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PRAKATA 

 

Kegiatan akademik di Pascasarjana IAI Sunan Giri Ponorogo sebagai 

kegiatan utama harus berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Tahun 2027 dicanangkan  IAI Sunan Giri Ponorogo sebagai Visi dan Misi yang 

tertuang dalam RIP, Renstra dan Renop. Pascasarjana IAI Sunan Giri Ponorogo 

sebagai sub-sistem dari IAI Sunan Giri Ponorogo berupaya mendukung dan 

mensukseskan kebijakan tersebut, terutama melalui kegiatan akademiknya. 

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan akademik diperlukan acuan 

sebagai rambu-rambu atau panduan dalam menyelenggarakan kegiatan akademik 

yang dituangkan dalam bentuk Buku Pedoman Akademik. Buku Pedoman 

Akademik ini disusun berdasarkan Peraturan =peraturan yang ada yang terkait 

dengan penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi di bawah Kementerian 

Agama Republik Indonesia. Penysusunan buku pedoman akademik ini di 

dasarkan SK Rektor IAI Sunan Giri Ponorogo Nomor: 

298/4.13/212011/SK/XII/2021 tentang Kuliah Merdeka dan Merdeka Belajar 

(MBKM) dan SK Direktur Pascasarjana IAI Sunan Giri Ponorogo Nomor:  

010/PPs.212011/SK/I/2022 tentang Buku pedoman akademik. 

Buku Pedoman Akademik ini disusun sebagai acuan bagi Pengelola, Staf 

Pendukung, dan Mahasiswa Program Magister (S2) IAI Sunan Giri Ponorogo 

dalam  menjalankan kegiatan akademiknya. Pedoman Akademik ini memuat 

tentang sejarah, struktur organisasi dan tugas pokok/fungsi, dan aturan 

penyelenggaraan kegiatan akademik di Pascasarjana IAI Sunan Giri Ponorogo, 

mulai penerimaan mahasiswa baru, proses penyelenggaran kegiatan akademik, 

hingga wisuda lulusannya. Pedoman Akademik ini juga memuat mekanisme 

penjaminan mutu penyelenggaraan akademik mulai dari struktur organisasi dan 

tugas pokok/fungsi, serta aturan pelaksanaannya. 

Buku Pedoman Akademik ini merupakan revisi dari Buku Pedoman 

Akademik edisi sebelumnya. Buku Pedoman Akademik ini diterbitkan dengan 

harapan mutu pengelolaan dan proses serta hasil kegiatan akademik dapat terus 
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ditingkatkan guna mewujudkan Pascasarjana IAI Sunan Giri Ponorogo menuju 

standar mutu nasional dan internasional. 

 

Ponorogo, 28 Pebruari 2022 

Direktur, 

 

 

 

Dr. Jauhan Budiwan,M.Ag. 

NIDN 211097201 
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A. Sejarah 

Pascasarjana IAI Sunan Giri Ponorogo  berdiri pada tahun 2004 diawali 

dengan pembukaan Program Managemen Pendidikan. INSURI Ponorogo 

disahkan berdirinya pada tanggal 8 Nopember  1968 M (17 Sya’ban 1388 H) oleh 

Drs. Maksum Umar Wakil Rektor Universitas NU Sunan Giri Malang. Pada saat 

itu upacara persemian pendiriannya  bersamaan dengan acara malam “Aneka 

Sari” yang digelar oleh Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama Cabang 

Ponorogo bertempat di Balai Pertemuan Bakti Ponorogo. Pengesahan berdirinya 

lembaga tersebut didasarkan atas Surat Persetujuan Rektor Universitas NU Sunan 

Giri Malang tanggal 15 September 1968 Nomor : 205/D/UNU/VIII/68 yang asal 

mulanya bernama Fakultas Tarbiyah Watta’lim, Universitas NU Sunan Giri (FTT 

UNU Sunan Giri) Malang Cabang Ponorogo. Kuliah Perdana dilaksanakan 

tanggal 10 Pebruari 1969. Perkuliahan untuk sementara menempati ( meminjam ) 

gedung SMA Negeri 1, yang berlokasi di Jalan Batoro Katong, 28  Ponorogo.  

Pada Tahun 2004 Insuri telah mengembangkan program studinya dengan 

membuka Program Pascasarjana. Izin operasional Program Pascasarjana ini telah 

diperoleh dari Dirjen Bagais dengan nomor : Dj.II/399/2004, tanggal 29 Oktober 

2004 dengan konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam. Kemudian pada tahun 

2007 berubah menjadi Program Studi Pendidikan Islam berdasarkan SK Direktur 

Pendidikan Islam nomor : Dj.I/445/2007, tertanggal 15 Nopember 2007. 

Kemudian pada Tahun 2012 terjadi perubahan Prodi menjadi Pendidikan Agama 

Islam berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 2196 Tahun 2012, tanggal 

29 Oktober 2012 

 
1 Gedung tersebut sekarang menjadi gedung SMA Bakti Ponorogo. 
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PROFIL PASCASARJANA INSURI PONOROGO 
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Pada akhirnya tahun 2021 Akreditasi Program Pascasarjana Pendidikan 

Agama Islam  IAI Sunan Giri Ponorogo memperoleh skor 319 dengan nilai sangat 

memuaskan. Pimpinan Program Pascasarjana Pendidikan Agama Islam  IAI 

Sunan Giri Ponorogo di pimpin oleh satu direktur yang membawahi satu Kaprodi 

PAI sesuai dengan aturan tata kelola Kerja Program Pascasarjana. 

B. Perkembangan Program Studi 

Program PascasarjanaProgram Studi  Pendidikan Agama Islam  IAI Sunan 

Giri Ponorogo mengalami pengembangan jumlah mahasiswa yang cukup baik. 

Peminat dari program mengalami kenaikan mulai tahun 2004 sampai tahun. Pada 

tahun 2021 mengikuti kegiatan akreditasi dan memperoleh nilai Baik Sekali 

dengan nilai 3,19 dan diterbitkan sertifikat berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 

2327/SK/BAN-PPT/Akred/M/IV/202. 
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A. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 

1. Struktur Organisasi Pascasarjana IAI Sunan Giri Ponorogo disusun 

berdasarkan Statuta Yapertinuka tahun 2021 

2. Tugas Pokok dan Fungsi 

a. Tugas pokok dan fungsi Direktur Pascasarjana INSURI 

1) Menyusun program kerja Pascasarjana sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

2) Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Pascasarjana 

untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin pegawai; 

3) Melaksanakan pendidikan program Magister bidang ilmu multi 

disiplin 

4) Melaksanakan penjaminan mutu program Magister yang 

diselenggarakan fakultas 

5) Melaksanakan koordinasi dengan fakultas bersama Wakil 

Rektor Bidang Akademik tentang SPMB Pascasarjana. 

6) Melaksanakan koordinasi dengan fakultas bersama Wakil 

Rektor Bidang Akademik tentang ujian mahasiswa Pascasarjana 

7) Menjalin kerjasama dengan Pascasarjana Perguruan Tinggi lain . 

8) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas Pascasarjana untuk 

mengetahui  permasalahan dan pemecahannya 

9) Menyusun laporan kegiatan Pascasarjana sesuai dengan hasil 

yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

 

BAB II 

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA 
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b. Tugas pokok dan fungsi Kepala Program Studi 

1) Melaksanakan kegiatan akademik Program Studi (Input-

process- output/outcome) 

2) Melaksanakan kegiatan kerjasama akademik dengan pihak luar 

kampus 

3) Merencanakan dan melaksanakan anggaran program studi sesuai 

aturan yang berlaku 

B. Pimpinan Pascasarjana IAI Sunan Giri Ponorogo Periode Tahun 2021 – 2025 

 

Tabel 1. Struktur Pimpinan Pascasarjana IAI Sunan Giri Ponorogo Periode 2021-

2025 

No. Jabatan Nama 

1 Direktur Dr Jauhan Budiwan, M.Ag 

2 Kaprodi Dr Nurul Malikah, M.Pd 

3 TU Nur Laili Indah Sariati, S.Pd 

4 Staf Perpustakaan H. Moh. Hazim Ahrori, M.Pd 

5 Staf IT Al Muchid Nurkholis, S.T 

6 Caraka Samsuri 

 

DIREKTUR

KEPALA 

TATA USAHA

- STAF TATA USAHA

- STAF PERPUSTAKAAN

- STAF IT

- CARAKA

KAPRODI
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A. Visi 

Terwujudnya Perguruan Tinggi yang unggul dalam bidang kajian keislaman 

berlandaskan paham  Ahlussunah wal Jama’ah an Nahdhiyah pada tahun 2027 

B. Misi 

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kajian 

keislaman. 

2. Meningkatkan kualitas penelitian dalam bidang kajian keislaman . 

3. Meningkatkan kualitas pengabdian pada masyarakat dalam bidang 

pengamalan agama Islam. 

4. Meningkatkan kualitas kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi dalam 

bidang ilmu-ilmu keislaman dengan berbagai lembaga di dalam dan luar 

negeri. 

C. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pascasarjana IAI Sunan Giri Ponorogo adalah 

sebagai berikut. 

1. Menghasilkan kegiatan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu  keislaman 

yang memperhatikan perkembangan global. 

2. Menghasilkan karya penelitian dalam bidang kajian keislaman yang 

berguna bagi perkembangan masyarakat global. 

3. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat dalam bidang sosial 

keagamaan  yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia secara luas. 

 

BAB III 

VISI MISI DAN TUJUAN 
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4. Menghasilkan  kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang 

ilmu-ilmu keislaman yang luas, baik di dalam maupun luar 

D. Kebijakan Dasar 

Dalam   rangka   peningkatan   mutu   penyelenggaraan pendidikan di 

Pascasarjana IAI Sunan Giri Ponorogo, maka kebijakan dasar yang diambil 

adalah: 

1. Kebijakan peningkatan input mahasiswa 

Pascasarjana IAI Sunan Giri Ponorogo secara terus-menerus menjaga dan 

meningkatkan kualitas input mahasiswa melalui upaya penyebaran informasi 

kepada masyarakat tingkat nasional dan regional, melakukan upaya 

sosialisasi, menyusun prosedur dan kriteria penerimaan mahasiswa baru 

yang transparan dan akuntabel, serta memperbaiki tingkat kemampuan calon 

mahasiswa baru. 

2. Kebijakan peningkatan mutu proses pembelajaran 

Peningkatan mutu penyelenggaraan pembelajaran di Pascasarjana IAI 

Sunan Giri Ponorogo senantiasa ditingkatkan melalui upaya pengembangan 

kurikulum program studi yang berbasis kompetensi lulusan, mengembangkan 

dan menjalankan proses pembelajaran dengan metode dan sarana serta 

prasarana yang mampu mengoptimalkan peningkatan potensi diri mahasiswa, 

menjamin atmosfer akademik yang baik, peningkatan fasilitas dan 

pelaksanaan pembelajaran diperpustakaan dan laboratorium, serta senantiasa 

melakukan evaluasi kinerja  dosen dan mahasiswa. 

3. Kebijakan peningkatan mutu penyelenggaraan penelitian dan 

pengabdian masyarakat 

Pascasarjana secara terus-menerus menjaga dan meningkatkan kualitas 

penelitian melalui upaya perencanaan penelitian unggulan dengan roadmap 

yang terencana di program studi, peningkatan peraihan dana penelitian yang 

kompetitif dengan dana internal IAI Sunan Giri Ponorogo maupun dana dari 

luar INSURI, dan membangun atmosfer akademik antara lain melalui 



   77 
  

Pedoman Akademik 

Program Pascasarjana INSURI Ponorogo 

pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen. Program pengabdian kepada 

masyarakat dilakukan antara lain dengan meningkatkan diseminasi hasil 

penelitian/pembelajaran secara tidak langsung melalui publikasi 

nasional/internasional dan pelatihan/ceramah secara langsung kepada 

masyarakat. 

4. Kebijakan peningkatan mutu lulusan 

Mutu lulusan Pascasarjana IAI Sunan Giri Ponorogo harus senantiasa 

diperbaiki melalui peningkatan kompetensi dosen, sarana dan prasarana 

pembelajaran, metode pembelajaran, meninjau relevansi kurikulum, 

kerjasama antar kelembagaan dengan institusi di dalam dan luar negeri, setiap 

lulusan menghasilkan publikasi karya ilmiah di jurnal bereputasi dan 

senantiasa melakukan pemantauan lulusan (tracer study). 

5. Kebijakan peningkatan mutu tata kelola 

Penyelengggaraan sistem tatakelola di Pascasarjana IAI Sunan Giri 

Ponorogo dijalankan sesuai dengan tata pamong yang baik (good 

governance) dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip: quality(leadership, 

relevance, academic atmosphere, internal management & organization, 

sustainability, efficiency & productivity, access & equity); autonomy: 

(centralization vs decentralization); accountability (answerability, 

responsibility, liability); evaluation: (tuntutan & prasyarat “continuous 

quality improvement); dan accreditation: (authorization, endorsement, 

recognition, approval, certification). Oleh karena itu, setiap unit kerja harus 

memiliki prosedur kerja (SOP) yang jelas dengan disertai standarmutu 

layanan yang pasti. 

 

6. Kebijakan penjaminan mutu akademik 

Kebijakan penjaminan mutu akademik Pascasarjana IAI Sunan Giri 

Ponorogo dijalankan dalam rangka menjamin Continuous Quality 

Improvement melalui siklus PDCA. Untuk itu, Pascasarjana IAI Sunan Giri 
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Ponorogo senantiasa berusaha menjalankan organisasinya sesuai visi, misi, 

tujuan dan renstra, serta senantiasa mengevaluasi tingkat keberhasilannya. 

Pascasarjana IAI Sunan Giri Ponorogo senantiasa memberdayakan unit 

penjaminan mutu dan tim monitoring dan evaluasi internal dan atau eksternal  

guna menjamin Continuous Quality Improvement. Pascasarjana IAI Sunan 

Giri Ponorogo juga menjalankan audit internal secara sistematis dan 

transparan serta menindaklanjuti hasil-hasilnya untuk menjamin pencapaian 

visi dan misi IAI Sunan Giri Ponorogo ke depan. 
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A. Persyaratan Pendaftaran 

Pendaftar calon mahasiswa baru disyaratkan memiliki ijazah yang sesuai 

dengan bidang ilmu yang ditetapkan oleh masing-masing program studi. 

Informasi lengkap dapat dilihat di leaflet masing-masing prodi dan atau 

didownload dari website http://www.pmb-pps.insuriponorogo.ac.id, tentang 

persyaratan calon mahasiswa baru S2 Pascasarjana. 

B. Pendaftaran mahasiswa baru 

1. Pendaftaran calon mahasiswa baru dilaksanakan secara online dengan 

mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan pada laman 

http://www.pmb-pps.insuriponorogo.ac.id   “Pendaftaran”. 

2. Biaya pendaftaran test masuk program Magister sebesar Rp 300.000,-.  

3. Pembayaran dilakukan di seluruh Kantor Cabang BSM dengan 

menuliskan  Nama dan Nomor Pendaftaran Program S-2 atau melalui 

bedahara pascasarjana pada hari sabtu dan Minggu 

4. Calon mahasiswa mengumpulkan dokumen persyaratan yang telah 

ditentukan. 

5. Formulir pendaftaran sebagai bagian dari persyaratan pendaftaran harus 

diisi. 

6. Calon mahasiswa wajib melengkapi berkas lamaran dengan berkas 

lampiran sesuai yang dipersyaratkan dan dikirim ke bagian akademik 

Pascasarjana 

7. Insuri.  

 

BAB IV 

PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

http://www.pmb-pps.insuriponorogo.ac.id/
http://www.pmb-pps.insuriponorogo.ac.id/
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8. Setelah panitia melakukan verifikasi data. 

9. Calon mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dan menempuh 

prosedur pendaftaran tersebut berhak mengikuti tes masuk sesuai jadwal 

yang telah ditetapkan. 

C. Materi Tes, Dasar Pertimbangan Penerimaan, dan Pengumuman 

1. Materi tes tertulis calon mahasiswa baru terdiri atas: 

a. Tes Potensi Akademik (TPA); 

b. Bahasa Inggris dan Bahasa Arab 

c. Wawancara  

2. Dasar pertimbangan penerimaan adalah nilai tes tertulis; hasil test 

wawancara prestasi akademik di progam studi sebelumnya; dan 

kelengkapan persyaratan administrasi. 

3. Pengumuman hasil tes dapat dilihat pada laman pps.insuriponorogo.ac.id 

D. Kriteria Lolos Test Tertulis 

Kriteria lolos test tertulis calon mahasiswa program Magister adalah nilai 

TPA: 350, Bahasa Inggris (EAP): 60 (TOEFL 350). 

E. Tempat dan Waktu Seleksi 

Tes seleksi masuk dilaksanakan oleh SPMB IAI Sunan Giri Ponorogo sesuai 

jadwal yang dapat dilihat pada website: pps.insuriponorogo.ac.id 

F. Jalur Penerimaan Calon Mahasiswa Baru 

1. Program Seleksi Reguler, yakni calon menempuh test tertulis yang  

diiselenggarakan oleh SPMB INSURI. 

2. Program Beasiswa MADIN tetap mengikuti ujian tulis yang 

diselenggarakan oleh SPMB. 

 

http://spmb.insuri.ac.id/
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A. Persyaratan umum 

1. Kegiatan akademik 

Kegiatan akademik Pascasarjana IAI Sunan Giri Ponorogo dilaksanakan 

pada semester ganjil Agustus – Januari dan semester genap Pebruari-Juli. 

2. Registrasi Mahasiswa 

a. Mahasiswa lama 

Mahasiwa lama wajib registrasi setiap awal semester secara online 

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Registrasi dilakukan 

secara online di http://siakadpps.insuriponorogo.ac.id. Registrasi 

dapat dilakukan setelah yang bersangkutan membayar biaya 

pendidikan semester berjalan sesuai waktu dan bank yang telah 

ditetapkan. 

b. Mahasiwa Baru 

Mahasiwa baru yang telah dinyatakan diterima wajib registrasi 

secara online sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Registrasi 

secara online dapat dilakukan di 

http://siakadpps.insuriponorogo.ac.id. Registrasi dapat dilakukan 

setelah yang bersangkutan membayar biaya pendidikan semester 

berjalan sesuai waktu dan bank yang telah ditetapkan. 

3. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi/registrasi ulang tidak 

mendapatkan hak untuk mengikuti kegiatan akademik (kuliah dan 

tahapan penyelesaian tesis dan disertasi), sampai yang bersangkutan 

menyelesaikan kewajibannya. 

 

BAB V 

PERKULIAHAN DAN KEGIATAN AKADEMIK 

http://siakadpps.insuriponorogo.ac.id./
http://siakadpps.insuriponorogo.ac.id./
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B. Program Pendidikan yang Diselenggarakan Pascasarjana IAI Sunan Giri 

Ponorogo 

Pascasarjana menyelenggarakan program regular meliputi program 

Pascasarjana Magister pendidikan Agama Islam yang dapat diselenggarakan 

sesuai Statuta Yapertinuka tahun 2021. 

C. Beban Belajar 

Beban belajar di Progran Magister Pendidikan Agama Islam IAI Sunan Giri 

Ponorogo Berdasarkan Sk Direktur Pascasarjana Nomor : 010/PPs.212011/SK/I/2022 

tentang pedoman akademik pascasarjana IAI Sunan Giri Ponorogo sejumlah 48 

SKS. Sebaran mata kuliah dan jumlah SKS untuk setiap mata kuliah ditetapkan 

oleh Program Studi.  

Tabel 2. Penyebaran Mata Kuliah 

Semester No Mata Kuliah Sks 

 

 

 

1 

1 Al Quran dan Hadits Pendidikan 3 

2 Studi Materi PAI 3 

3 Sejarah Pendidikan Islam 3 

4 Metodologi Studi Islam 3 

5 Filsafat Ilmu 3 

6 Metodologi Penelitian Pendidikan 2 

 

 

 

 

2 

7 Filsafat & Teori Pendidikan Islam. 3 

8 Analisis Penelitian Pendidikan (Kwantitatif 

dan Kwalitatif) 

2 

9 Psikologi Pendidikan 2 

10 Pengembangan Kurikulum Pend Islam 3 

11 Pengembangan Materi dan Bahan Ajar PAI 3 

12 Pengembangan Teknologi dan Media 

Pembelajaran 

3 

13 Academic writing  

 14 Analisis Kebijakan Pendidikan Islam 3 
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3 

15 Kritik, metode dan strategi pembelajaran 

PAI 

3 

15 Pengembangan Evaluasi Pembelajaran 3 

16 Seminar dan proposal Tesis 0 

4 17 Tesis 6 

Jumlah SKS 48 

D. Masa Belajar 

1. Berdasarkan Pedoman  Akademik Pascasarjana IAI Sunan Giri Ponorogo 

Nomor:010/PPs.212011/SK/I/2022 tentang pedoman akademik 

pascasarjana IAI Sunan Giri Ponorogo masa belajar program Magister 

meliputi 2 (dua) tahun akademik atau 4 (empat) semester dan 

dimungkinkan untuk ditempuh dalam 4(empat) tahun akademik atau 8  

(semester) berdasarkan ketentuan PD-Dikti 

2. Mahasiswa program Magister yang belum dapat menyelesaikan 

belajarnya dalam waktu 2 (dua) tahun dapat melakukan perpanjangan 

studi setiap semester hingga 4(empat) kali perpanjangan. Perpanjangan 

studi diberikan kepada mahasiswa program Magister dengan syarat 

mahasiswa tersebut sudah menyelesaikan semua mata kuliah teori 

disertai peryaratan minimal sebagai berikut: 

Tabel 3. Tahapan Perpanjangan Masa Studi Mahasiswa Program Magister 

No Tahapan Waktu Kriteria 

1. Perpanjangan studi ke- 1 
semester 

V 

sudah selesai/lulus semua mata 

kuliah teorix 

2. Perpanjangan studi ke- 2 
semester 

VI 

sudah selesai tahapan Tesis I  yaitu 

Seminar dan Ujian Proposal 

3. Perpanjangan studi ke- 3 
semester 

VII 

sudah selesai tahapan Tesis II 

yaitu Seminar Kemajuan   Riset dan 

Naskah Publikasi 
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4. Perpanjangan studi ke- 4 
semester 

VIII 

sudah selesai atau dalam proses 

penyelesaian Tesis.  

Keterangan : 

- Semua monitoring dan pengendalian pelaksanaan perpanjangan tesis dilakukan 

oleh program studi melalui Sistem Informasi Akademik (Siakad). 

- Peringatan akademik terkait perpanjangan tesis dilakukan secara tertulis 

dan/lisan oleh tim pembimbing, program studi, dan pascasarjana/fakultas 

maupun melalui Sistem Informasi Akademik (Siakad). 

-  (Siakad). 

E. Peringatan Akademik 

1. Peringatan Akademik secara tertulis dan/atau lisan/maupun peringatan 

melaui Sistem Informasi Akademik (Siakad) diberikan kepada 

mahasiswa program Magister yang tidak memenuhi ketentuan pada 

proses, kemajuan dan pencapaian pembelajaran dalam kurun waktu yang 

ditetapkan, meliputi: 

a. Peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak memenuhi capaian 

Indeks Prestasi (IP) paling sedikit 3,00 (tiga koma nol) pada hasil 

pembelajaran semester I (satu). 

b. Peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak menunjukkan 

adanya kemajuan pada tahapan tesis 

c. Peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak aktif studi selama 2 

(dua)  semester berturut-turut. 

2. Bagi mahasiswa yang tidak memberikan respons dan tidak aktif 

menindaklanjuti peringatan akademik yang telah diberikan sebagaimana 

dimaksud pada butir 1 (satu), dinyatakan mengundurkan diri atau 

berhenti studi. 

3. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan capaian pembelajaran pada 
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batas masa belajar yang telah ditentukan dinyatakan berhenti studi. 

4. Bagi mahasiswa yang dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi, 

diterbitkan Keputusan Rektor IAI Sunan Giri Ponorogo tentang 

pemberhentian studi dan penetapan status drop out sebagai mahasiswa. 

5. Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi, dapat diberikan hasil studi 

selama masa belajar yang telah ditempuh dengan syarat telah bebas dari 

kewajiban administrasi. 

F. Sistem Administrasi Mahasiswa dan Perkuliahan Sistem Administrasi 

Mahasiswa 

1. Mahasiswa program Magister wajib melunasi biaya pendidikan setiap 

awal semester dan melaksanakan registrasi on line sesuai kalender 

akademik. 

2. Mahasiswa program Magister wajib melakukan perencanaan studi 

melalui pengambilan mata kuliah yang akan diikuti di awal semester 

dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) di laman 

 https://siakadpps.insuri.ac.id/. 

3. Mahasiswa hanya dapat mengikuti pekuliahan pada matakuliah yang 

telah direncanakan dalam KRS, Perkuliahan 

a. Peserta kuliah 

Peserta kuliah terdiri atas peserta mahasiswa baru, mahasiswa yang 

mengulang, yang telah melakukan registrasi, dan mahasiswa sit-in. 

b. Persyaratan Perkuliahan 

Telah melakukan registrasi bagi mahasiswa baru atau registrasi 

ulang bagi mahasiswa lama, serta telah mengisi KRS (Kartu 

Rencana Studi) yang disetujui oleh Pembimbing Akademik. 

c. Administrasi Perkuliahan 

1) Setiap matakuliah wajib dilengkapi dengan dokumen rencana 
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perkuliahan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester 

(RPS) atau dokumen sejenis, agar pada akhir semester dapat 

dievaluasi ketercapaiannya dan kepatuhannya. 

2) Dokumen kelengkapan administrasi perkuliahan terdiri atas: 

a) Daftar hadir perkuliahan 

b) Berita Acara Perkuliahan (BAP) 

G. Pelaksanaan Pembelajaran 

1. Mahasiswa diwajibkan mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik 

lainnya sesuai rencana studinya secara tertib dan teratur. 

2. Proses pembelajaran wajib menggunakan metode pembelajaran yang 

efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai 

kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangka 

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

3. Proses pembelajaran difokuskan pada capaian pembelajaran lulusan (CP) 

yang dapat diraih dengan mengutamakan pengembangan kreativitas, 

kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan 

kemandirian dalam mencari dan menemukan IPTEKS. 

4. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program Magister 

memanfaatkan hasil penelitian dari jurnal ilmiah internasional. 

5. Perencanaan pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan 

disajikan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau 

dokumen sejenis. 

6. Proses pembelajaran antara lain dapat berbentuk pembelajaran kelas, 

seminar, dan pembelajaran mandiri/tutorial dan atau jika kondisi tidak 

memungkinkan dalam Jaringan (Daring) dengan prosentase 

perbandingan Daring dan Luring 50:50.  

(Pasal 1 ayat 9 Permenristekdikti No. 51/2018) 
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a. Pola Pembelajaran Kelas/Kuliah. Penyampaian materi 

diselenggarakan melalui tatap muka secara rutin sesuai jadwal. 

Materi yang akan dibahas selama satu semester telah disusun sesuai 

dengan target capaian pembelajaran. Dokumen rinci proses 

pembelajaran satu semester untuk mencapai CP pembajaran MK 

disajikan dalam dokumen RPS atau dokumen sejenis. Penilaian hasil 

belajar diperoleh melalui ujian tengah semester dan ujian akhir 

semester. Pembelajaran kelas dapat ditunjang dengan praktikum (di 

laboratorium atau studio) kuliah/ praktik lapangan, praktik klinik, 

tugas pembahasan kasus, dan presentasi review artkel dari jurnal 

ilmiah internasional. 

b. Pola Pembelajaran Seminar. Diselenggarakan dengan cara diskusi 

antara mahasiswa dengan dosen atau sesama mahasiswa peserta 

seminar. Materi yang dibahas ditentukan oleh mahasiswa dengan 

persetujuan dosen pembimbing. Penilaian penguasaan materi 

dilakukan berdasarkan kemampuan mempertahankan karyanya 

melalui presentasi lisan. 

c. Pola Pembelajaran Mandiri/tutorial. Proses pembelajaran 

diselenggarakan dengan cara diskusi antara mahasiswa secara 

individual dan dosen. Materi yang dibahas diarahkan oleh dosen 

sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Setiap mahasiswa peserta 

kuliah menyusun paper sesuai topik yang disepakati. Penilaian 

penguasaan materi karya ilmiah dilakukan melalui presentasi lisan 

dalam pertemuan formal/ilmiah secara terbatas. 

7. Ujian Mata kuliah 

Ujian merupakan bagian dan penilaian atas penguasaan materi mata 

kuliah. Ujian di Pascasarjana IAI Sunan Giri Ponorogo terdiri atas: 

a. Ujian Tengah Semester. Ujian tengah semester adalah bagian 

penilaian atas penguasaan materi mata kuliah yang diselenggarakan 
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dalam masa tengah semester. Jadwal ujian kompetensi tengah 

semester ditetapkan Pascasarjana INSURI. 

b. Ujian Akhir Semester Ujian akhir semester adalah bagian penilaian 

atas penguasaan materi mata kuliah yang diselenggarakan dalam 

masa akhir semester. Jadwal ujian kompetensi akhir semester 

ditetapkan Pascasarjana INSURI. 

c. Ujian Susulan Ujian susulan dapat dilakukan untuk mahasiswa yang 

tidak mengikuti ujian tengah semester atau ujian kompetensi akhir 

semester pada jadwal yang sudah ditetapkan, karena sakit atau alasan 

lain yang dapat diterima. Masa ujian susulan dilakukan 7 hari 

kerja setelah masa ujian tengah semester atau ujian akhir semester. 

Permohonan untuk ujian susulan diajukan kepada Kepala Prodi 

selambat-lambatnya 4 hari kerja setelah dilakukannya ujian mata 

kuliah bersangkutan. Izin ujian susulan didasarkan pada pemenuhan 

persyaratan administrasi dan pertimbangan atas alasan yang diajukan 

mahasiswa. 

H. Pembimbing Akademik 

1. Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensrnya 

sehtngga memperoleh hasiliprestasi akademik yang optrmal dan dapat 

menyelesaikan studi tepat waktu, Direktur atau Dekan menunjuk dosen 

sebagai Pembimbing  Akademik (PA) untuk mahasiswa tersebut. Tugas 

pembimbing akademik adalah memberikan arahan dan pertimbangan 

kepada mahasiswa dalam menjalankan kegiatan akademik. Mahasiswa 

perlu memiliki logbook kemajuan studi mahasiswa. 

2. Kepala Program Studi menjadi PA untuk tahun pertama, sedangkan 

untuk tahun ke dua dan seterusnya PA-nya adalah pembimbing utama 

tesis atau pembimbing pendamping tesis.  

3. Ketentuan tentang pembimbingan akademik diatur lebih lanjut oleh 

Direktur. 
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I. Pengunduran Diri  

1. Mahasiswa berhak mengundurkan diri apabila yang bersangkutan 

memenuhi syarat ketentuan dan telah bebas dari kewajiban administrasi. 

2. Mahasiswa yang memenuhi pessyaratan untuk mengundurkan diri 

mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur dengan diketahui 

Kepala Program Studi dan melengkapi berkas persyaratan. 

3. Atas persetujuan Direktur, maka Rektor menerbitkan dan 

menandatangani surat penetapan pengunduran diri mahasiswa tersebut. 

4. Mahasiswa yang mengundurkan diri sesuai ketentuan butir (1) berhak 

memperoleh surat keterangan hasil pembelajaran selama masa belajar 

yang telah ditempuh. ( Sk Nomor: 010/ PPs/212011/Sk/I/2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
Pedoman Akademik 

Program Pascasarjana INSURI Ponorogo 

 

 

A. Capaian Pembelajaran 

1. Program Magister 

Lulusan pendidikan program Magister wajib memenuhi standar 

kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

(baik keterampilan umum maupun keterampilan khusus) yang dinyatakan 

dalam rumusan capaian pembelajaran sebagaimana yang digariskan dalam 

KKNI program Magister dan SN Dikti dan sesuai dengan karakteristik 

rumpun ilmu program studi. 

Salah satu komponen capaian pembelajaran untuk lulusan program 

Magister yaitu wajib memiliki keterampilan umum menghasilkan karya 

ilmiah dalam  bentuk: 

a. Tesis 

b. Atau 1 (satu) artikel yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah Internasional 

terindext scopus atau  jurnal  nasional (Sinta2) 

2. Penulisan Tesis 

a. Pada akhir masa belajar mahasiswa program Magister wajib 

menyusun tesis dengan bobot 6 SKS sesuai tuntutan kurikulum 

program studi. 

b. Tesis dengan bobot 6 SKS didistribusikan dalam tahapan tesis yang 

berbobot SKS (mata kuliah tidak terstruktur) yang mencakup 2 

tahapan tesis terdiri dari : Tesis I (Seminar dan Ujian Proposal), Tesis 

II  (Ujian Tesis). 

c. Riset dan penyusunan tesis dibimbing oleh 2 (dua) orang 

 

BAB VI 

CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN TESIS 
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pembimbing tesis, yang ditetapkan oleh Direktur atas usulan Kepala 

Program Studi. 

d. Mahasiswa dapat mengambil tahapan  tesis sesuai rencana yang akan 

ditempuh dalam setiap semester berdasar kemajuan studinya dengan 

persetujuan dosen pembimbing utama tesis atau Pembimbing 

Akademik yang dinyatakan dalam KRS. 

e. Pengambilan tahapan tesis dimungkinkan untuk pengambilan lebih 

dari satu tahapan dalam satu semester sesuai perencanaan target 

kemajuan studi dalam tiap semester. 

3. Persyaratan Ujian Tesis 

Mahasiswa program Magister yang akan melaksanakan ujian tesis wajib 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Telah menyeleseikan Tesis dan sudah di tandatangani oleh 

pembimbing 1 dan 2 untuk di ujikan. 

b. Tesis digandakan menjadi 5, 4 untuk disampaikan ke bagian 

administrasi untuk persiapan ujian dan 1 untuk mahasiswa. 

c. Melampirkan  Publikasi Tesis ( jika ada) Cover Jurnal, isi jurnal dan 

Link jurnal. 

d. Menunjukkan nilai semua mata kuliah yang sudah ditempuh dan 

dipastikan tidak ada nilai yang belum keluar. 

e. Surat rekomendasi Kaprodi untuk ujian akhir 

f. FC Ijasah S1 yang telah dilegalisi 2 lembar 

g. Foto Hitam putih dengan cetak baik, 3x4 (4 lembar) dan 4x6 (4 

lembar) 

h. Kartu tanda lunas / tidak punya tanggungan pembayaran dari 

bendahara.  
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A. Penilaian Hasil Belajar Mata Kuliah (MK) 

1. Penilaian prestasi mahasiswa dalam suatu MK atau kegiatan akademik 

lainnya, dilakukan dengan menggunakan lambang huruf dan angka 

dengan rentangan nilai 0 - 4 (pedoman Aklademik IAI Sunan Giri 

Ponorogo  Sk Nomor: 010/ PPs/212011/Sk/I/2022dengan rentangan nilai 

skor sebagai berikut: 

Tabel 4. Rentang Skor Nilai Akademik Pascasarjana IAI Sunan Giri 

Ponorogo 

Rentang Skor (S)   

(skala 100) 

Rentang Nilai (skala 5) 

Angka Huruf 

3,76-4,00 4,00 A+ 

3,51-3,75 3,75 A 

3,26- 3,50 3,50 A- 

3,01-3,25 3,25 B+ 

2,76-3,00 3,00 B 

2,51-2,75 2,75 B- 

2,26-2,50 2,50 C+ 

2,01-2,25 2,25 C 

S < 2,01 2,00 D 

2. Nilai akhir lulus suatu mata kuliah untuk program Magister sekurang- 

kurangnya B (3,0). 

3. Nilai akhir tesis dan disertasi sekurang-kurangnya B. 

4. Apabila dianggap belum memenuhi standar yang ditentukan, mahasiswa 

 

BAB VII 

PENILAIAN DAN EVALUASI HASIL BELAJAR 
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dapat diberi kesempatan dalam semester yang sama untuk mengikuti 

program remedial dalam bentuk penugasan terstruktur dan/atau tutorial 

sejawat yang diakhiri dengan pemberian ujian. 

5. Mahasiswa program Magister boleh mempunyai nilai C+ (2,7) sebanyak- 

banyaknya 10% dari total SKS yang dipersyaratkan oleh program studi 

Magister, dengan ketentuan nilai IPK akhir sekurang-kurangnya 3,00 

(tiga koma nol). 

B. Penghitungan Prestasi Belajar 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka yang menunjukkan prestasi 

atau keberhasilan studi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester 

terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif. Untuk mengetahui prestasi belajar 

mahasiswa, pada akhir semester dilakukan perhitungan kredit kumulatif dan 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) menggunakan rumus: 

 

dengan keterangan : 

𝑘𝑖 = SKS MK ke-i 

𝑁𝑖 = nilai MK ke-i 

n = banyaknya mata kuliah 

C. Evaluasi Proses Pembelajaran 

1. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara periodik oleh Program 

Studi pada akhir semester untuk melihat keefektivan proses belajar - 

mengajar pada semester yang sudah berjalan dan untuk melakukan 

perbaikan pada semester berikutnya. 

2. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap komponen yang 

mendukung proses pembelajaran, yaitu: (a) Mahasiswa, (b) Dosen, (c) 
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Tenaga Kependidikan, dan (d) INSURIur penunjang yang lain. Evaluasi 

ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi praktek baik (good practices) 

dalam rangka meningkatan kualitas proses pembelajaran. Program Studi 

bersama Pascasarjana melakukan evaluasi proses pembelajaran. 

3. Evaluasi terhadap mahasiswa dilakukan untuk melihat tingkat partisipasi 

mahasiswa dalam mengikuti semua aktivitas pembelajaran yang meliputi: 

tingkat kehadiran, penyelesaian tugas mata kuliah, dan kecukupan 

dukungan terhadap penyelesaian tugas. 

4. Evaluasi terhadap dosen dalam perkuliahan ditujukan untuk melihat 

kinerja dosen dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan 

mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. 

5. Evaluasi terhadap tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran untuk 

melihat kinerja tenaga kependidikan dalam menyediakan layanan untuk 

proses pembelajaran. 

6. Evaluasi terhadap INSURIur penunjang dilakukan untuk menilai 

dukungan Program Studi dan sarana prasarana yang disediakan dalam 

mendukung proses pembelajaran sehingga berjalan dengan efektif. 
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A. Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Belajar Mahasiswa 

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka untuk  menjamin agar 

pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan, khususnya pendidikan Program Magister 

di IAI Sunan Giri Ponorogo berjalan dengan baik. Terkait hal itu Pascasarjana 

sebagai pengendali penjaminan mutu pengelolaan pendidikan Program Magister 

mengambil kebijakan sebagai berikut: 

1. Pascasarjana wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap semester 

terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa, serta mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa agar 

mereka dapat menyelesaikan belajarnya dalam kurun waktu yang 

ditetapkan. 

2. Dalam rangka monev di tingkat pascasarjana dilakukan oleh Lembaga 

Penjaminan Mutu pendidikan (LPMP) yang memiliki kewenangan 

sebagai berikut: 

a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses belajar dan mengajar, 

b. sinkronisasi data siakad dan data fisik. 

c. pengolahan data kuesioner kepuasaan terhadap kinerja mahasiswa, 

dosen dan tenaga kependidikan. 

3. Pelaksanakan Penjaniman mutu prodi dilaksanakan oleh gugus mutu 

B. Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Penyelesaian Tesis. 

1. Monitoring dan evaluasi penyelesaian tesis dilaksanakan dalam rangka 

untuk menjamin agar penyelesaian tesis mahasiswa berjalan  dengan baik. 

 

BAB VIII 

MONITORING KEMAJUAN BELAJAR 

MAHASISWA 
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2. Monitoring dan evaluasi penyelesaian tesis dilakukan oleh Program Studi 

sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 

3. Pada kegiatan monitoring dan evaluasi penyelesaian tesis, mahasiswa 

diminta untuk melaporkan kemajuan tahapan-tahapan penyelesaian tesis 

yang sudah dilakukan. Di samping itu, mahasiswa juga diminta untuk 

melaporkan kendala-kendala yang dihadapi pada setiap tahapan 

penyelesaian tesis. 

4. Berdasarkan laporan kemajuan penyelesaian tesis yang dibuat 

mahasiswa, Kepala Program Studi mencarikan solusi permasalahan yang 

dihadapi mahasiswa. 
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A. Penetapan dan Predikat Kelulusan 

1. Mahasiswa program  Magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh 

seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian          

pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks 

prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). 

2. Kelulusan mahasiswa dari program Magister dapat diberikan predikat 

memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (cumlaude) dengan 

kriteria: 

a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila 

mencapai indeks prestasi kumulatif 3,00 (tiga koma nol nol) sampai 

dengan 3,50 (tiga koma limanol); 

b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan 

apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 3,51 (tiga koma lima 

satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);atau 

c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian 

(cumlaude) apabila mencapai indeks prestasi kumulatif lebih dari 

3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan masa belajar tidak melampaui 

batas 4 (empat) semester       untuk mahasiswa program Magister  

d. Mahasiswa tersebut pada ayat (a), (b), (c) dan (d) wajib memenuhi 

ketentuan tidak pernah melakukan tindakan melawan hukum, 

perbuatan   melanggar etika akademik dan/ pelanggaran tata susila 

setempat. 

e. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan 

 

BAB IX 

PENETAPAN KELULUSAN DAN WISUDA 
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apabila  mencapai  indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,75 (tiga koma 

tujuh lima)  dengan masa belajarnya tidak memenuhi ayat 2c 

f. Predikat kelulusan dinyatakan pada transkrip akademik. 

B. Wisuda 

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan program Magister mengikuti 

wisuda yang diselenggarakan panitia wisuda universitas. 

2. Untuk   dapat   mengikuti   wisuda   mahasiswa yang bersangkutan 

harus  memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan. 
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A. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama 

1. Mahasiswa lama diwajibkan  mendaftar ulang setiap awal semester 

secara online sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

2. Persyaratan administrasi yang diperlukan adalah membayar biaya 

pendidikan pada semester berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan 

di Bank yang sudah ditunjuk oleh Universitas. 

3. Registrasi secara online. 

B. Selang Mahasiswa 

1. Mahasiswa selang studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti 

kegiatan akademik sebelum studinya selesai, kemudian kembali 

mengikuti kegiatan akademik dengan seizin Rektor atas usul Direktur.  

2. Selang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan 

dalam perhitungan penyelesaian batas waktu studi dan hanya dapat 

diberikan maksimal selama 2 (dua) kali, masing-masing satu semester 

dan tidak dalam semester berturut-turut. 

3. Permohonan izin selang studi diajukan oleh mahasiswa yang 

bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester 

4. Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 

100%      

5. Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya 

pada semester berikutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan 

memenuhi kewajiban administrasi. 

 

BAB X 

PENDAFTARAN ULANG DAN SELANG 
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C. Tidak Aktif Studi 

Mahasiswa tidak aktif sesuai Pasal. 

1. Mahasiswa tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti 

kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam Pedoman 

akademik nomor: 010/PPs/212011/SK/I/2022 dinyatakan sebagai 

mahasiswa yang melaksanakan kegiatan akademik untuk semester yang 

bersangkutan dengan kredit 0 (nol) sks dan tetap diwajibkan membayar penuh 

biaya pendidikan. 

2. Mahasiswa yang tidak aktif studi sampai dengan 2 (dua) semester 

berturut- turut masih diperkenankan mengikuti kegiatan akademik 

kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku dan setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi 

kewajiban administrasi. 

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi 

mahasiswa yang sejak semester 1 (satu) tidak melakukan kegiatan 

akademik. 

4. Mahasiswa yang tidak aktif studi sampai dengan 2 (dua) semester 

berturut- turut diberikan peringatan akademik sebagaimana tersebut pada 

Pedoman akademik 010/PPs/212011/SK/I/2022  

5. Mahasiswa yang tidak aktif studi lebih dari 2 (dua) semester secara 

berturut- turut tanpa keterangan, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan 

akademik kembalidan dinyatakan mengundurkan diri dan diterbitkan 

surat penetapan pengunduran diri dari universitas yang merupakan 

bentuk penetapan pemberhentian studi mahasiswa (drop out). 
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A. Sumber Pendanaan 

Pembiayaan perkuliahan mahasiswa Pascasarjana IAI Sunan Giri Ponorogo 

berasal dari biaya mahasiwa dan dari institusi/lembaga pemberi beasiswa. Secara 

internal dirinci ke dalam besaran  masing-masing sesuai dengan  ketentuan 

Program Studi. 

B. Hak dan Kewajiban 

1. Mahasiswa Pascasarjana wajib membayar uang kuliah secara rutin setiap 

semester, sebagai persyaratan dapat melakukan pendaftaran ulang 

2. Pembayaran uang kuliah seperti yang dimaksud pada B.1 di atas 

dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan 

3. Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran dan atau regrestrasi ulang, 

maka yang bersangkutan kehilangan hak untuk mendapatkan layanan 

akademik 

4. Mahasiswa yang secara berturut-turut tidak melakukan pembayaran uang 

kuliah dua kali berturut-turut akan dikenakan sanksi sebagai mahasiswa 

tidak  aktif dan akan diproses menjadi mahasiswa yang mengundurkan 

diri.  
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A. Gedung dan Ruangan 

1. Gedung Pascasarjana IAI Sunan Giri Ponorogo dimanfaatkan untuk ruang 

pengelola, ruang kuliah, Perpustakaan, ruang dosen, ruang administrasi 

dan ruang lainnya. 

2. Mahasiswa Pascasarjana IAI Sunan Giri Ponorogo juga dapat 

menggunakan fasilitas lain seperti Lab Bahasa dan Masjid. 

B. Sarana Pembelajaran 

1. Setiap ruang kuliah harus tersedia fasilitas sarana dan prasarana, 

minimal, yakni meja-kursi kuliah, AC, LCD, dan jaringan Wifi. 

2. Perpustakaan IAI Sunan Giri Ponorogo menyediakan koleksi buku, 

layanandi intergrasikan ke pusat e-Books dan e-Journal, meja baca dan 

jaringan wifi dan akun library mendeley dengan koleksi buku2 

Pendidikan.  

C. Laboratorium 

1. Mahasiswa dapat mengakses layanan di UPT laboratorium terpadu IAI 

Sunan Giri Ponorogo 

2. Ijin penggunaan fasilitas hanya diberikan pada mahasiswa aktif atau yang 

telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan akademiknya. 

D. Hotspot area 

Hotspot area di lingkungan Pascasarjana IAI Sunan Giri Ponorogo dapat 

diakses dan digunakan                                          secara bebas oleh mahasiswa. 

 

BAB XII 
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Sistem Penjaminan Mutu Pascasarjana IAI Sunan Giri Ponorogo 

A. Landasan 

Statuta Yapertinuka 2021 dan pedoman akademik Pascasarjana mempunyai 

tugas melaksanakan pendidikan program Magister dan untuk bidang multidisplin 

dan melaksanakan penjaminan mutu program Magister yang diselenggarakan oleh 

fakultas. 

B. Organisasi 

Sistem Penjaminan Mutu Pascasarjana IAI Sunan Giri Ponorogo 

dilaksanakan oleh Direktur Pascasarjana yang dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu 

Pascasarjana. Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana mengikuti Penjaminan Mutu 

Institusi.. 

Sedangkan pada tingkat program studi dibentuk gugus penjaminan mutu 

sesuai                    kebutuhan. 
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Buku Pedoman Akademik diharapkan digunakan sebagai acuan bagi 

Pengelola,  Staf Pendukung, dan  Mahasiswa Program  Magister (S2) Pascasarjana 

IAI Sunan Giri Ponorogo dalam menjalankan kegiatan akademiknya. Buku 

Pedoman Akademik ini juga diharapkan dapat meningkatkan mutu pengelolaan 

dan proses serta hasil kegiatan akademik di lingkunaan Pascasarjana IAI Sunan 

Giri Ponorogo dan menjamin Continuous Quality Improvement untuk 

mewujudkan IAI SUNAN GIRI PONOROGO menuju standar mutu nasional 

maupun internasional. 
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PENUTUP 




