dengan mengundang 

Fakultas dan ditetapkan oleh Wakil Rektor 1,@(SOP Penyusunan 

kalender akademik), 
 

10. Penentuan mata kuliah dan dosen pembina/ pengampu mata kuliah 

di tingkat fakultas diusulkan oleh ketua program studi dan disetujui 

dekan fakultas, 
 

11. Penyusunan jadwal perkuliahan setiap semester dilakukan oleh 

ketua program studi masing-masing dan disetujui oleh dekan serta 

berkoordinasi dengan BAAK, 
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12. Jika karena suatu hal perkuliahan tidak dapat dilaksanakan 

menurut jadwal, maka dosen wajib memberitahukan kepada 

mahasiswa dan mengusahakan waktu lain sebagai pengganti dengan 

sepengetahuan ketua program studi, 
 

13. Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam absen tidak 

diperkenankan mengikuti kegiatan akademik atau perkuliahan, 
 

14. Pengawasan pelaksanaan tata tertib perkuliahan dilakukan oleh 

ketua program studi dibawah koordinasi dekan, 
 

15. Dalam hal akademik, dekan bertanggung jawab langsung kepada 

Wakil Rektor 1 dan melakukan laporan akademik setiap semester, 
 
Q. Standar penilaian 
 

Penilaian hasil belajar dinyatakan berdasarkan kriteria sebagai 

berikut: 
 

 

No 
 

Nilai Angka 
 

Nilai Huruf 
 

Keterangan 
 

     

1 0-49  E  Tidak Lulus  

2 50-54  D  Tidak Lulus  

3 55-59  C-  Tidak Lulus  

4 60-64  C  Lulus  

5 65-69  C+  Lulus  

6 70-74  B-  Lulus  

7 75-79  B  Lulus  

8 80-84  B+  Lulus  

9 85-89  A-  Lulus  

10 90-94  A  Lulus  

11 95-100  A+  Lulus  
Note:  
Nilai C- boleh memperbaiki nilai dengan mengikuti kegiatan remidi. 

D boleh mengikuti matakuliah bersyarat dan wajib mengulang.  
E  

R.  Evaluasi 
 

Evaluasi hasil belajar mahasiswa adalah usaha untuk menilai 

kemampuan kecakapan mahasiswa dalam rangka menerima, memahami 

dan menguasai bahan studi yang disajikan sesuai dengan kurikulum 

yang telah ditetapkan serta menilai perubahan sikap dan 

keterampilannya. Evaluasi dilakukan dengan cara mendapat informasi 

tentang sejumlah mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu jenjang 

program studi masing-masing melalui penyelenggaraan ujian, pemberian 
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tugas, penelitian, pengabdian kepada masyarakat atau penulisan 

laporan/ tulisan ilmiyah. 
 

Adapun tujuan kegiatan evaluasi tersebut diantaranya adalah: 
 

1) Untuk menilai kemampuan dan kecakapan mahasiswa dalam rangka 

memahami dan menguasai bahan studi yang disajikan, perubahan 

sikap dan keterampilannya dalam kurun waktu studi tertentu, 

2) Untuk mengetahui keberhasilan penyajian bahan studi oleh tenaga 

pengajar dan keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan, 
 

3) Bentuk kegiatan evaluasi dapat 

berupa: a. Ujian tulis 
 

1) Ujian pendahuluan yang berbentuk: 
 

a) Pretes, untuk mendapatkan gambaran nilai rata-rata kelas 

sehubungan dengan mata kuliah yang akan disajikan kepada 

mahasiswa tersebut, 
 

b) Placement tes, untuk menentukan klasifikasi kelas 

mahasiswa sehubungan dengan mata kuliah bahasa asing. 
 

2) Ujian semesteran, berbentuk: 
 

3) Resitasi dan karangan ilmiah, dengan ketentuan: 
 

a) Pelaksanaan resitasi diserahkan kepada dosen mata kuliah 

yang bersangkutan sekaligus penilaiannya, sebagai kegiatan 

terstruktur dan kegiatan mandiri. Bobot nilai resitasi 40 % 

dari nilai mata kuliah dalam satu semester; 
 

b) Tulisan yang diseminarkan meliputi seminar mata kuliah 

keahlian sesuai dengan prodinya atau antar program studi. 

Tulisan ini dapat menjadi alternative dan bobot nilainya 

sama dengan resitasi. 
 

4) Bobot nilai ujian setiap mata kuliah program diploma 3 dan 

sarjana S1 pada akhir semester dihimpun dan dihitung dari 3 

macam kegiatan, yaitu: 
 

a. Tatap muka terdiri dari: Kehadiran dengan bobot (20%), 

Ujian tengah semester bobot (40%), ujian akhir semester 

bobot (40%). Total skor tatap muka adalah (30%), 
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b. Tugas terstruktur/Tugas kelompok terdiri dari: Materi 

Report/MR (20%) + Tugas Report/TR (20%) + Jurnal 

Report/JR (30%) + Mini Research/MR (30%). Total skor 

tugas terstruktur (30%), 
 

c. Tugas mandiri terdiri dari: Materi report/MR (60%), Tugas 

Report/TR (40%). Total skor Tugas mandiri (30%). 
 

d. Attitude terdiri dari: a). Kedisiplinan, b). Penampilan. c). 

Kesantunan. d). Kemampuan kerjasama. e). Kemampuan 

Komunikasi. f). Komitmen. g). Keteladanan. h). Semangat. i). 

Empati. j). Tanggung jawab. Total skor attitude (10%). 
 

b. Ujian lisan 
 

Ujian lisan dapat berbentuk ujian suatu mata kuliah berkaitan 

dengan keahlian atau profesi mahasiswa, yang dilaksanakan sesuai 

dengan aturan yang berlaku. Dalam bentuk lain adalah ujian 

munaqasah/sidang ujian skripsi atau tugas akhir yang dinyatakan 

sebagai ujian kelulusan dari rangkaian akademik program studi 

sarjana S1, sedangkan penutup dari rangkaian program diploma 

menyesuaikan dengan jenjang dan level program studi dalam 

KKNI.@(pedoman penulisan skripsi dan tugas akhir). 
 

Nilai kredit penulisan skripsi yang berbobot 6 sks, sudah 

termasuk di dalamnya nilai kegiatan seminar proposal skripsi, 

kegiatan konsultasi bimbingan skripsi, kegiatan penelitian skripsi, 

penulisan skripsi, dan mempertahankan skripsinya dalam ujian 

skripsi. Penilaian akhir skripsi diberikan setelah mahasiswa 

berhasil dalam ujian/ munaqasyah skripsinya, dan nilai akhir 

skripsi diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut: 
 

1) Ujian skripsi di selenggarakan oleh suatu tim penguji skripsi, 

yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang yang dibentuk 

oleh fakultas masing-masing dengan komposisi: ketua 

(pembimbing), sekretaris dan penguji yang akan bertindak 

sebagai penguji utama. Khusus penguji utama skripsi adalah 

dosen yang memiliki jabatan fungsional akademik minimal 

Lektor (III/c). 
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2) Naskah skripsi yang akan diujikan harus sudah disampaikan 

kepada tim penguji minimal 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan 

ujian skripsi tersebut, 

3) Penilaian skripsi meliputi 4 hal, yaitu: 
 

3. Metodologi penelitian dan tata tulis dengan bobot 30%, 
 

4. Materi penelitian (konten) dengan bobot 30%, 
 

5. Keterampilan mempertahankan (penguasaan) dalam kegiatan 

pertanggung jawaban/ ujian skripsi dengan bobot 30%. 
 

6. Sikap dan tata nilai dengan bobot 10%. 
 

4) Penguji yang bertindak sebagai pembimbing skripsi dalam 

memberikan nilai, dapat mempertimbangkan mahasiswa dalam 

melakukan bimbingan, 
 

5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian skripsi apabila mereka 

mendapatkan Nilai Akhir Skripsi (NAS) serendah-rendahnya 

nilai 3,00 (baik). Adapun cara menghitung NAS adalah sebagai 

rumus berikut: 
 

NAS = 
 

Keterangan  

NAS = nilai akhir skripsi 
Np1-Np-N  = nilai penguji 1-N 

Npu = nilai penguji utama  
Jumlah = jumlah nilai penguji  

 
(Np1 + Np-N…+ Npu)  

(Jumlah penguji)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S.  System evaluasi studi mahasiswa  
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Keberhasilan belajar mahasiswa diukur dengan Indeks Prestasi 

Komulatif (IPK).Indeks Prestasi Komulatif adalah nilai akhir yang 

menggunakan mutu atau kualitas keberhasilan dari suatu program 

studi. Oleh karena itu penulisannya harus ditulis apa adanya tidak 

dibulatkan. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila sedikitnya 

memperoleh IPK = 3,00. Evaluasi studi mahasiswa Universitas Islam 

Madura dibedakan menjadi 2 (dua) system menurut waktunya, yaitu: 
 

1. Evaluasi belajar akhir semester, ialah penilaian terhadap keberhasilan 

mahasiswa yang dilakukan pada akhir semester, meliputi sejumlah 

mata kuliah yang deprogram mahasiswa pada semester tersebut. 

Keberhasilan tersebut dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester 

(IPS). 
 

2. Keberhsailan belajar pada akhir semester mahasiswa diberi predikat 

sesuai dengan IPS yang diperolehnya. Predikat di maksud adalah 
 

sebagai berikut: 
 

NILAI ANGKA   ANGKA MUTU PREDIKAT 

95 - 100   4,00 Pujian 

90 - 94   3,75 Pujian 

85 - 89   3,50 Pujian 

80 - 84   3,25 Pujian 

75 - 79   3,00 Memuaskan 

70 - 74   2,75 Cukup 

65 - 69   2,50 Cukup 

60 - 64   2 Kurang 

45 - 59   1 Kurang 

0 - 44   0 Kurang 

 

Adapun cara untuk menghitung IPS atau IPK pada dasarnya adalah 

sama, yaitu dengan rumus sebagai berikut: 
 

IP = 
∑sks x ∑Nilai 

∑sks  

3. Evaluasi Prestasi Mahasiswa 

Sistem  pendidikan  yang  menguatamakan  penguasaan  dan  
 

keterampilan yang senantiasa memperhatikan mutu mahasiswanya, 

sehingga bagi mahasiswa yang pada waktu tertentu tidak memenuhi 

syarat akademik yang telah ditentukan, maka mahasiswa tersebut 

dapat dikenakan sanksi akademik berupa peringatan pengarahan, 

peringatan keras dan pemutusan studi mahasiswa atau drop out (DO). 
 
 
 
 

 

48 



Tujuan diterapkannya sanksi akademikini adalah untuk 

memonitor dan menjaga mutu hasil pendidikan mahasiswa 

Universitas Islam Madura dan sekaligus mendorong mahasiswa untuk 

mencapai hasil yang optimal. Untuk itu diperlukan evaluasi prestasi 

mahasiswa secara bertingkat, dengan ketentuan sebagai berikut: 
 

a) Penyelesaian beban studi mahasiswa pada setiap semester tidak 

boleh kurang dari 10 sks, kecuali semester pendek (SP), 
 

b) Apabila pada akhir semester II tidak berhasil menyelesaikan 

sedikitnya 20 sks, maka yang bersangkutan harus diberi 

pengarahan dan peringatan, supaya prestasinya ditingkatkan, 
 

c) Apabila pada akhir semester III ternyata mahasiswa tersebut belum 

juga menyelesaikan beban studinya sedikitnya 30 sks, maka yang 

bersangkutan harus diberi peringatan keras secara tertulis yang 

tindasan suratnya disampaikan kepada wali studi mahasiswa. 
 
T.  Proses yudisium 
 

Yudisium adalah penetapan status kelulusan mahasiswa dari suatu 

jenjang pendidikan.Yudisium dinyatakan dengan suatu predikat 

berdasarkan IPK yang dicapai oleh mahasiswa. Sesuai dengan permen 

ristek dikti nomer 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional perguruan 

Tinggi, predikat yudisium yang diberikan untuk lulusan S1 dan Diploma 

adalah sebagai berikut: 
 
 

 NILAI  ANGKA  
MASA STUDI 

 
KET 

 
PREDIKAT 

 
 ANGKA  MUTU     

         

            

 95 - 100  4,00  4 Tahun  Lulus  Suma Cumlaude  

 90 - 94  3,75  4 Tahun  Lulus  Cumlaude  

 85 - 89  3,50  -  Lulus  Sangat Memuaskan  
 80 - 84  3,25  -  Lulus  Cukup Memuaskan  
 75 - 79  3,00  -  Lulus  Memuaskan  

 70 - 74  2,75  -  -  -  

 65 - 69  2,50  -  -  -  

 60 - 64  2  -  -  -  

 45 – 99  1  -  -  -  

 0 - 44  0  -  -  -  

 

Note:  
1. Predikat suma cumlaude diberikan kepada mahasiwa dengan IPK 4.00 dengan 

masa studi 4 tahun untuk S1 dan 3 tahun untuk D3.  
2. Predikat cumlaude diberikan kepada mahasiwa dengan IPK 3.75 dengan masa 

studi 4 tahun untuk S1 dan 3 tahun untuk D3.  
3. Untuk predikat selain suma cumlaude dan cumlaude, berlaku ketentuan tabel di 

atas,  
 
 

 

49 



4. IPK 4.00 dengan masa studi lebih dari 4 tahun, maka memperoleh predikat 
sangat memuaskan.  

5. Item 1 dan 2 tidak berlaku untuk mahasiswa pindahan. 
 

Untuk regulasi dan proses yudisium dapat di lihat di @(SOP proses 

yudisium) 

U.  Gelar akademik 
 

Gelar akademik dalam program studi yang ada di Universitas Islam 

Madura sebagaimana tercantum dalam numenklatur Kemenristek dikti 

adalah sebagaimana berikut: 

No Nama prodi (B.Indonesia) Nama Prodi(B.Inggris) Gelar 
 Nomenklatur Nomenclatur  
    

1 2 3 4 

1 Pendidikan Agama Islam Islam Religion Education S.Pd 

2 Ahwal Syakhshiyyah Syari’ah Law S.H 

3 Matematika Mathematics S.Mat 

4 Teknologi Informasi Information Technology S. Kom 

5 Sistem Informasi Information System S.Kom 

6 Akuntansi Accounting S.Ak 
7 Agroteknologi Agrotechnology S.P 

8 Agribisnis Agribusiness S.P 
9 Ilmu Perikanan Fisheries Science S.Pi 

10 Pendidikan Bahasa Inggris English Education S.Pd 
11 Pendidikan Fisika Physics Education S.Pd 
12 Pendidikan Biologi Biology Education S.Pd 

13 Pendidikan Guru PAUD Early Childhood Teacher Education S.Pd 

14 Hukum Law S.Pd 

15 Kebidanan Midwifery Amd.Keb 
16 Farmasi Pharmacy Amd. Farm 

 

V. Ijazah, Duplikat,transkrip nilai dan SKPI 
 

1. Mekanisme penerbitan Ijazah, Duplikat,Transkrip nilaidan Surat 

Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diatur sebagai berikut: 
 

a. Ijazah, Duplikat,Transkrip nilaidan SKPI diproses setelah ada 

pengesahan (SK) yudisium dari Rektor yang telah diparaf oleh 

kepala BAAK, kepala BAUK, Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II, 
 

b. Proses Ijazah, Duplikat,Transkrip nilai dan SKPI dilakukan oleh 

BAAK, dengan memperhatikan pedoman penulisan yang telah 

ditetapkan dan mengacu kepada SK Rektor tentang regulasi 

penulisan Ijazah di Universitas Islam Madura dengan 

berdasarkanpada data SK yudisium, 
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c. Draf Ijazah, Duplikat,Transkrip nilai dan SKPI di serahkan ke 

masing-masing fakultas untuk dikoreksi dan kemudian 

dikembalikan ke BAAK untuk dilakukan pencetakan, 
 

d. Ijazah, Duplikat,Transkrip nilaidan SKPI yang sudah di cetak 

kemudian diberikan kepada Fakultas untuk dilakukan verifikasi 

dan paraf oleh ketuaprogram studi dan ditanda tangani oleh 

Dekan, 
 

e. Paraf ketua program studi diletakkan di sebelah kanan nama 

dekan, 
 

f. Paraf Wakil Rektor 1 diletakkan di sebelah kanan nama Rektor, 

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat di @(SOP Regulasi 
 

pencetakan ijazah). 
 

2. Pedoman penulisan Ijazah, Duplikat, Transkrip nilai dan SKPI. 
 

a. Nomorseri ijazah sebanyak 15 digit, yang meliputi: kode 

Universitas, Fakultas, Program Studi,jenjang pendidikan dan 

nomor urut, 
 

Ex: U.00.01/S1/0001 
 

b. Kode Penomoran Ijazah Nasional (PIN) di keluarkan kemenristek 

dikti yang kemudian di urus oleh Kepala biro APSI, 
 

c. Nomor SKPI terdiri dari 21 digit dan diterbitkan berdasarkan 

nomor surat keluar khusus yang terdiri dari nomor urut surat (3 

digit), SKPI, kode fakultas (2 digit), kode program studi (2 digit), 

bulan (angka) dan tahun (lengkap). Berdasarkan tahun akademik. 

Ex: 001.SKPI/00.01/8/2018 
 

3. Pengambilan Ijazah, Duplikat,Transkrip Nilaidan SKPI 
 

1) Waktu pengambilan Ijazah, Duplikat,Transkrip nilai dan SKPI 

paling lambat 3 bulan setelah pelaksanaan wisuda, 
 

2) Apabila diambil sendirimaka menyerahkan form proses penjejakan 

yang telah diisi oleh masing-masing pejabat yang berwenang, 
 

3) Apabila diambil oleh orang lain, maka: 
 

1) Menyerahkan form proses penjejakan yang telah diisi oleh 

pejabat masing-masing yang berwenang, 
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2) Menyerahkan surat kuasa yang telah ditulis diatas kertas segel 

atau kertas yang dibubuhi materai 6000 (sesuai ketentuan 

yang berlaku), 

3) Menyerahkan fotokopy KTP sah. 
 

4) Sanksi keterlambatan pengambilan Ijazah, duplikat,Transkrip 

nilaidan SKPI, dikenakan sanksi/denda Rp. 2000,- perhari setelah 

1 semester dari kegiatan wisuda. 
 
W. Perbaikan, pengganti Ijazah/duplikat,transkrip nilai serta SKPI 

Perbaikan dan pengurusan Ijazah, Transkrip nilaidan SKPI yang 

disebabkan oleh: 
 

1. Perbaikan Ijazah, duplikat, Transkrip nilaidan SKPI. 
 

a. Apabila terjadi kesalahan penulisanyang disebabkan oleh 

kekeliruan pada data yang diserahkan oleh mahasiswa ke Fakultas, 

maka atas kesalahan penulisan tersebut akan dibuatkan surat 

keterangan yang ditandatangani oleh Rektor, 
 

b. Apabila terjadi kesalahan penulisanyang disebabkan oleh 

kekeliruan Fakultas, maka atas kesalahan penulisan tersebut akan 

dibuatkan Ijazah, duplikat, Transkrip nilaidan SKPI baru, 
 

c. Apabila terjadi kesalahan penulisan yang disebabkan oleh 

kekeliruan BAAK, maka atas kesalahan penulisan tersebut akan 

dibuatkan Ijazah, duplikat, Transkrip nilai dan SKPI baru, 
 

d. Untuk kesalahan yang terjadi sebagaimana poin 5.a.1) Mahasiswa 

dikenakan biaya Rp. 25.000,- per satu lembar Ijazah, Transkrip 

nilai dan SKPI, 
 

e. Untuk kesalahan yang terjadi sebagaimana poin 5.a.2), BAAK 

dikenakan biaya Rp. 25.000,- per satu lembar Ijazah, Transkrip 

nilai dan SKPI, 
 

2. Persyaratan pengurusan Ijazah/ Duplikat,Transkrip nilaidan SKPI. 
 

a. Karena hilang 
 

1. Mengajukan pemohonan kepada Rektor melalui Wakil Rektor 1, 
 

2. Menyerahkan surat keterangan kehilangan dari Kelurahan/ 

Kepala Desa setempat, 
 

3. Menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian,  
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4. Menyerahkan fotocopy Ijazah, Transkrip nilai dan SKPI, atau 

bukti lain kepemilikian Ijazah, Transkrip nilai dan SKPI, 
 

5. Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 350.000,- yang di 

bayarkan melalui bank yang di tunjuk, 
 

b. Karena rusak 
 

1. Mengajukan pemohonan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I, 
 

2. Menyerahkan fotokopy KTP sah, 
 

3. Menyarahkan bukti fisik Ijazah, Transkrip nilai dan SKPI yang 

rusak, 

4. Membayar  biaya  administrasi  sebesar  Rp.  350.000,-  yang 
 

dibayarkan melalui bank yang di tunjuk. 
 

X. Pengesahan salinan atau fotocopy Ijazah, Transkrip dan SKPI 
 

Pengesahan salinan atau fotocopy Ijazah, Transkrip nilai dan SKPI 

yang di keluarkan Universitas Islam Madura (UIM) adalah: 
 

1. Dekan atau wakil dekan I Universitas Islam Madura, 
 

2. Rektor atau Wakil Rektor I Universitas Islam Madura,Untuk SOP dapat 

dilihat di @(SOP legalisir Ijazah, Transkrip dan SKPI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 



BAB III 
 

KURIKULUM UNIVERSITAS ISLAM MADURA 
 

A. Menara Ilmu Univesitas Islam Madura 
 

Hasil Rekomendasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 

Universitas Islam Madura dan Tim KKNI UIM tentang konsep keilmuan 

UIM yang dikenal dengan istilah LIMA MENARA ILMU yang meliputi 1) 

KeIslaman, 2) keIndonesiaan, 3)keAswajaan, 4) KePesantrenan 5) 

KeMaduraan. 
 

1. Keislaman, (Siddiq, amanah, tablig, fathonah), 
 

2. Keindonesiaan, (4 pilar kebangsaan), 
 

3. Keaswajaan, (Tawasshut/Moderat, Tasamuh/Toleran, 

Ta’adul/keadilan, Tawazun/Keseimbangan), 

4. Kepesantrenan, (Tradisi kepesantrenan), 
 

5. Kemaduraan, (Asapok Angin Abantal Ombak/Kerja keras, ulet dan 

Tawakal). 
 
B. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Universitas Islam Madura 

Adapun capaian pembelajaran lulusan di Universitas Islam Madura 
 

berdasarkan lima menara ilmu yang menjadi Ikon dan lambang keilmuan 

di Universitas Islam Madura, maka berikut di paparkan profil lulusan 

yang diharapkan oleh Universitas Islam Madura yang kemudian menjadi 

CPL Universitas: 

 

  No  Profil lulusan   Deskripsi   
           

  1    Secara umum lulusan  Universitas Semua lulusan  Universitas 
   Islam Madura diharapkan dapat Islam Madura (UIM) Pamekasan 
   menghasilkan lulusan sebagai wajib memiliki kematangan 
   berikut:   Aqidah Islamiyah  dengan 
   1. Memiliki Kemantapan Aqidah, menganut  faham  ahlussunnah 
   2. Memiliki Keagungan Akhlak, wal jamaah an-Nahdhiyah yang 
   3. Memiliki Kematangan dihiasi dengan pola prilaku 
   Profesional,   yang santun dan Islami dalam 
   4. Memiliki Kemampuan melakukan relasi social di 
   Teknopreneur  tengah-tengah     

       masyarakat.Selain itu, lulusan 
       Universitas Islam  Madura 
       memiliki   memiliki skill dan 
       kompetensi professional  dalam 

       bidang masing-masing program 
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          studi  dengan berbasis 

          teknopreneur    

         

 No   Profil Lulusan   Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)  

P1   Kemantapan Aqidah,  Sikap        

P2 
  

Keagungan Akhlak, 
 S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 

    menunjukkan sikap religius;    

P3 
  

Kematangan 
 S2 Menjunjung   tinggi   nilai   kemanusiaan   dalam 

    menjalankan  tugas  berdasarkan  agama,moral,  dan 

P4 

  Profesional,   etika;        
  

Kemampuan 
 S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

       bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 
     

teknopreuner 
  

       peradaban berdasarkan Pancasila;    
           

       S4 Berperan  sebagai  warga  negara  yang  bangga  dan 

        cinta  tanah  air,  memiliki  nasionalisme  serta  rasa 
        tanggungjawab pada negara dan bangsa;   

       S5 Menghargai  keanekaragaman  budaya, pandangan, 

        agama,  dan  kepercayaan,  serta  pendapat  atau 
        temuan orisinal orang lain;    

       S6 Bekerja  sama  dan  memiliki  kepekaan  sosial  serta 

        kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 
       S7 Taat   hukum   dan   disiplin   dalam   kehidupan 
        bermasyarakat dan bernegara;    

       S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
        Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas 
       S9 pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;  

        Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, 

       S10 dan kewirausahaan.      

              

       Ketrampilan Umum      
       KU1 Mampu   menerapkan   pemikiran   logis,   kritis, 
        sistematis, dan  inovatif dalam konteks 
        pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 
        dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan 
        nilai   humaniora   yang   sesuai   dengan   bidang 

       KU2 keahliannya;       

        Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 
       KU3 terukur;        

        Mampu  mengkaji  implikasi  pengembangan  atau 

        implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
        memperhatikan  dan  menerapkan  nilai  humaniora 
        sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata 

        cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 

        solusi, gagasan, desain, atau kritik seni;   

       KU4 Mampu  menyusun  deskripsi  saintifik  hasil  kajian 

        tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan 
        tugas  akhir  dan  mengunggahnya  dalam  laman 
        Perguruan Tinggi;      

       KU5 Mampu  mengambil  keputusan  secara  tepat  dalam 

        konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya 
        berdasarkan hasil analisis informasi dan data;  

        Mampu  memelihara  dan  mengembangkan  jaringan 

       KU6 kerja dengan pembimbing, kolega, dan sejawat, baik 
        di dalam maupun di luar lembaganya;   

        Mampu  bertanggungjawab  atas  pencapaian  hasil 

       KU7 kerja kelompok  sertamelakukan supervisi 
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No 
 

Profil Lulusan 
   

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 
 

       
        danevaluasi  terhadap  penyelesaian  pekerjaan  yang 
        ditugaskan  kepada  pekerja  yang  berada  di  bawah 

        tanggungjawabnya;   

        Mampu  melakukan  proses  evaluasi  diri  terhadap 

       KU8 kelompok  kerja  yang  berada  dibawah  tanggung 

        jawabnya   dan   mampu   mengelola   pembelajaran 
       KU9 secara mandiri;   

        Mampu mendokumentasikan, menyimpan, 
        mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 
        menjamin kesahihan dan mencegah plagiarism. 

            

Ketrampilan Khusus 
 KK1 Mampu  membuat  perangkat  perencanaan  secara 
  mandiri  sesuai  dengan  kebutuhan  pengguna,  baik 
  sekolah   maupun   masyarakat   umum   dengan 
  menggunakan  kaidah  keilmuan  dan  prinsip  desain 

  instruksional;    

 KK2 Mampu  membuat  perangkat  perencanaan  melalui 
  analisis   materi   (pedagogical   content   knowledge) 

  secara  mandiri  sesuai  dengan  kurikulum  yang 

  berlaku,prinsi-prinsipdesaininstruksional, 
  pendekatan  saintifik  serta  pemamfaatan  iptek  dan 
  lingkungan alam sekitar;   

 KK3 Mampu menganalisis masalah, menemukan sumber 
  masalah dan menyelesaikan masalah perkembangan 
  dinamika sosial;    

 KK4 Mampu  menganalisis  dan  mengusulkan  berbagai 
  solusi  alternative  yang  ada terhadap  permasalahan 
  dinamika  sosial,  serta  menyimpulkannya  untuk 

  pengambil keputusan yang tepat.  

  Mampu  meningkatkan  kualitas,  efektifitas,  efisiensi 
 KK5 perangkat   perencaan   secara   mandiri   dengan 

  menggunakan  kaidah  keilmuan  dan  prinsip-prinsip 

  inovasi;    

  Mampu mempromusikan pentingnya pendidikan bagi 
 KK6 mahasiswa,   wali mahasiswa   maupunmasyarakat 

  umum  dengan  menggunakan  media  komunikasi 
  konvensional atau mutakhir yang efektif dan relevan 
 KK7 bagi sasaran;    

  Mampu  mempubilkasikan  karya  akademik  dalam 
 KK8 bentuk  skripsi,  tesis,  disertasi  atau  laporan  tugas 
  akhir yang diunggah dalam laman perguruan tinggi; 

  Mampu   beradaptasi,   bekerja   sama,   berkreasi, 
  berkontribusi dan berinovasi dalam menerapkan ilmu 
 KK9 pengetahuan  pada  kehidupan  bermasyarakat  dan 

  memiliki  wawasan  global  dalam  perannya  sebagai 

  warga dunia;    

  Mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan 
  dalam   konteks   pengembangan   keilmuan   dan 

 KK10 implementasi bidang keahlian;  

  Mampu   memahami   dan   menerapkan   konsep 
  integritas  akademik,  termasuk  mampu  memahami 

  artiplagiarism,jenis-jenisnya,danupaya 
  pencegahannya, serta konsekwensi apabila 
  melakukan plagiarism.   

 Pengetahuan    
 PP1 Menguasai konsep teoretis ilmu-ilmu modern secara  
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No 
  

Profil Lulusan 
  

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 
 

      
       umum;  

      PP2 Menguasaikonsep umum, prinsip, dan aplikasi ilmu  

       agama  Islam  melalui  faham  Ahlus  Sunnah  wal  

       jamaah an-Nahdiyah;  

      PP3 Menguasaipengetahuan operasional lengkap tentang  

       teknologi informasi, dan jaringan inter preneur yang  

       kemudian disebut dengan teknopreuner;  

       Menguasai   metodologipenelitian   sesuai   dengan  

      PP4 bidang dan program studi masing-masing;  

      PP5 Menguasai pengelolaantatakelolakependidikan;  

         
 
 

C. Kurikulum Universitas Islam Madura 
 

Berdasarkan dari profil lulusan yang kemudian dituangkan ke dalam 

capaian pembelajaran lulusan (CPL) tersebut, kemudian diturunkan 

kepada indikator-indikator CPL untuk menentukan bahan kajian yang 

kemudian menjadi dasar dari bahan kajian (BK) penetapan mata kuliah di 

tingkat universitas. Berikut ini adalah bentuk penjabaranya: 
 

Kode 
  

Bahan Kajian (BK) 
  

Deskripsi Bahan Kajian 
   

        

       Pedagogi    

 MKI 006   Logika   Mengenal, memahami elemen-elemen dasar ilmu logika  
 

MKI 005 
  

Kewirausahaan 
  

Mengkaji, merancang, melaksanakan dan membiasakan 
 

      

    (Interpreuner)   interpreuner dalam kehidupan sehari hari,   
 

MKI 003 
  

Bahasa Inggris 
  

Mengenal,  memahami  elemen-elemen  dasar  Bahasa 
 

      

       Inggris     

       Keilmuan    

 MKN 001   Pendidikan Agama   Mengenal, memahami, membiasakan hidup  
    Islam   bermasyarakat sesuai dengan ajaran Agama Islam,   
 

MKN 004 
  

Bahasa Indonesia 
  

Mengenal, memahami, membiasakan hidup 
 

      
       

bermasyarakat sesuai dengan norma bangsa Indonesia, 
 

       
 

MKI 001 
  

Pendidikan Aswaja 
  

Mengenal,   memahami,   ajaran   Islam   Ahlussunah 
 

      
       

Waljamaah  dan  selanjutnya  dapat  diterapkan  dalam 
 

       

       kehidupan sehari-hari,Mengenal, memahami ilmu tauhid  

       sebagai pemantapan akidah,    

       Sikap     

 MKN 002   Pancasila   Mengenal dan menumbuhkan jiwa kebhinekaan terhadap  
       

berbagai macam perbedaan, 
   

          
 

MKN 003 
  

Pendidikan 
  

Menumbuhkan,  menghargai,  mencintai  sesama  warga 
 

      

    Kewarganegaraan   Negara.     
 

MKI 002 
  

Budaya Madura & 
  

Mengenal, memahami, membiasakan hidup 
 

      

    Kepesantrenan   bermasyarakat  sesuai  dengan  adat  dan  kebiasaan  

       masyarakat Madura    

       Teknologi    

 MKI 006   ICT   Mengenal dan menguasai perangkat teknologi informasi  

       dan komunikasi,    

 

D. Distribusi matakuliah 
 

Distribusi matakuliah berdasarkan CPL dan kajian penetapan 
 

muatan, jumlah SKS dan distribusinya pada semester di Universitas.  
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SMT 
  

SKS 
 

  JLM  
   

KELOMPOK MATA KULIAH 
   

           
       

MK 
   

MKN 
  

MKI 
  

PILIHAN 
  

KET 
 

                   

     4        PAI   ICT   PAK   PAK, bisa digelar  
  

1 
  

2 
   

4 
   

Pend. Pancasila 
        

secara fakultatif 
 

                   
                    

     2        Bhs. Indonesia           
     2        PKN           

  II       2               

     3           Pend. Aswaja        
                        

     2           Bdy Madura &        

  III       2       Kepesantrenan        

     2           Bahasa Inggris        
  

IV 
  2    2       Kewirausahaan        

    

2 
          

Logika 
       

                      

  V                      

  VI                      

  VII                      

  VIII                      

  JML   21    9     Jumlah Total SKS dan Mata kuliah     
Note:  
Untuk tingkat fakultas dan program studi, dipersilahkan mengadopsi dan menyesuaikan 

dengan keputusan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Universitas. 

 

REGULASI KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN  
KURIKULUMBERDASARKAN SNPT DIKTI  
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BAB IV 
 

KEBIJAKAN TERHADAP TINDAKAN PLAGIASI DI LINGKUNGAN 

UNIVERSITASISLAM MADURA 

 

A. Pendahuluan 
 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010 

dikatakan: “Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam 

memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu 

karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau 

karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa 

menyatakan sumber secara tepat dan memadai”. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2017) disebutkan: “Plagiat adalah pengambilan 

karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya 

seolah-olah karangan (pendapat) sendiri”. 
 

Perguruan Tinggi memiliki tanggungjawab yang besar untuk 

memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan pencegahan tindakan 

plagiasi. Mengingat perguruan tinggi merupakan salah satu institusi yang 

melahirkan pengembangan ilmu pengetahuan, maka Universitas Islam 

Madura,melalui pedoman akademik ini seluruh sivitas akademika 

Universitas Islam Madura mampu menghasilkan karya tulis ilmiah yang 

baik dan berkualitas dan terhindar dari unsur plagiasi. 
 

Hal inidimaksudkan demi untuk menghormati, mengakui dan 

memberikan penghargaan atas karya-karya dan pemikiran orang lain 

sehingga menjadi satu keharusan bagi insan akademik dalam 

menghasilkan karya tulis. 
 

Karya tulis ilmiah dikembangkan di Universitas Islam Madura 
 

berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang sudah ada 

sebelumnya,sehingga dalam melakukan pengembangan ilmu dan 

penyusunan karya ilmiahdiwajibkan untuk menyebut sumber rujukan. 
 

B. Tujuankebijakan 
 

Tujuan dari kebijakan plagiasi ini adalah: 
 

1. Menjaga orisinalitas hasil karya tulis ilmiah dari insan akademik 

Univesitas Islam Madura, 

2. Menjaga marwahUnivesitas Islam Madura,  
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3. Membiasakan insan akademika Universitas Islam Madura untuk 

menghargai, menghormati dan jujur dalam berkarya, 
 

4. Menghargai dan menghormati hak kekayaan intelektual (HKI) orang 

lain, 
 
C. Ruanglingkupplagiasi 
 

Ruang lingkup plagiasi terdiri dari: 
 

1. Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda 

kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. 
 

2. Menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa 

menyebutkan identitas sumbernya. 
 

3. Menggunakan fakta (data, informasi) milik orang lain tanpa 

menyebutkan identitas sumbernya. 

4. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. 
 

5. Melakukan parafrase (mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan 

kalimat sendiri tanpa mengubah idenya) tanpa menyebutkan identitas 

sumbernya. 
 

6. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah 

dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri. 
 
D. Larangan dan sanksiplagiasi 
 

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengatur sangsi bagi 

orang yang melakukan plagiasi, khususnya yang terjadi dilingkungan 

akademik. Sangsi tersebut adalah sebagai berikut (Pasal 70): Lulusan 

yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar 

akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 

Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara 

paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
 

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 telah mengatur sanksi bagi 

mahasiswa yang melakukan tindakan plagiasi. Jika terbukti melakukan 

plagiasi maka seorang mahasiswa akan memperoleh sanksi sebagai 

berikut: 
 

1. Teguran, 
 

2. Peringatan tertulis,  
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3. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, 
 

4. Pembatalan nilai, 
 

5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, 
 

6. Pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa, 
 

7. Pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. 
 
 
 

 

E. Prosedur penanganan dan konsekwensi 
 

Untuk menangani persoalan plagiasi, Universitas Islam Madura 

melalui Wakil Rektor I memberikan sanksi kepada para mahasiswa yang 

terindikasi plagiat ini dengan cara: 
 

1. Jika unsur plagiat lebih dari 30%, memberikanteguran secara lisan, 
 

2. Jika unsur plagiat lebih dari 40%,memberikan peringatan secara 

tertulis, 
 

3. Jika unsur plagiat lebih dari 50%, melakukan penundaan pemberian 

sebagian hak mahasiswa, 
 

4. Jika unsur plagiat lebih dari 60%, malakukan pembatalan nilai yang 

yang terindikasi plagiat tersebut, 
 

5. Jika unsur plagiat lebih dari 70%, pemberhentian dengan hormat dari 

status sebagai mahasiswa Universitas Islam Madura, 
 

6. Jika unsur plagiat lebih dari 80%, pemberhentian dengan tidak hormat 

dari status sebagai mahasiswa Universitas Islam Madura, 
 

7. Jika unsur plagiat lebih dari 90%, Pihak Universitas Islam Madura 

melakukan pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses 

pendidikan. 
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BAB V  

PELAKSANA DAN PENUNJANG AKADEMIK 

 

A. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) 
 

1. Visi dan misi LPPM Universitas Islam 

Madura VisiLPPM Universitas Islam Madura 
 

Menjadi lembaga yang unggul, terpercaya, dan mandiri di 

bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu 
 

menghasilkan  karya-karya  unggul  untuk  pengembangan  wilayah, 
 

pengembangan industri, pembangunan Nasional, dan 
 

pemberdayaan masyarakat yang berkarakter Islam Ahlus 
 

SunnahWal-Jamaah. 
 

Misi 
 

Untuk mewujudkan Visi di atas, Lembaga Penelitian dan 
 

Pengabdian kepada Masyarakat menetapkan misi sebagai berikut: 
 

1. Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk menghasilkan karya-

karya inovatif dan unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, 

danseni. 
 

2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk 

membantu memecahkan permasalahan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat yang berkarakter Islam Ahlus 

SunnahWal-Jamaah. 
 

3. Meningkatkan dan mengembangkan perolehan Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) untuk hasil penelitian dan pemberdayaan 

masyarakat dalam rangka perlindungan HKI. 
 

4. Mengadakan kerja sama dengan perguruan tinggi dan atau badan 

lainnya di tingkat lokal, Nasional, Regional, dan Internasional 

dalam bidang penelitian dan pemberdayaan masyarakat. 
 

2. Arah, tujuan dan sasaran 
 

Universitas Islam Madura memiliki 8 Fakultas dengan 15 

Program Studi (PS) yang sudah terakreditasi semua. Seluruh 

penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas 

dibawah koordinasi LP2M UIM sebagai lembaga pelaksana dan 

penjamin kualitas penelitian yang dilakukan setiap peneliti. 
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Riset Unggulan Universitas Islam Madura adalah bidang-bidang 

penelitian yang menjadi focus/perhatian utama Universitas Islam 

Madura. Riset unggulan Universitas Islam Madura dipilih berdasarkan 

SWOT (strength, weakness, opportunity and treath) 

analysis,yangmeliputiantaralainevaluasidiri/internaldankearifanpoten 

silokal. 
 

Riset Unggulan Universitas Islam Madura mengacu pada lima 

menara ilmu yang menjadi landasan perguruan tinggi, adapun 

bidang-bidang unggulan Penelitian Universitas Islam Madura sebagai 

berikut: 
 

1. Ketahanan Pangan, 
 

2. Teknologi Informasi danKomunikasi, 
 

3. Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru &Terbarukan, 
 

4. Sosial Humaniora, Sosial Budaya danPendidikan. 
 

Road map riset Universitas Islam Madura telah ditetapkan dengan 

penetapan capaian tujuan jangka panjang yaitu penelitian yang 

berdampak internasional. Pencapaian tujuan jangka panjang melalui 

tonggak-tonggak capaian (milestone) Capaian periode pertama adalah 

penelitian yang terutama berdampak nasional pada 2016-2020. 

Capaian berikutnya adalah penelitian yang berdampak regional, yaitu 

kawasan Asia dan Tropika pada 2020- 2025. Capaian berikutnya 

adalah penelitian yang berdampak Internasional pada 2025- 2030. 
 

3. Struktur organisasi LP2M Universitas Islam Madura 
 

LP2M bertanggung jawab kepada Rektor, yang pelaksanaan 

sehari-harinya berada di bawah koordinasi Pembantu Rektor I Bidang 

Akademik. Proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di 

Universitas Islam Madura dilaksanakan secara berjenjang dari arah 

universitas sampai ke fakultas, bahkan dapat dilaksanakan sampai ke 

arah program studi. Karena itu dalam menjalankan tugasnya dalam 

lingkungan UIM, LP2M mempunyai rekan kerja secara terstruktur, 

yaitu: 
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B. Perpustakaan 
 

1. Visi,Misi perpustakaan Universitas Islam 

Madura Visi 
 

Menjadikan Perpustakaan Universitas Islam Madura sebagai pusat 

pengembangan keilmuan dalam rangka mencerdaskan masyarakat di 

Kabupaten Pamekasan. 
 

Misi 
 

1. Melayani seluruh civitas akademika di lingkungan Universitas Islam 

Madura untuk mendapatkan informasi buku-buku dan bahan 

bacaan yang representatif. 
 

2. Melayani masyarakat Pamekasan untuk mendapatkan informasi 

buku-buku dan bacaan yang representatif. 
 

3. mengembangkan sumber daya pustakawan dan bahan bacaan agar 

menjadi alternative perpustakaan yang representatif. 
 

4. mengelola sumber informasi dan bahan-bahan bacaan berbasis 

komputer. 
 

5. melakukan kerja sama antar perpustakaan. 
 

2. Arah, tujuan dan sasaran 
 

Arah rencana kerja Perpustakaan Univeritas Islam Madura 

disusun dengan maksud untuk dijadikan sebagai dokumen 

perencanaan kerja/kegiatan Perpustakaan UIM dalam satu tahun 
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kedepan. Adapun tujuan penyusunan rencana kerja (RENJA) Badan 

Perpustakaan UIM adalah untuk menentukan prioritas dan acuan 

anggaran dalam mencapai visi dan misi penyelenggaraan Perpustakaan 

universitas Islam Madura. 
 

Tujuan yang diinginkan oleh Perpustakaan UIM adalah sebagai 

berikut: 
 

a. Terpenuhinya informasi dan literatur yang memadai bagi 

pengembangan teori dan keilmuan para civitas akademika. 
 

b. Masyarakat Pamekasan dapat mengakses informasi dan literatur – 

literatur yang dimiliki oleh perpustakaan UIM. 
 

c. Berkembangnya sumber daya manusia sebagai pelaksana unit 

perpustakaan yang berkualitas. 
 

d. Semakin bertambahnya informasi literature-literatur ilmiah baik 

volume atau pun macam-macam judul yang dimiliki. 
 

e. Adanya sistem komputerisasi dalam mengelola bahan dan literature-

literatur ilmiah agar mudah menelusuri bahan-bahan bacaan 

tersebut. 

f. Terbangunnya kerjasama antar perpustakaan 
 

3. Struktur organisasi perpustakaan Universitas Islam Madura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C. Laboratorium Bahasa 
 

Sebagai lembaga yang terpercaya, profesional, dan berwawasan ke 

depan unit penunjang akademik dalam hal ini Laboratorium Bahasa 
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memiliki peran strategis untuk memberikan pelayanan di bidang 

kebahasaan kepada sivitas akademika dan masyarakat luas. Dalam era 

globalisasi dan informasi, penguasaan ketrampilan berbahasa, 

khususnya Bahasa Inggris dan Arab sangat penting untuk dimiliki oleh 

siapa saja yang ingin berkompetisi di dalamnya. 
 

Mengingat pentingnya fungsi laboratorium bahasa dalam program 

pengajaran bahasa asing bagi sivitas akademika dan layanan masyarakat 

pada umumnya, maka pengajaran secara formal sangat menentukan 

keberhasilan peningkatan keterampilan berbahasa tersebut. Oleh karena 

itu, keberadaan Laboratorium Bahasa akan mendukung kemajuan 

personal dan profesional pada khususnya, dan pembangunan nasional 

pada umumnya. 
 

Laboratorium Bahasa Universitas Islam Madura. pertamakali 

didirikan pada Tahun 2015 yang terdiri dari 1 ruang yang menempati di 

gedung lantai 2. Laboratorium Bahasa memiliki 2 ruang. 1 ruang untuk 

laboratorium bahasa, 1 ruang untuk administrasi, Dengan fasilitas yang 

lebih lengkap dan ber AC, Laboratorium Bahasa mampu memberikan 

layanan kebahasaan secara lebih optimal kepada sivitas akademika dan 

masyarakat luas. 
 

1. Visi dan misi 
 

Laboratorium Bahasa UIM sebagai pusat belajar dan pelatihan bahasa 

bagi segenap civitas akademika UIM dan masyarakat umum. 
 

a) Meningkatkan fasilitas untuk proses pembelajaran bahsa asing 

terutama bahasa Inggris bagi Mahasiswa dan Mahasiswi UIM 
 

b) Meningkatkan kualitas SDM (staf pengajar, administrasi, dan 

teknisi) dengan menyediakan pelatihan/kursus bahasa kepada 

civitas akademika UIM dan masyarakat umum. 
 

c) Menyelenggarakan test kemampuan TOEFL sebelum mengikuti 

akhir ujian skripsi baik untuk mahasiswa jurusan bahasa Inggris 

maupun non bahasa Inggris, 
 

d) Melakukan penelitian pengembangan bahan ajar, metode dan 

perangkat pembelajaran untuk pengajaran bahasa inggris dan 

bahasa asing lainnya di UIM. 
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2. Struktur organisasi pusat bahasa Universitas Islam Madura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D. Laboratorium Dasar Terpadu 
 

Laboratorium Dasar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis 

memiliki peran dan fungsi dalam suatu sistem pendidikan tinggi yang 

sangat penting. Laboratorium Dasar merupakan salah satu penunjang 

dalam pelaksanaan kegiatan akademik, vokasional maupun profesi 

dalam suatu disiplin ilmu. Laboratorium Dasar bukan hanya 

merupakan tempat dan sarana untuk pembelajaran yang 

memungkinkan mahasiswa dapat mempraktekkan secara empiris 

dalam belajar mengintegrasikan kemampuan kognitif, psikomotorik 

dan afektif, tetapi juga merupakan tempat pengembangan keilmuan 

melalui kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 
 

Menempati area seluas ±300 m2, Laboratorium Dasar memiliki 

beberapa lokal ruang yaitu Ruang Kimia, Ruang Fisika, Ruang Biologi, 

Ruang Balance, Ruang Preparasi, Ruang Bahan, Gudang, dan 

Administrasi. 
 

Visi 
 

Menumbuh kembangkan suasana kondusif, kreatif, aspiratif dan 
 

inovatif bagi pengguna laboratorium serta terjaminnya 

keberlangsungan kegiatan akademik berupa praktikum dan 

perkuliahan, kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat secara 

terarah, koordinatif, sistematis, integratif dan berkelanjutan. 
 

Misi 
 

1. Mewujudkan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan kegiatan 

akademik, penelitian dan pengabdian pada masyarakat  
2. Menyelenggarakan kegiatan praktikum yang sistematis, koordinatif, 

integratif dan berkesinambungan.  
3. Memfasilitasi dan melaksanakan tri dharma perguruan tinggi 

secara koordinatif dengan memberdayakan segenap potensi. 
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4. Mensosialisasikan hasil temuan/inovasi yang bisa menjadi public-

domain secara terbuka dan meningkatkan pemacuan kegiatan 

penelitian, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan pengembangan masyarakat.  
5. Meningkatkan peran aktif dan kemandirian mahasiswa dalam kegiatan 

tri dharma perguruan tinggi. 
 
 

KEPALA LAB 
 
 
 

 

Staf Administrasi LAB Teknisi LAB 
 
 
 
 
 
 

 

DOSEN & MAHASISWA 
 
 
 
 

 

E. Laboratorium Micro Teaching  
 
 
 
 
 

 

KEPALA LAB 
 
 
 

 

Staf Administrasi LAB Teknisi LAB 
 
 
 
 
 
 

 

DOSEN & MAHASISWA  
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F. Laboratorium Komputer  
 
 
 
 

 

KEPALA LAB 
 
 
 

 

Staf Administrasi LAB Teknisi LAB 
 
 
 
 
 
 

 

DOSEN & MAHASISWA 
 
 
 
 

 

BAB VI 
 

PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN 
 

A. Pengembangan kemahasiswaan 
 

Pengembangan kemahasiswaan adalah suatu pendidikan yang 

dilakukan dengan penuh kesadaran, berencana dan bertanggung jawab 

untuk mencapai tujuan pendidikan Nasional melalui keorganisasian 

kemahasiswaan dalam mendukung kurikuler. 
 

Dalam menetapkan sasaran pengembangan kemahasiswaan, 

terdapat berbagai rujukan yang senantiasa dijadikan dasar yaitu: 
 

1. Tujuan pendidikan nasional sebagai yang dirumuskan dalam undang-

undang no. 20 tahun 2005 tentang alih teknologi kekayaan 

intelektual serta hasil penelitian dan pengembangan oleh perguruan 

tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan. 
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2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 

Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan 
 

Perguruan Tinggi 
 

3. SK Mendikbud RI No:155/U/1998tentang tentang pedoman umum 

organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi 
 

4. Kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan. 
 

5. Kepentingan masyarakat. 
 

6. Aspirasi, harapan, minat, kegemaran dan perilaku pribadi sivitas 

akademika. 

Berdasarkan   dasar   tersebut,   maka   sasaran   pengembangan 
 

kemahasiswaan dapat dikelompokkan menjadi: 
 

1. Sasaran umum, 
 

a. Jiwa pancasila, para mahasiswa sebagai warga Negara Indonesia, 

perlu dididik agar berjiwa pancasila, yaitu beriman kepada tuhan 

yang mahas esa, serta berbudi pekerti luhur, berwawasan 

kebangsaan luas, terbuka dan mampu bermusyawarah, serta 

memiliki tanggung jawab social yang tinggi. 
 

b. Kepemimpinan, para mahasiswa diberi peluang untuk 

mengembangkan dirinya melalui pengembangan oraganisasinya, 

kegiatan komunikasi dan latihan manajemen yang terarah dalam 

memantabkan sikap, wawasan kemampuan, dan kepemimpinan 

sebagai kader generasi pemuda bangsa dimasa depan, 
 

c. Dedikasi dan kepeloporan dalam pembangunan, mahasiswa 

diberikan peluang untuk mengembangkan kemandirian, melalui 

kegiatan-kegiatan yang kreatif dan inovatif dan produktif untuk 

mengemalkan dan mengabdiakan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta seni bagi pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara, 
 

d. Ketahanan fisik dan mental, para mahasiswa didik dan dilatih 

untuk dapat memiliki ketahanan fisik dan mental, sehat jasmani 

dan rohani, berkepribadian yang mantab serta memiliki tanggung 

jawab dan disiplin yang tinggi, selanjutnya dapat mendukung 

ketahana perguruan tinggin dan pada gilrirannya akan menunjang 

kepada ketahanan nasional. 
 
 
 

 

70 



2. Sasaran khusus, 
 

a. Sikap ilmiah, para mahasiswa dididik dan dilatih agar mereka 

memiliki: 

1) Hasrat ingin tahu dan belajar secara terus menerus, 
 

2) Daya analisis yang tajam, 
 

3) Kejujuran, 
 

4) Rasa tanggung jawab yang tinggi, 
 

5) keterbukaan terhadap pendapat yang baru, pendapat yang 

berbeda atau kritik, 

6) Sikap bebas dari prasangka, 
 

7) Orientasi ke masa depan, 
 

8) Sikap menghargai nilai, norma, kaidah dan tradisi keilmuan. 
 

b. Sikap keahlian atau professional, para mahasiswa perlu diberi 

motivasi agar memiliki kegiatan untuk mencapai tingkat tinggi: 
 

1) Kemandirian dan kemahiran sesuai dengan minat ilmu, bakat, 

dan kemampuan serta arah profesinya, 
 

2) Etika profesi yang tinggi, 
 

3) Kesejawatan yang tinggi, 
 

Adapun potensi dasar kemahasiswaan, meliputi unsur: mahasiswa, 

pembimbing, materi, pengembangan kemahasiswaan, organisasi, 

peraturan dan sistem informasi kemahasiswaan. 
 

1. Mahasiswa, potensi dasar mahasiswa dalam kelembagaan dimensi 

yang bertumpu pada dirinya, antara lain: 
 

a. Mahasiswa sebagai peserta didik yang dipilih melalui seleksi 

mempunyai potensi sebagai pemikir, tenaga ahli dan tenaga 

professional serta sebagai penopang pembangunan masyarakat, 

bangsa dan Negara, 
 

b. Mahasiswa bagian dari generasi muda dan sebagai manusia dewasa 

pada umumnya sering dijadikan panutan, tumpuan dan harapan 

para pelajar, pemuda dan masyarakat disekitarnya. 
 

c. Mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika, memiliki 

kebebasan akademik yang memberikan peluang untuk mengasah 

ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penguasaan metode dan 
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berbagai teori yang telah teruji kebenarannya, disamping menambah 

keilmuan, 
 

d. Mahasiswa sebagai insan pembangunan bangsa, memiliki 

intelektualitas dan motivasi yang tinggi untuk mengabdi pada 

bangsa dan Negara. 
 

2. Pembimbing, pembimbing kemahasiswaan adalah para dosen yang 

tugas dan jabatannya ditetapkan menangani bidang kemahasiswaan, 
 

a. Para dosen yang memiliki pemahaman dan minat pada 

kemahasiswaan di Universitas Islam Madura, 
 

b. Para dosen yang bersedia untuk ditugaskan pada bidang 

kemahasiswaan telah meningkat baik secara kuantitats maupun 

kualitas, 
 

c. Para dosen yang menduduki struktural dibidang kemahasiswaan di 

Universitas Islam Madura, cendrung lebih memahami dunia, 

masalah dan program kemahasiswaan, terlebih secara eksplisit 

bidang kemahasiswaan yang dituangkan kedalam peraturan 

pemerintah no 60 tahun 1999, sehingga arah kebijaksanaan 

pengembangan kemahasiswaan lebih jelas dan mantab. 
 

3. Materi, pengembangan kemahasiswaanbaik yang diperoleh melalui 

internal Universitas Islam Madura, kegiatan bersama antar perguruan 

tinggi, maupun yang dikembangkan melalui pelatihan dan pengkajian 

konsep terus berkembang melalui berbagai pengkajian, maka pada 

dasarnya, materi pengembangan kemahasiswaan di Universitas Islam 

Madura, meliputi pengembangan: 
 

a. Penalaran dan keilmuan mahasiswa, 
 

b. Minat dan bakat mahasiswa, 
 

c. Kesejahteraan mahasiswa, 
 

d. Oraganisasi kemahasiswaan, 
 

e. Bakti sosial mahasiswa, 
 

f. Pembinaan mental mahasiswa, 
 

g. ESQ (Emotional, Spiritual, Question), 
 

h. Pelatihan pengembagan soft skill dan sebagainya,  
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4. Organisasi kemahasiswaan di Universitas Islam Madura merupakan 

wahana pengembangan diri mahasiswa yang diharapakan mampu 

menampung kebutuhan, menyalurkan minat dan kegemaran, 

meningkatkan kesejahteraan dan sekaligus menjadi wadah kegiatan 

peningkatan penalaran dan ilmu serta arah profesi mahasiswa, 

mengingat para mahasiswa merupakan bagian dari civitas akademika 

dan dalam usia dewasa, maka organisasi mahasiswa tersebut perlu 

disusun berdasarkan prinsip “dari, oleh dan untuk mahasiswa”, hal ini 

sesuai dengan asas pendidikan orang dewasa yaitu lebih bersifat ulur 

tangan dari pada campur tangan, maka lembaga kemahasiswaan, di 

Universitas Islam Madura diatur sebagaimana berikut: 
 

a. Ditingkat Universitas, terdapat Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) 

adalah badan legislatif tertinggi lembaga kemahasiswaan ditingkat 

pusat, dimana anggotanaya merupakan perwakilan distrik dari 

masing-masing fakultas/program studi dan diploma. 
 

b. Ditingkat Universitas, terdapat badan eksekutif mahasiswa (BEM) 

adalah badan eksekutif tertinggi, lembaga kemahasiswaan di tingkat 

pusat yang dipimpin oleh seorang presiden mahasiswa, 
 

c. Ditingkat Universitas, terdapat unit kegiatan mahasiswa (UKM), 
 

d. Ditingkat fakultas, terdapat badan eksekutif mahasiswa fakultas 

(BEM-Fakultas), adalah badan eksekutif yang berada di fakultas 

yang dipimpin oleh seorang gubernur mahasiswa, 
 

e. Ditingkat fakultas, terdapat dewan perwakilan mahasiswa (DPM-

Fakultas) adalah badan legislatif tertinggi lembaga kemahasiswaan 

ditingkat fakultas, dimana anggotanaya merupakan perwakilan 

distrik dari masing-masing program studi. 
 

f. Ditingkat program studi, terdapat himpunan mahasiswa program 

studi (HIMAPRODI), adalah badan perlengkapan keluarga 

mahasiswa universitas Islam Madura yang ada di tingkat Program 

Studi, 
 

5. Dasar hukum,untuk melangsungkan kehidupan dan penyelenggaraan 

kegiatan secara teratur, terarah dan berkelanjutan, memerlukan 
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seperangkat peraturan yang mengikat yang harus dipenuhi oleh 

warganya. 
 

6. Sistem informasi kemahasiswaan, dalam pengelolaanpendidikan tinggi 

dalam bidang kemahasiswaan, memerlukan dukungan sistem yang 

baik dengan tujuan: 
 

a. memperoleh data dan informasi yang akurat, lengkap dan tepat 

waktu, 
 

b. membentukmekanisme jaringan informasi yang lancer, baik ditiap 

perguruan tinggi dan antar perguruan tinggi dengan Dirjen 

pendidikan tinggi (Dikjen Dikti). 
 

c. Mengembangkan sistem informasi kemahasiswaan, 
 

d. mengintegrasiakan pusat pangkalan data dan informasi mahasiswa 

Universitas Islam Madura dengan pangkalan data dan informasi 

dirjen pendidikan tinggi . 
 
B. Program pengembangan kemahasiswaan 
 

Program kemahasiswaan pada dasarnya merupakan penjabaran 

atau rincian materi, strategi dan pengembangan kemahasiswaan untuk 

mewujudkan tujuan dan sasaran yang sejalan dengan kebijaksanaan 

yang telah ditetapkan. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok 

mahasiswa selama mengikuti pendidikan di Universitas Islam Madura, 

program pengembangan kemahasiswaan dikelompokkan sebagai berikut: 
 

1. Program pengembangan, penalaran dan keilmuan, di Universitas Islam 

Madura, program pengembangan keilmuan dan penalaran tertumpu 

dalam wadahPengembagan Intektual, program kreatifitas mahasiswa, 

mahasiswa berprestasi dan sebagainya. 
 

2. Program pengembangan minat dan bakat, di Universitas Islam Madura 

diwadahgi dengan adanya UKM. 
 

3. Program kesejahteraan mahasiswa dapat berupa beasiswa, koperasi 

mahasiswa dan mahasiswa berprestasi. 
 
C. Tatatertib mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Madura 
 

1. Setiap mahasiswa wajib mematuhi peraturan atau ketentuan yang 

ditetapkan Universitas Islam Madura, 
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2. Setiap mahasiswa bertanggung jawab terhadap terpeliharanya 

ketenangan dan ketertiban di lingkungan Universitas Islam Madura, 
 

3. Setiap mahasiswa wajib bertingkah laku sopan terhadap sesamasivitas 

akademika Universitas Islam Madura maupun pihak lainnya yang ada 

dilingkungan Universitas Islam Madura, 
 

4. Setiap mahasiswa wajib memelihara semua sarana dan prasarana 

milik Universitas Islam Madura, menjaga kebersihan ruangan, taman 

dan lingkugan kampus, 
 

5. Setiap mahasiswa dilarang membawa, mempergunakan dan 

mengedarkan jenis narkotika atau obat terlarang, senjata tajam dan 

segala macam praktek yang membahayakan di lingkungan kampus 

maupun dalam kegiatan-kegiatan yang membawa nama Universitas 

Islam Madura, kecuali untuk kepentingan praktikum di laboraturium 

atau kegiatan yang ditentukan oleh lembaga, 
 

6. Setiap mahasiswa dilarang membuat keonaran, keributan, serta 

tindakan lain yang menimbulkan keresahan dan ketidak tertiban serta 

mengganggu kegiatan di lingkungan Universitas Islam Madura, 
 

7. Setiap mahasiswa, dilarang menyalahgunakan nama, lambang dan 

segala bentuk atribut atau dokumen, sarana dan dana UIM untuk 

kepentingan pribadi dan merugikan lembaga, 
 

8. Setiap mahasiswa dilarang melakukan semua jenis permainan yang 

mengarah kepada bentuk perjudian di lingkungan Universitas Islam 

Madura, 
 

9. Semua kegiatan dalam bentuk apapun yang menggunakan nama UIM 

harus disalurkan melalui lembaga-lembaga resmi yang ada di dalam 

organisasi UIM dengan persetujuan pimpinan Universitas Islam 

Madura, 
 

10. Semua penyelesaian masalah di lingkungan UIM harus diselesaikan 

dengan cara musyawarah, kekeluargaan, dan demokratis serta 

menghindari cara-cara yang mengarah kepada kekerasan fisik atau 

main hakim sendiri. 
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11. Pelanggaran terhadap larangan tersebut di atas, akan di kenakan 

sangsi sesuai dengan tingkat kesalahannya berdasarkan peraturan 

yang berlaku di Universitas Islam Madura. 

D. Pengembangan soft skill mahasiswa 
 

1. Program pengembangan soft skill bagi mahasiswa dilaksanakan 

menyatu dengan program akademik melalui kurikulum, 
 

2. Program pengemabngan soft skill bagi mahasiswa di luar 

pengembangan program akademik yang dilakukan melalui pelatihan 

dan pelaksanaan program hibah soft skill dari Kemenristek dikti. 

E. Kode etik dosen dan mahasiswa dan sangsi pelanggarannya 
 

1. Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang 

harus dilaksanakan oleh setiap dosen, mahasiswa dan tenaga 

kependidikan Universitas Islam Madura. 
 

2. Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan 

martabat serta menjamin hak dan kewajiban dosen, mahasiswa dan 

tenagakependidikan lainnya. 
 

3. Dosen Universitas Islam Madura yang merupakan pendidik 

profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepadaMasyarakat. 
 

4. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk 

meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator 

pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, 

serta pengabdi kepada masyarakat guna meningkatkan mutu 

pendidikanNasional. 
 

5. Kegiatan pokok dosen Universitas Islam Madura adalah 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, 

melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, 

melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan 

pengabdian kepadamasyarakat. 
 

6. Dalam pelaksanaan tugas di Universitas Islam Madura setiap dosen 
 

wajib bersikap sesuai dengan etika dalam bernegara,  
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berorganisasidan bermasyarakat, 
 

7. Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga 

administrasi dan pelayanan akademik, keuangan, petugas 

perpustakaan dan laboran di lingkungan Universitas Islam Madura. 
 

8. Mahasiswa  adalah  peserta  didik  yang  terdaftar  dan  belajar  pada 
 

Universitas Islam Madura. 
 

Etika Dosen di lingkungan Universitas Islam Madura yaitu: 
 

1 Bekerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam 

rangka pencapaian tujuan Universitas Islam Madura. 

2 Memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaantugas. 
 
3 Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi 

pada upaya peningkatan kualitaskerja. 
 
4 Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka 

peningkatan kinerjaorganisasi. 
 
5 Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi untuk kepentingan 

pribadi, kelompok maupungolongan. 
 
6 Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa 

pamrih, dan tanpa unsurpemaksaan. 
 
7 Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta 

tidakdiskriminatif. 
 
8 Tanggap terhadap keadaan lingkungan sekitar kampus serta 

berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam 

melaksanakantugas. 

9 Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidakbenar. 
 
10 Bertindak dengan penuh kesungguhan danketulusan. 
 
11 Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan 

dan sikap. 
 
12 Menghormati dan toleransi antar agama dan kewarganegaraan. 
 
13 Memelihara rasa persatuan dankesatuan. 
 
14 Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun 

horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antarinstansi. 
 
15 Menghargai perbedaanpendapat. 
 
16 Munjunjung tinggi harkat martabat sesamadosen.  
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17 Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesamadosen. 
 
18 Menjungjung tinggi nama baik Universitas Islam Madura. 
 
Etika Dosen dalam Bidang Pendidikan 
 
1 Dosen bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab dalam 

mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yangberkualitas, 
 
2 Dosen mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin, 
 
3 Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa, 
 
4 Dosen memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang 

status sosial, agama dan ras mahasiswa, 
 
5 Dosen merencanakan materi kuliah, aturan dan penugasan kepada 

mahasiswa, 
 
6 Dosen Mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (ujian dan tugas) secara 

objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta 

mencerminkan komitmen padakontrak kuliah dan RPS, 
 
7 Dosen terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang 

diasuhnya dan bersedia membantu bagi mahasiswa yang mengajukan 

pertanyaan di kelas maupun ditempatlain, 
 
8 Dosen terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, 

mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah danberkembang, 
 
9 Dosen menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu 

tatap muka terjadwal di kelas, 
 
10 Dosen senantiasa melakukan up dating materi kuliah dan sumber 

acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah dikelas, 
 
11 Dosen berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan 

bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen, 
 
12 Dosen berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian 

kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujianberlangsung, 
 
13 Dosen menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki 

kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, 
 
14 Dosen mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif 

mahasiswa, 
 
15 Dosen berorientasi pada upaya peningkatan kualitasmahasiswa, 
 
16 Dosen  menghindarkan  diri  dari  penyalahgunaan  mahasiswa  untuk  
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kepentingan pribadi, kelompok, ataugolongan, 
 

17 Dosen memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, 

dan tanpa unsurpemaksaan, 

18 Dosen menjunjung tinggi martabat dan nama baik UIM. 
 

Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat 
 

1 Dosen berjuang keras untuk melakukan dan meningkatkan kualitas 

penelitiannya sebagai wujud dari tridarma PerguruanTinggi, 
 
2 Dosen memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin 

ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah 

perkembangan ilmu dan teknologi, 
 
3 Dosen melakukan penelitian dengan mematuhi kode etikpenelitian, 
 
4 Dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mematuhi 

kode etik pengabdian padamasyarakat, 
 
5 Dosen mempublikasikan hasil karya penelitian dan atau pengabdian 

kepada masyarakat yang bebas dari unsure plagiasi, 
 
6 Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas 

yang dapat dipertanggungjawabkan, 
 
7 Dosen  menjungjung  tinggi  dan  menghargai  ilmu  pengetahuan  dan 
 

teknologi. 
 

Etika dosen dalam Pembangunan institusi 
 

1 Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang 

memberikan dampak bagi pengembangan kualitasinstitusi, 

2 Berpikir  dan  bertindak  positif  atas  berbagai  program,   inisiatif, 
 

perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatankualitas. 

Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus 
 
1 Dosen berkewajiban menghormati/menghargai sesama sivitas 

akademika, 
 
2 Dosen membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas 

akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan 

salamperjumpaan, 
 
3 Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun 

dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal 
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hendaknya digunakan dalam lingkungan yangterbatas. 
 

 

Etika Dosen dalam Berpakaian 
 

1 Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya 

sebagai tenaga pendidik dan sumber teladan bagimahasiswa, 
 
2 Pakaian dosen adalah pakaian formal yang mencerminkan citra 

profesional dan terhormat, 
 
3 Selama bertugas, dosen harus senantiasa menjaga kebersihan dan 

kerapihan pakaiannya. 

 
 

Etika Umum Tenaga Kependidikan 
 

1 Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati 

peraturan/kebijakanUniversitas Islam Madura, 
 

2 Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai 

tenagakependidikan, 
 
3 Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli 

terhadaplingkungan, 
 
4 Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan 

masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam 

memanfaatkanwaktu, 

 
 

Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas 
 

1 Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang 

berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung 

kegiatanakademik, 
 
2 Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi 

pemberitahuan apabila terjadi perubahanjanji, 
 
3 Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan 

mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan 

status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yangdilayani. 
 
4 Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan meja serta ruangan 

kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungankerjanya. 
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5 Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaantugas. 
 

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus 
 

1 Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga 

kependidikan dan sivitas akademikalainnya, 
 
2 Bersikap sopan dan santun dalam pergaulan dengan sesama tenaga 

kependidikan dan sivitas akademika lainnya, 
 
3 Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan 

formal, kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya. 
 

Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian 
 

1 Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang 

disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakantugas. 
 
2 Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal 

untuk mencerminkan citra professional dan terhormat. 
 
3 Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan 

dengan kondisi lapangan tempatbertugas. 

4 Selama  bertugas,  tenaga  kependidikan  harus  senantiasa  menjaga 
 

kebersihan dan kerapihanpakaiannya. 
 

Etika Umum Mahasiswa 
 

1 Menjunjung tinggi martabat dan nama baik Universitas Islam Madura. 
 
2 Selalu berusaha sekuatnya untuk dapat menyelesaikan studi dengan 

cepat dengan hasil yangsebaik-baiknya, 
 
3 Saling menghormati kepada dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan 

juga kepada masyarakat padaumumnya, 

4 Siap saling membantu sesama mahasiswa dalam hal yangpositif. 
 
5 Mengikuti kegiatan tatap muka di kelas secaradisiplin, 
 
6 Berusaha memenuhi komitmen waktu dan memberi pemberitahuan 

apabila terjadi perubahanjanji. 
 
Etika Mahasiswa dalam Berpakaian 
 

1 Mahasiswa harus selalu berpakaian yang sopan sehingga 

mencerminkan sikap insan yangterpelajar, 
 
2 Bagi pria tidak mengenakan anting baik ditelinga/ di tempatlain. 
 
3 Bagi mahasiswa wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan 

(wanita: pakaian kuliah/kerja yang sopan, memakai rok dengan sopan, 
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laki-laki: pakaian sopan, celana kerja, 
 

4 Pakaian resmi mahasiswa di dalam/ di luar kampus adalah pakaian 

seperti ketentuan di atas, ditambah dengan jaketalmamater, 
 
5 Mahasiswa harus senantiasa menjaga kebersihan dan 

kerapihanpakaiannya. 
 
Etika Mahasiswa dalam Pergaulan 
 

1 Senantiasa  menjaga  kesantunan  dan  sikap  saling  menghormati/ 

menghargai kepada dosen, tenaga kependidikan dan sesamamahasiswa, 
 

2 Menggunakan bahasa pergaulan yang mencerminkan sikap 

salingmenghargai, 
 
3 Melakukan pergaulan secara wajar dengan menghormati nilai-nilai 

agama, kesusilaan, dankesopanan. 

Kewajiban Dosen 
 

1 Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 

1945, Negara, danPemerintah. 
 
2 Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau 

diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak 

kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau 

pihaklain. 

3 Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara. 
 
4 Menyimpan rahasia Perguruan Tinggi dan atau rahasia jabatan 

dengansebaik-baiknya, 
 
5 Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Perguruan Tinggi, 

baik yang langsung menyangkut tugas, maupun yang berlaku 

secaraumum, 
 
6 Melaksanakan tugas Perguruan Tinggi dengan sebaik-baiknya dan 

dengan penuh pengabdian, kesadaran, dantanggungjawab, 
 
7 Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk 

kepentingan Negara dan Universitas Islam Madura. 
 
8 Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan 

kesatuan Dosen di Universitas Islam Madura. 
 
9 Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang 

dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah atau 
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Perguruan Tinggi, terutama di bidang keamanan, keuangan, 

danmateriil, 
 

10 Mentaati ketentuan jamkerja. 
 
11 Menciptakan dan memelihara suasana kerja yangbaik, 
 
12 Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perguruan Tinggi 

dengan sebaik- baiknya, 
 
13 Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat 

menurut bidang tugasnyamasing-masing, 
 
14 Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana 

terhadapbawahannya, 
 
15 Membimbing dosen junior dalam melaksanakantugas, 
 
16 Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap 

dosenjunior. 
 
17 Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasikerjanya, 
 
18 Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk 

mengembangkankariernya, 
 
19 Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentangperpajakan, 
 
20 Mentaati perintah kedinasan dari atasan yangberwenang. 
 

Hak Dosen 
 

1 Bergabung dalam organisasi profesi ataukeilmuan, 
 
2 Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan tridarma Perguruan Tinggi 

secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma 

kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan 

yangberlaku, 
 
3 Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan 

perundangan yangberlaku, 
 
4 Memperoleh pembinaan dari Universitas Islam Madura, 
 
5 Memperoleh kesejahteraan yanglayak, 
 
6 Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen 

lainnya, 
 
7 Menggunakan fasilitas yangtersedia, 
 
8 Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan 

yangberlaku. 
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9 Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau 

pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan 

otonomi keilmuan yang sesuai denganbidangnya. 
 

10 Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi 

serta untuk memupuk kesetiaan terhadap PerguruanTinggi. 
 

Kewajiban Tenaga Kependidikan 
 

1 Memahami tugas yang dibebankankepadanya. 
 
2 Memenuhi peraturan perundangan yangberlaku. 
 
3 Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Universitas Islam 

Madura, 
 
4 Berpakaian sopan danrapi. 
 
5 Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatanlingkungan. 
 
6 Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar Universitas Islam 

Madura. 
 
7 Meminta izin kepada pimpinan Perguruan Tinggi sebelum melakukan 

kegiatan yang menyangkut di luarkampus, 
 
8 Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika 

Universitas Islam Madura. 
 
9 Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungankampus. 
 

Hak Tenaga Kependidikan 
 

1 Memperoleh pembinaan dari Universitas Islam Madura. 
 
2 Memperoleh kesejahteraan yanglayak. 
 
3 Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tenaga 

kependidikan lainnya. 
 
4 Menggunakan fasilitas yangtersedia. 
 
5 Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan 

yangberlaku. 
 
6 Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi 
 

serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Universitas Islam 

Madura. Kewajiban Mahasiswa 
 

1 Mahasiswa wajib melakukan herregistrasi administrasi akademik dan 

keuangan setiapsemester. 
 
2 Mahasiswa wajib melakukan bimbingan akademik sebelum melakukan  
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rencana studi. 
 

3 Mahasiswa wajib mengikuti pertemuan tatap muka di dalam kelas 

minimal 80% dari total jumlahpertemuan, 
 
4 Mahasiswa wajib mematuhi semua peratuan yang berlaku di lingkungan 

Universitas Islam Madura. 
 
5 Mahasiswa wajib menunjukkan Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu 

Mahasiswa (KTM) pada saat mengikuti ujian tengah semester dan ujian 

akhirsemester. 
 
6 Mahasiswa wajib melengkapi persyaratan administrasi akademik dan 

keuangan untuk kegiatan perkuliahan, praktikum, KKN, penelitian 

untuk tugas akhir/skripsi, yudisium dan Wisuda, 
 
7 Mahasiswa wajib mengurus surat-surat perijinan untuk kegiatan tugas 

kuliah, KKN dan penelitian untuk tugasakhir/skripsi. 
 
8 Mahasiswa wajib untuk mengikuti pembekalan praktikum, Magang, dan 

KKN yang diadakan dikampus. 
 
9 Mahasiswa wajib melakukan bimbingan pada saat melakukan kegiatan 

KKN, PPL dan penelitian dalam rangka penyelesaian tugasakhir/skripsi. 
 
10 Mahasiswa wajib menanggung penggantian semua 

kerusakan/kehilangan alat dan bahan selama mengikuti kegiatan 
 

praktikum danpenelitian. 
 

Hak Mahasiswa 
 

1 Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester untuk suatu mata 

kuliah setelah menghadiri perkuliahan sekurang-kurangnya 80 % dari 

pertemuan yang terjadwal pada suatusemester. 
 
2 Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian tengah semester dan atau 

ujian akhir semester berhak mendapat kesempatan untuk mengikuti 

ujiansusulan. 
 
3 Mahasiswa yang telah melaksanakan semua tugas dan mengikuti 

semua jenis ujian berhak mendapatkan nilai daridosen. 
 
4 Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan Magang Terapan dan KKN 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku berhak mengikuti dan 

mendapatkan nilai dari kegiatan Magang Terapan dan KKN. 
 
5 Mahasiswa berhak melakukan perbaikannilai.  
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6 Mahasiswa berhak menggunakan kebebasan akademik untuk menuntut 

dan mengkaji ilmu pengetahuan. 
 
7 Mahasiswa berhak untuk memperoleh pengajaran dan layanan 

akademik yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, 

dankegemarannya. 
 
8 Mahasiswa berhak untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh 
 

Universitas Islam Madura dalam rangka kelancaran 

prosespembelajaran. 
 
9 Mahasiswa berhak mendapat bimbingan dari dosen 

dalam penyelesaianstudi. 
 
10 Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan informasi yang berkaitan 

dengan studinya. 
 
11 Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan kesejahteraan sesuai 

dengan peraturan yangberlaku. 
 
12 Mahasiswa berhak mengajukan permohonan untuk pindah ke 

perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan peraturan 

yangberlaku. 
 
13 Mahasiswa berhak untuk Ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan, 

baik pada tingkat Program Studi atau PerguruanTinggi. 
 
14 Mahasiswa berhak untuk memperoleh pelayanan khusus jika difabilitas. 

 

 

Pelanggaran Dosen dan Tenaga Kependidikan 
 

Pelanggaran dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk: 
 

1 Melakukan hal-hal yang dapat mencemarkankehormatan atau martabat 

Negara, bangsa dan Universitas Islam Madura, 
 
2 Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan 

dan atau pejabat Universitas Islam Madura. 
 
3 Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Universitas Islam 

Maduradalam menjalankan tugas danjabatan. 
 
4 Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya 

maupun sesamapejabat. 
 
5 Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik 

Universitas Islam Madura. 
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6 Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau 

meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga 

milik Negara dan atau Universitas Islam Madura secara tidaksah. 
 

7 Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, 

atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan 

tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang 

secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan Universitas 

Islam Madura. 
 
8 Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang 

lain di dalam lingkunganUniversitas Islam Madura. 
 
9 Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau 

Universitas Islam Madura yang diketahui karena kedudukan jabatan 

untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihaklain. 
 
10 Membocorkan soal ujian dan atau kuncijawabannya. 
 
11 Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam 

menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi ataugolongan. 
 
12 Menghalangi, mempersulit penyelengaraan kegiatan akademik dan non 

akademik yang telah ditetapkan Universitas Islam Madura. 
 
13 Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa 

wewenang sah dari Universitas Islam Madura. 
 
14 Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta 

memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun 

sertifikat dan dokumenlain. 
 
15 Melakukan tindakan asusila baik dalam sikap, perkataan, tulisan 

maupungambar. 
 
16 Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana 

lain milik Universitas Islam Madura tanpa izin. 
 
17 Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di 

lingkungan dan di luar lingkungan Kampus Universitas Islam Madura. 
 
18 Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang 

olehPemerintah. 
 
19 Mengadu domba dan menghasut antar civitasakademika Universitas 

Islam Madura, 
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20 Bertindak 

golongan 

selaku 

untuk 

perantara 

mendapatkan 
 

bagi sesuatu 

pekerjaan atau 

pengusahaatau 

pesanan   dari 

PerguruanTinggi. 
 

Pelanggaran oleh Mahasiswa 
 

Pelanggaran oleh mahasiswa dapat berbentuk: 
 

1 Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan atau praktikum 

yang sedang berlangsung. 
 
2 Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif, 

dankeuangan. 

3 Merokok, makan, atau minum pada saat perkuliahan berlangsung. 
 
4 Membawa senjata tajam, melakukan perkelahian, melakukan 

pemerasan, melakukan pelecehan, 
 
5 Mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, dan tembok; merusak dan 

mencuri hak milik Universitas Islam Madura, 
 
6 Mengkonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, 

narkotika dan obat-obat berbahaya, atau minum minumankeras. 
 
7 Melakukan hal-hal yang melanggarsusila. 
 

Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan: 
 

Sanksi pelanggaran kode etikberupa: 
 

a. Teguranlisan, 
 
b. Tegurantertulis, 
 
c. Peringatan keras, 
 
d. Penundaan kenaikan gaji berkala, 
 
e. Penundaan kenaikan pangkat, 
 
f. Penurunan pangkat, 
 
g. Pembebasan tugas, dan 
 
h. Pemberhentian. 

 

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Bagi Mahasiswa 

Sanksi Pelanggaran Kode Etik berupa: 

a. Teguranlisan, 
 
b. Tegurantertulis, 
 
c. Peringatan keras, 
 
d. Larangan mengikuti kuliah untuk jangka waktu tertentu,  
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e. Pembatalan nilai akademik, 
 
f. Penundaan pemberian ijazah, 
 
g. Pencabutan hak sebagai mahasiswa.  
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LAMPIRAN 
 

aturan SP dan remidi  
K E P U T U S A N 

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MADURA 
Nomor:232/A.1/UIM /XII/2017 

Tentang : 
KETENTUAN PENYELENGGARAAN SEMESTER PENDEK (SP)  
DIUNIVERSITAS ISLAM MADURATAHUN AKADEMIK 2017-2018  

Wakil Rektor Universitas Islam Madura, setelah :  
Menimbang 

Mengingat 

 
: 1. Bahwa dengan perubahan kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan sistem pendidikan Nasional, Undang - 

undang  Dosen, Standar Nasional Pendidikan, dan  Kurikulum Pendidikan Tinggi perlu direspon secara 
operasional  agar  dapat  diimplementasikan  untuk  memenuhi  tuntutan  kualitas  sesuai  dengan  perundang -  
undangan; 

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan ketentuan  
penyelenggaraan semester pendek (SP) di lingkungan Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan. 

: 1. Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasional; 
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen;  
3. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentangPendidikan Tinggi; 
4. Peraturan pemerintah Nomer 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
5. PeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 

tentangPengelolaandanPenyelenggaraanPendidikan.  
6. PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor8 Tahun 2012 tentang Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI);  
7. Peraturan pemerintah No. 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan 

perguruan tinggi,  
8. Peraturan mentri pendidikan dan kebudayaan nomer 49 tahun 2014 tentang standar Nasional pendidikan 

tinggi;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 59/D/O/2002, Tentang Pendirian Universitas Islam Madura 

Pamekasan;  
10. Permendikbud RI. No 50 Tahun 2014, tentang penjaminan mutu pendidikan Tinggi;  
11. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI, No 44/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu pelaksanaan Kelompok 

MBB Perguruan Tinggi ;  
12. Statuta Universitas Islam Madura Pamekasan Nomor 19/SK/YUIM/VII/2013  

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Tanggal 16 Desember 2015 tentang evaluasi Proses Akademik dan Persiapan UAS semester 

  ganjil tahun akademik 2015-2016.  
  M E M U T U S K A N  

Menetapkan :    KEPUTUSAN  REKTOR  UNIVERSITAS  ISLAM  MADURA  TENTANG  KETENTUAN  PENYELENGGARAAN 

  SEMESTER PENDEK (SP) DIUNIVERSITAS ISLAM MADURA TAHUN AKADEMIK 2017-2018. 

Pertama :    Mengesahkan  ketentuan  penyelenggaraan  semester  pendek  (SP)  di lingkungan  Universitas  Islam  Madura 
  sebagaimana lampiran keputusan ini.  

Kedua : Dengan dikeluarkannya ketetapan sebagaiamana diktum pertama, segala peraturan yang bertentangan dengan 
  keputusan ini dinyatakan tidak berlaku ;  

Ketiga :    Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diatur lebih 
  lanjut dalam keputusan tersendiri  

  Ditetapkan di : Pamekasan 
  Pada Tanggal : 17 Desember 2017   

An. Rektor 
Wakil Rektor I 

 

ttd 
Dr. SUPANDI, M.Pd.I 
NIDN. 0708078203  

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:  
1. Rektor UIM (Laporan)  
2. Para Kepala Biro dilingkungan UIM Pamekasan  
3. Para DekanFakultasdilingkungan UIM Pamekasan  
4. Ketua Prodi Diploma Kebidanan dan Farmasi UIM Pamekasan.  
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Lampiran 

Nomor 

Tanggal 

: Keputusan Rektor Universitas Islam Madura  
: 232/A.1/UIM /XII/2017 
: 17 Desember 2017 

 

KETENTUAN PENYELENGGARAAN SEMESTER PENDEK (SP) DILINGKUNGAN 

UNIVERSITAS ISLAM MADURATAHUN AKADEMIK 2015-2016. 

 

A. DISKRIPSI  
Dalam rangka merespon proses akademik mahasiswa tahun angkatan lama yang hampir 

Drop Out (DO), serta Surat Edaran Pembantu Rektor Nomor: 004/PR1/UIM/V/2015, tanggal 19 Mei  
2015, Perihal Standar Proses & Ketentuan Pelaksanaan Semester Pendek (SP) di UIM 
Pamekasan.Maka untuk meningkatkan kwalitas proses dan evaluasi perkuliahan serta tertib 
admnistrasi di lingkungan Universitas Islam Madura, maka perlu di tentukan standar proses dan 
ketentuan pelaksanaan Semester Pendek. 

 

B. STANDART PROSES  
1. Tatap muka ideal proses perkuliahan termasuk UTS & UAS sebanyak 16 tatap muka,  
2. Tatap muka minimal proses perkuliahan termasuk UTS & UAS adalah 80 % dari tatap muka ideal atau 12 

tatap muka,  
3. Untuk dosen pengampu yang tidak memenuhi tatap muka minimal, maka tidak boleh menggelar UAS 

kecuali melakukan penambahan alokasi waktu perkuliahan sesuai kesepakatan dengan mahasiswa 

bersangkutan,  
4. Dosen pengampu wajib membuat SAP, Kontrak Belajar dan Silabus Perkuliahan,  
5. Dosen pengampu wajib mengisi daftar kehadiran atau absensi dan jurnal perkuliahan,  
6. Dosen menyetorkan berita acara atau jurnal perkuliahan ke BAUK untuk kepentingan rekapitulasi 

pembayaran salery (Honorarium). 

 

C. KETENTUAN PENYELENGGARAAN SEMESTER PENDEK (SP)  
Penyelenggarkan Perkuliahan Semester Pendek (SP),dapat dilaksanakan oleh 

fakultasdengan berkoordinasi denganPembantu RektorI Bidang Akademik melalui Kepala BAAK, 
dan tembusan kepada Purek II melalui Kepala BAUK dengan syarat sebagai berikut:  
1. Peserta SP adalah mahasiswa yang terlambat melakukan pendaftaran Ujian Akhir Semester (UAS) Tepat 

waktu sesuai kalender Akademik yang sudah di tetapkan oleh Universitas Islam Madura;  
2. Peserta SP adalah mahasiswa semester akhir yang sudah memasuki waktu kritis (DO) dan sudah 

menempuh SKS minimal 75 SKS,  
3. Mata kuliah yang akan digelar SP tidak dapat diprogram lagi pada semester berikutnya;  
4. Apabila dosen yang mengampu mata kuliah SP tersebut tidak aktif, maka ka.prodi segera mencarikan 

pengganti dosen lain untuk penyelenggaraan perkuliahan tanpa biaya dari mahasiswa, dengan catatan 

bahwa dosen yang bersangkutan berhalangan tetap pada semester tersebut dantidak bisa mengampu 

mata kuliah,  
5. Biaya penyelengaraan semester pendek diluar pembayaran SPP;  
6. Peserta Semester Pendek (SP) untuk satu matakuliah minimal 5 Orang dengan biaya Rp. 50.000 (Lima 

Puluh Ribu) / SKS, dan apabila kurang dari 5 (lima) orang dikenakan biaya Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima 

Puluh Ribu Rupiah)/ SKS;  
7. Pembayaran melalui BANK BRI An. Masing-masing Fakultas Universitas Islam Madura.  
8. Dosen pengampu mata kuliah menyetorkan nilai hasil proses (Nilai kehadiran + Tugas + UTS + UAS) 

Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) kepada Masing-masing 

Fakultas yang menyelenggarakan SP sesuai dengan ketentuan berlaku;  
9. Dosen pengampu mata kuliah berhak mengambil salery (honorarium) di Bendahara Universitas setiap jam 

kerja. 
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D. PENUTUP  
Demikian ketentuan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan oleh semua 

pihak dilingkungan Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan.  
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SOP Heregistrasi mahasiswa 
 

HERREGISTRASI MAHASISWA 
 

1. Pelaksana 

a. MahasiswaLama 

b. Bank  
c. BAUK 

d. BAAK 

e. Fakultas 

 

2. Aktivitas 

A. MahasiswaLama 

1) Melakukan pembayaran heregistrasi dan jenis pembayaran lainnya 
ke Bank yangditunjuk  

2) Menyerahkan Slip Pembayaran dan BKM Ke BAUK untuk divalidasi 
sesuai ketentuanberlaku.  

3) Menyerahkan BRRM ke BAAK untukdivalidasi. 
 

B. Bank 

1) Menerima pembayaran dari mahasiswa danmengeluarkan kuitansi/ 
Slip pembayaran ke mahasiswa. 

C. BAUK 

1) Menerima Slip pembayaran heregistrasi dan jenis pembayaran 
lainnya mahasiswa yang sudah divalidasi Bank. 

2) Mencatat jenis (item) pembayaran ke Buku Besar dan Buku 
Keuangan Mahasiswa(BKM) 

3) Menvalidasi pembayaran mahasiswa di Sistem Informasi 
Manajemen Akademik(SISMA). 

 

D. BAAK 

1) Menvalidasi BRRM berdasarkan BKM yang sudah divalidasiBAUK.  
2) Menyerahkan rekap data mahasiswa aktif kepadaFakultas 

 

E. Fakultas 

1) Menerima rekap data mahasiswa aktif dariBAAK 

2) Mengarsip Slip pembayaran mahasiswa yang sudah divalidasi Bank 
per ProgramStudi  
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3. Diagram Standar Operasional Prosedur(sebagaimana berikut)  
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SOP Penerbitan NPM 
 

REGISTRASI MAHASISWA BARU/ NPM 

 

1. Pelaksana  
a. Calon Mahasiswa Baru, 
b. B A N K,  
c. B A U K d . B A A K, 
d. F a k u l t a s 

 

2. AktivitasPelaksana 

a. Calon MahasiswaBaru  
1) Melakukan pembayaran registrasi, Ordik/Oska, SPP, DPP (sesuai 

ketentuan) keBank yangditunjuk.  
2) Menyerahkan Slip Bank pembayaran registrasi ke BAUK, 

BAAK,Fakultas.  
3) Menerima Buku Keuangan Mahasiswa (BKM) dariBAUK.  
4) Mengisi Formulir Registrasi di BAAK untuk dataSISMA.  
5) Menerima Buku Registrasi Mahasiswa (BRM) dan Kartu Tanda 

Mahasiswa (KTM) Sementara dari BAAK berlaku 2 semester  
b. BANK  

1) Menerima pembayaran dari mahasiswa danmengeluarkan 
kuitansi / Slip pembayaran ke mahasiswa. 

c. BAUK  
1) Menerima  Slip  pembayaran  mahasiswa  yang  sudah  divalidasi  

Bank yangditunjukMencatat jenis(item)pembayaran ke Buku 
Besar dan Buku Keuangan Mahasiswa (BKM)Menvalidasi 
pembayaran mahasiswa di Sistem Informasi Manajemen 
Akademik (SISMA). 

d. BAAK 

1) Menerima data mahasiswa baru dari panitia PMB /UPT  
2) Menyerahkan formulir registrasi kepada mahasiswa untuk 

dataSISMA  
3) Menerbitkan NPM berdasarkan BKM yang divalidasiBAUK  
4) Menerbitkan Buku Registrasi Mahasiswa (BRM) dan Kartu 

Tanda Mahasiswa (KTM) Sementara.  
5) Menginput data mahasiswa baru ke SISMA Universitas Islam 

Madura(UIM)  
6) Menyerahkan rekap data dan arsip berkas Mahasiswa Baru 

keFakultas.  
e. FAKULTAS  

1) Menerima rekap data dan arsip berkas Mahasiswa Baru 
dariBAAK  

2) Mencatat mahasiswa baru di Buku IndukFakultas.  
3) Mengarsip Slip pembayaran mahasiswa yang sudah divalidasi 

Bank per ProgramStudi  
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3. Diagram Standar OPERASIONAL Prosedur(terlampir)  
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SOP Mahasiswa Pindahan 
PENERIMAAN PINDAH DARI PT LAIN KE UIM 

 

A. Pelaksana 

1. Mahasiswa  
2. DosenWali 
3. Kaprodi  
4. Dekan 

5. BAUK  
6. BAAK 

B. AktivitasPelaksana 

1. Mahasiswa  
a) Melakukan konsultasi dengan dosen wali untuk mendapatkan 

suratrekomendasi.  
b) Melaporkan kepada ketua program studi setelah mendapatkan 

surat rekomendasi untuk mendapatkanpersetujuan. 
c) Meminta pertimbangan Dekan Fakultas yang bersangkutan untuk 

mendapatkanpersetujuan.  
d) Mengajukan     permohonan      tertulispindah  Universitas  ditujukan 

kepada  Rektor  melalui  BAAK  (mengisi  form  pindah  Universitas, 
dilampiri dengan: 

1) surat persetujuan orangtua/wali  
2) surat rekomendasi (persetujuan) 

dosen wali/pembimbingakademik  
3) surat rekomendasi ketua jurusan/program 

studi mengetahuiDekan  
4) surat keterangan bebas pustaka 

5) surat keterangan bebas pinjamalat/laboratorium 

6) kartu mahasiswaasli 
7) fotokopi KTP orangtua/wali 
8) Menyelesaikan pembayaran administrasi keuangan pindah 

lewat Bank yangditunjuk  
9) Transkrip nilai sementara 

e) Menerima surat persetujuan mutasi dari Rektor melaluiBAAK  
f) Membayar biaya pindah Universitas berdasarkan ketentuanyang berlaku 

melalui Bank yang ditunjuk. 

g) Melunasisemua j enis pembayaran diUIM  
2. DosenWali  

a) Menerima konsultasi mahasiswa dan memberikan pertimbangan 
layak tidaknya mahasiswa pindahUniversitas. 

b) Memberikan surat rekomendasi pindah Universitas bila 
dianggaplayak.  

3. KetuaProgram Studi(Asal)  
a) Menerima konsultasi mahasiswa dan memberikan pertimbangan 

layak tidaknya mahasiswa pindahUniversitas.  
b) Memberikan surat rekomendasi pindah Universitas bila 

dianggaplayak.  
c) Menerbitkan transkip nilaisementara 

4. Dekan Fakultas(Asal)  
a) Menerima konsultasi mahasiswa dan memberikan pertimbangan 

layak tidaknya mahasiswa pindahUniversitas.  
b) Memberikan  surat  rekomendasi/persetujuan  pindah  Universitas  
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bila dianggaplayak. 
c) Menandatangani transkip nilaisementara  
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5. BAUK 

a) Menerima Slip Pembayaran pindah Universitas yang sudah 
divalidasibank  

b) Mengubah pencatatan keuangan mahasiswa yang pindah 
Universitas di bukubesar 

6. BAAK 
a) Menerima surat permohonan mahasiswa pindah Universitas yang 

ditujukan kepadarektor  
b) Memproses persetujuan pindah Universitas olehrektor 
c) Mengubah data mahasiswa pindah Universitas di SISMA UIM 
d) Menyerahkan surat mutasi kepada mahasiswa yangbersangkutan C. 

Diagram Standar OPERASIONAL Prosedursebagaimana berikut:  
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SOP Mahasiswa pindah antar fakultas dan prodi 
 

MAHASISWA PINDAH PROGRAM 
 

STUDI INTERNAL UIM 
 

1. Pelaksana 
a. Mahasiswa 

b. DosenWali 
c. Prodi 
d. Fakultas 

e. BAUK 

f. BAAK 

2. Aktivitas 
A. Mahasiswa  

1) Melakukan konsultasi dengan dosen wali untuk mendapatkan 
suratrekomendasi.  

2) Melaporkan kepada ketua program studi setelah mendapatkan 
surat rekomendasi untuk mendapatkanpersetujuan.  

3) Meminta pertimbangan Dekan Fakultas yang bersangkutan untuk 
mendapatkanpersetujuan.  

4) Mendapatkan persetujuan tertulis dari program studi (baru) yang 
dituju.  

5) Mengajukan permohonan tertulis pindah program studi ditujukan 
kepada Rektor melalui BAAK (mengisi form pindah prodi, dilampiri 
dengan transkrip nilai sementara, surat rekomendasi, surat 
persetujuan tertulis dari program studi (baru) yang di tuju serta 
mengetahui orang tua/wali yangbersangkutan)  

6) Menerima surat persetujuan dari Rektor melaluiBAAK 
7) Menyerahkan surat persetujuan dari Rektor kepada 

fakultas/proditujuan  
8) Membayar biaya pindah prodi berdasarkan ketentuanyang 

berlakumelalui Bank yangditunj uk. 
9) Melunasi semua j enis pembayaran di prodiasal 
10) Melakukan registrasi mahasiswa di program studi tujuan (pindahan) 

sesuai ketentuan berlaku  
B. DosenWali  

1) Menerima konsultasi mahasiswa dan memberikanpertimbangan 
layak tidaknya mahasiswa pindahprodi.  

2) Memberikan surat rekomendasi pindah prodi bila dianggap layak. 
C. KetuaProgram Studi(Asal)  

1) Menerima konsultasi mahasiswa dan memberikan pertimbangan 
layak tidaknya mahasiswa pindahprodi.  

2) Memberikan surat rekomendasi pindah prodi bila dianggap layak. 
3) Menerbitkan transkip nilaisementara 

D. DekanFakultas(Asal)  
1) Menerima konsultasi mahasiswa dan memberikan pertimbangan 

layak tidaknya mahasiswa pindahprodi.  
2) Memberikan surat rekomendasi/persetujuan pindah prodi bila 

dianggaplayak.  
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3) Menandatangani transkip nilaisementara 

E. DekanFakultas(Tujuan)  
1) Mengeluarkan surat penerimaan/penolakan permohonan mahasiswa 

pindah Program studi  
F. BAUK 

1) Menerima Slip Pembayaran pindah prodi yang sudah di validasibank  
2) Mengganti BKM Lama ke BKM baru  
3) Mengubah pencatatan keuangan mahasiswa yang pindah prodi di 

bukubesar  
G. BAAK  

1) Menerima surat permohonan mahasiswa pindah prodi yang di 
tujukan kepadarektor  

2) Memeriksa kelengkapan berkas lampiran pindahprodi 
3) Memproses persetujuan pindah program studi olehrektor  
4) Menerbitkan NPM Baru bagi mahasiswa pindah programstudi 
5) Mengubah data mahasiswa pindah program studi di SISMAUIM 

 

3. Diagram Standar OPERASIONAL Prosedursebagai berikut:  
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SOP KRS dan KHS 
RENCANA STUDI MAHASISWA 

 

1. Pelaksana  
a. Bag AkademikFakultas 

b. Mahasiswa  
c. Dosen PembimbingAkademik 

d. BAUK 

e. BAAK 

 

2. AktivitasPelaksana 

a. Bagian AkademikFakultas  
1) Mempublikasikan jadwal perkuliahan untuk semesteraktif  
2) Mengaktifkan mata kuliah dan dosen pengampu pada semester 

aktif di SISMAUIM  
3) Menerima print out KRS On line darimahasiswa 

b. Mahasiswa  
1) Melakukan konsultasi untuk menyusun KRS dengan dosen 

pembimbingakademik  
2) Melakukan KRS Online  
3) Meminta tanda tangan kepada Dosen Pembimbing Akademik di KRS 

Online  
4) Menyerahkan print out KRS On line kepada bagian 

AkademikFakultas  
c. Dosen Pembimbingakademik 

1) Memenyetujui dan menanda tangani KRSMahasiswa  
2) Mengarsipkan print out KRSMahasiswa 

d. BAUK  
1) Memvalidasi mahasiswa yang berhal melakukan KRS On line di 

SISMAUIM 
e. BAAK  

1) Merekap data mahasiswa aktif yang sudah melakukan KRS Online  
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3. Diagram Standar Operasional Prosedursebagaimana berikut:  
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SOP BSS mahasiswa 
1. Pelaksana  

1) Mahasiswa 

2) BAAK  
3) Dosen PembimbingAkademik/Kaprodi 

 

2. Aktivitas Pelaksana 

a. Mahasiswa  
1) Melakukan konsultasi dengan dosen wali untuk mendapatkan 

rekomendasi.  
2) Melakukan konsultasi dengan Kaprodi untuk mendapatkan 

rekomendasi dan persetujuan.  
3) Melakukan pembayaran herregistrasi di Bank yang ditunjuk  
4) Mengajukan surat permohonan cuti akademik (BSS) kepada Rektor 

melalui BAAK dengan mengambil dan mengisi blanko di kaprodi 
masing-masing, dengan melampirkan:  

5) fotokopi KHS semester satu hingga semester terakhir sebelum cuti 
6) fotokopiKTM  
7) fotokopi BKM yang menunjukkan lunas pembayaran dari semester 

satu sampai semester terakhir sebelum cuti dan heregistrasi 

selama semestercuti. 

8) Menyerahkan blanko yang sudah terisi kepada BAAK 
(bagianakademik)  

b. BAAK 
1) Memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan cutiakademik  
2) Mengeluarkan surat ijin cutisementara 

3) Merekap/mencatat data mahasiswa yang ijin cutisementara  
4) Memberikan tembusan surat cuti tersebut ke Bagian Akademik 

Fakultas danBAUK  
5) Meng-update status mahasiswa cuti sementara di SISMA UIM  

c. Dosen PembimbingAkademik/Kaprodi 
1) Memberikan rekomendasi/menolak ijin cuti mahasiswa  
2) Menandatangani surat permohonan cuti akademik (BSS) 

apabilamenyetujui  
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3. Diagram Standar Operasional Prosedursebagai berikut:  
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SOP aktivasi mahasiswa 

PENGAJUAN AKTIF KEMBALI DARI CUTI  
1. Pelaksana 

a. Mahasiswa  
b. Kaprodi 
c. BAAK  
d. Bank  

2. AktivitasPelaksana 

a. Mahasiswa 

1) Memberitahukan kepada Kaprodi bahwa akan aktifkembali.  
2) Melakukan pembayaran heregistrasi dan SPP semester aktifkembali  
3) Mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Rektor melalui BAAK 

dengan mengambil dan mengisi blanko di kaprodi masing-masing 
sertamelampirkan: 
a. fotokopi surat ijincuti  
b. fotokopiBKMyangmenunjukkanbuktipembayaranheregistrasidanSPPse 

mesteraktif kembali 

4) Melakukan proses KRS dan ketentuan lain sebagaimana mahasiswaaktif  
b. BAAK 

1) Memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan cutiakademik  
2) Merekap/mencatat data mahasiswa yang aktifkembali 
3) Meng-update status mahasiswa aktif kembali di SISMA UIM  
4) Memvalidasi herregistrasi mahasiswa melalui Buku Kendali Registrasi 

Mahasiswa (BKRM)  
c. Bank yangditunjuk  

1) Menerima pembayaran dari mahasiswa dan mengeluarkan kuitansi / 

Slip pembayaran ke mahasiswa.  
3. Diagram Standar Operasional Prosedur(terlampir)  
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SOP proses yudisium 
 

PROSES YUDISIUM 
1. Pelaksana  

a. Mahasiwa 
b. Bagian AkademikFakultas 
c. Dekan 
d. BAUK  
e. BAAK  

2. Aktivitas Pelaksana 
a. Mahasiswa 

1) Meminta form permohonan yudisium ke Bag Akademik Fakultas 
danmengisinya 

2) Melengkapi persyaratan pendaftaranyudisium 
b. Bagian AkademikFakultas 

1) Memverifikasi persyaratan pendaftaran yudisium antara lain: 
a) Proses akademiknya dinyatakan tuntas (Proses perkuliahan), 

Ordik, KKN,PPL, KKL,Praktikum. 
b) Selesai melakukan kewajiban pembayaran keuangan secara 

online melalui Transfer BRI yang sudah ditunjuk oleh 
Universitas (dibuktikan dengan Foti Copy BKM atau bukti 
lainnya yang dapat dipertanggung jawabakn) mulai dari 
semester 1 (satu) s/d Semester Akhir Seperti : SPP, DPP, UAS, 
Konversi (Bagi Mahasiswa Transfer), KKN, PPL, KKL, Praktikum, 
Proposal Seminar, Bimbingan Skripsi,Wisuda.  

2) Membuat SK Penetapanyudisium 
3) Mengundang mahasiswa, dosen, kaprodi, dan dekan untuk acara 

rapatyudisium 
c. Dekan 

1) Menyelenggarakan rapat yudisium  
2) Menyerahkan SKL (surat keterangan lulus) dan TranskripAkhir 

d. BAUK  
1) Menverifikasi semua jenis keuangan mahasiswa yang akan iku 

proses yudisium secara tuntas tanpakecuali. 
2) Memberikan rekomendasi persetujuan kepada BAAK secara tertulis 

tentang mahasiswa yang sudah tuntas seara keuangan yang 
selanjutnya dapat di proses di BAAK.  

e. BAAK 
1) Menverifikasi data Mahasiswa yang telah dinyatakan tuntas proses 

akademiknya (Proses perkuliahan), Ordik, KKN,PPL, 
KKL,Praktikum.  

2) Mahasiswa yang sudah selesai melakukan kewajiban pembayaran 
keuangan (hasil rekomendasi BAUK) mulai dari semester 1 (satu) 
s/d Semester Akhir Seperti : SPP, DPP, UAS, Konversi (Bagi 
Mahasiswa Transfer), KKN, PPL, KKL, Praktikum, Proposal Seminar, 
Bimbingan Skripsi, Wisuda.  

3) Menerbitkan draf Surat Keputusan Peserta Yudisium yang 
selanjutnya diajukan ke Rektor dengan sepengetahui Wakil Rektor I 
untuk di paraf yang selanjutnya ditanda tangani oleh Rektor 
Universitas IslamMadura.  
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3. Diagram Standar OPERASIONAL Prosedurberikut:  
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SOP Wisuda 
 

PELAKSANAAN WISUDA 
 
1. Pelaksana  

a. Mahasiwa 

b. BAAK  
c. Bagian PerlengkapanUniversitas 

2. Aktivitas Pelaksana  
a. Mahasiswa 

1. Mengisi form pendaftaranwisuda  
2. Membayar biaya wisuda 
3. Melengkapi persyaratan pendaftaran wisuda:  

a) Foto copy legalisir STTB SLTA 1 lembar bagi mahasiswa lulusan 
SLTA/pindahan dari kampuslain. 

b) Fotokopi Ijazah Diploma/sederajat bagi mahasiswa lanjutan.  
c) Foto copy Akte Kelahiran/kenal lahir 1lembar.  
d) Pas foto terbaru hitam putih ukuran 4x6=6 lbr,2x3=4 lbr. (pas foto 

berpakaian rapi berpose sempurna berjaketalmamater) 
e) Fotokopi kartu mahasiswa yang masihberlaku.  
f) Keterangan bebas pinjaman buku dariperpustakaan.  
g) Mengisi blanko data pembuatan ijazah, datawisudawan. 

h) Kwitansi/fotokopi pembayaran SPP semesterterakhir.  
i) Fotokopi kwitansi pembayaranwisuda  
j) Surat Keterangan Ralat Ijazah dari Sekolah (jika terdapat 

kealahanpenulisan) 
4. Mengambil toga ke bag PerlengkapanUniversitas  
5. Mengikuti aktivitas gladi resik dan seremoniwisuda 

b. BAAK 

 Memverifikasi persyaratan pendaftaranwisuda  

c. Bagian PerlengkapanUniversitas 

 Mencatat nama mahasiswa yang mengambiltoga 


 Memberikan toga kepada mahasiswa yangbersangkutan 
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3. Diagram Standar OperasionalProsedur.  
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