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Visi Prodi PGMI: 

Unggul dalam Penyiapan Tenaga Pendidik, Peneliti, dan Edupreneur pada Bidang 

MI/SD yang Berakhlak Islami di Kawasan Asia Tenggara pada Tahun 2025 

 

Misi Prodi PGMI 

1. Menyelenggarakan pendidikan bidang MI/SD berbasis pada profesionalitas 

dan berakhlak islami serta memiliki keunggulan bidang ICT; 

2. Menghasilkan sarjana yang memiliki jiwa wirausaha bidang pendidikan; 

3. Melaksanakan riset ilmu-ilmu pendidikan dan keguruan MI/SD; 

4. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang pendidikan guru MI/SD; 

5. Melaksanakan jaringan kerjasama atau kemitraan dengan lembaga/institusi 

MI/SD, perguruan tinggi di dalam dan luar negeri; 

6. Mewujudkan Good Prodi Governance. 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, revisi Buku Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang edisi tahun 2018 telah selesai 

disusun. Mudah-mudahan pedoman akademik ini dapat menjadi acuan bagi para 

Dosen dan Mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan perkuliahan dan 

menjadi pedoman kerja bagi tenaga administratif. 

Tujuan penyusunan revisi buku Pedoman Akademik ini adalah agar 

penyelenggaraan kegiatan akademik dapat berjalan tertib dan lancar sesuai dengan 

perkembangan zaman dan sekaligus peningkatan kinerja para pengelola Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.  

Buku Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini pada 

hakikatnya adalah pengembangan dan penjabaran dari Buku Pedoman Akademik 

Universitas Islam Negeri(UIN) Raden Fatah Palembang. Oleh karena itu, 

ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya mungkin merupakan pengulangan 

isi Buku Pedoman Akademik IAIN  Raden Fatah dengan penekanan pada hal-hal 

tertentu. Hal ini memang dimungkinkan karena fakultas adalah Unit Pelaksana 

Teknis (UPT). 

Pada edisi revisi tahun 2018 ini, cukup banyak perubahan yang signifikan 

dari edisi sebelumnya. Perubahan yang cukup mendasar yakni visi misi, 

kurikulum, serta aturan-aturan seputar pelaksanaan perkuliahan. Hal ini 

disebabkan karena adanya perubahan dari IAIN menjadi UIN dan  hampir seluruh 

Program Ptudi melakukan evaluasi kurikulum berkaitan dengan KKNI 

(Kualifikasi Kurikulum Nasional Indonesia) demi peningkatkan mutu pendidikan. 

Selain dari itu, struktur pimpinan serta program-program sayap yang dilaksanakan 

oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan juga terdapat perubahan-perubahan.  

Dengan Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini, 

diharapkan seluruh komponen yang terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan 

akademik baik pimpinan, Dosen, karyawan dan Mahasiswa harus merujuk buku 

pedoman akademik ini. Dengan demikian, dapat tercipta kelancaran dan 

ketertiban proses kegiatan akademik di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

yang lebih efektif dan efisien sejalan dengan perubahan yang terjadi dan semakin 

baik.  

 

     

    Palembang, Juni 2018 

    Dekan, 

 

 

 

    Prof. Dr. H.Kasinyo Harto, M.Ag. 

    NIP. 19710911 199703 1004 
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BAB I 

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UIN RADEN FATAH 

 

A. Sejarah Berdiri 

Gagasan mendirikan lembaga Perguruan Tinggi bidang Islam di Palembang 

muncul saat berlangsung Muktamar Ulama se-Indonesia di Palembang pada tahun 

1957. Gagasan itu diprakarsai oleh tiga orang ulama yaitu KH. A. Rasyid Siddik, 

M. Sidik Adim, dan H. Husin Abdul Mu’in. Gagasan ini mendapat sambutan dari 

Pemerintah Daerah dan masyarakat. Tindak lanjutnya adalah tanggal 11 

September 1957 diresmikan berdirinya Fakultas Hukum Islam dan Pengetahuan 

Masyarakat yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Islam Sumatera 

Selatan. Pimpinan Fakultas pada waktu itu KH. A. Gani Sindang sebagai ketua 

dan Mukhtar Effendi sebagai Sekretaris. 

Pada tahun keempat perkuliahan berjalan, Fakultas Hukum dan Pengetahuan 

Masyarakat ini sejak tanggal 25 Mei 1961 dinegerikan menjadi Fakultas Syariah 

Cabang Palembang, berinduk kepada IAIN Yogyakarta (sekarang UIN Sunan 

Kalijaga) berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 21 Tahun 1961. Kemudian 

sejak tanggal 1 Agustus 1963 sampai Nopember 1964 fakultas ini menjadi Cabang 

IAINCiputat Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah). 

Seiring dengan berdirinya Fakultas Syariah, pada tahun 1983, berdirilah 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang didirikan oleh Yayasan Taqwa 

Sumatera Selatan. Pimpinan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan pertama kali 

adalah Letkol. Drs. Hasbullah Bakry sebagai Dekan, M. Isa Sarul, MA., sebagai  

wakil Dekan, Drs. Fachry Bastari sebagai sekretaris, dan Drs. Hasanuddin dan 

Jauhari, BA sebagai kepala Kantor. 

Padatahun 1964, dibentuk panitia khusus untuk menyiapkan penegerian 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang diketuai oleh Letkol. Drs Hasbullah 

Bakry dan Drs. Hasanuddin sebagai sekretaris. Usaha panitia ini berhasil, yaitu 

dinegerikannyaFakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 86 Tahun 1964 tanggal 

20Oktober 1964. 
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Pimpinan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan setelah mengalami 

perubahan yaitu M. Isa Sarul, MA. sebagai Dekan, Drs. Hasanuddin sebagai 

Wakil Dekan I, Drs. Hijazi sebagai Wakil Dekan II, dan Drs. Abdullah Yahya 

sebagai Sekretaris fakultas. Wakil Dekan II semula dijabat Drs. Hijazi, tetapi 

karena beliau mendapatkan tugas penting sementara masa tugasnya belum selesai, 

maka Wakil Dekan II dijabat oleh Drs. Burlian Somad. 

Berdirinya fakultas-fakultas agama swasta di Palembang yang selanjutnya 

dinegerikan merupakan cikal bakal dan modal berdirinya UIN Raden Fatah 

Palembang yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Agama Republik 

Indonesia No. 7 Tahun 1964 tanggal 20 Oktober 1964.  

 

B. Pembinaan dan Perkembangan 

Pada awal pendirian, di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan belum 

ditegaskan spesialisasi/per Program Studi. Tetapi secara inklusif Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan adalah mendidik calon Tenaga Kependidikan/Guru 

Pendidikan Agama Islam. 

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kecenderungan zaman, 

maka di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dikembangkan beberapa 

ProgramStudi, yaitu: 

1. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Pendirian Program Studi PAI secara inklusif bersamaan dengan 

berdirinya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Sebab pada mulanya belum 

ada pembidangan/per-program Studi, tetapi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan mendidik Mahasiswa untuk menjadi guru Pendidikan Agama Islam. 

Setelah diadakan pengembangan program Studi lain di Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah, maka ditegaskan bahwaprogram 

Studi yang mendidik calon Guru Pendidikan Agama Islam adalah Program 

Studi Pendidikan Agama Islam. Jadi pada hakekatnya Program Studi PAI 

sudah lama ada, tetapi penegasannya seiring dengan didirikannya program 

Studi - program Studi yang lain. Di samping itu, dibuka lokal jauh di Bengkulu 

pada tahun 1986/1987. Kemudian, izin penyelenggaraan program Studi ini 
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terus diperpanjang, terakhir berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendis Depag 

RI No.: DJ.I/202/2008, tertanggal 20 Juni 2008. Berdasarkan Keputusan BAN-

PT No. 182/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014, menyatakan bahwa Program Studi 

Sarjana Pendidikan Agama Islam, UIN Raden Fatah Palembang terakreditasi 

A, sejak tanggal 28 Juni 2014. 

 

2. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 

Pada tahun 1986/1987 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden 

Fatah membuka lagi satu program studi yaitu Program Studi Pendidikan 

Bahasa Arab. Pembukaan program studi ini dilatarbelakangi oleh satu 

pengamatan, dimana tenaga pendidik ahli Bahasa Arab baik di madrasah-

madrasah maupun di lingkungan UIN sendiri jumlahnya sangat terbatas. 

Program Studi ini mendidik Mahasiswa untuk menjadi tenaga pendidik yang 

ahli Bahasa Arab dan terampil berkomunikasi untuk membantu perkembangan 

ilmu-ilmu keislaman. 

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab dibuka berdasarkan persetujuan 

senat Fakultas Ilmu Tarbiyah dan KeguruanUIN Raden Fatah Palembang 

dalam sidangnya tanggal 20 Januari 1986 yang selanjutnya diperkuat dengan 

persetujuan anggota senatUIN Raden Fatah dalam sidang berikutnya. 

Kemudian, izin penyelenggaraan program Studi ini terus diperpanjang, terakhir 

berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendis Depag RI No.: DJ.I/202/2008, 

tertanggal 20 Juni 2008, Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 153/SK/BAN-

PT/Akred/S/V/2014, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Pendidikan 

Bahasa Arab, UIN Raden Fatah Palembang terakreditasi B, sejak tanggal 28 

Mei 2014. 

 

3. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) 

Program ini dulunya dikenal dengan Program Studi Kependidikan Islam 

(KI) yang dibuka dengan latar belakang bahwa belum ada program studi yang 

mempersiapkan tenaga ilmuan dibidang Pendidikan Islam, sementara program 

Studi yang telah diselenggarakan bertujuan untuk mendidik calon tenaga 
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praktisi Pendidikan Islam yaitu untuk menjadi Guru Agama Islam dan Guru 

Bahasa Arab. 

Program Studi Kependidikan Islam dibuka pada tahun akademik 

1995/1996 berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Fatah Nomor: IX 

Tahun 1996 tanggal 22 Januari 1996. Kemudian, izin penyelenggaraan 

program studi ini terus diperpanjang, terakhir berdasarkan Surat Keputusan 

Dirjen Pendis Depag RI No.: DJ.I/202/2008, tertanggal 20 Juni 2008. 

Terakhir pada tahun 2011, Program Studi Kependidikan Islam diubah 

menjadi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam berdasarkan hasil 

pertemuan Alumni Kependidikan Islam dan surat Edaran dari Dirjen 

Pendidikan Islam Kemenag RI. Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 

145/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana 

Manajemen Pendidikan Islam, UIN Raden Fatah Palembang terakreditasi B, 

sejak tanggal 23 Mei 2014. 

 

4. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

Pada tahun 2006/2007 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden 

Fatah membuka lagi satu program studi yaitu Program Studi Guru Pendidikan 

Agama Islam untuk Sekolah Dasar dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. 

Program ini merupakan peralihan dari program diploma GPAI SD & GKMI. 

Peralihan  program ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Guru tahun 2006 

yang menghendaki kualifikasi seorang guru minimal berpendidikan Strata I (S-

1). Sebagai respon dari Undang-Undang Guru tersebut, maka sejak tahun 

akademik 2006/2007 program diploma GPAI SD dan GKMI tidak dibuka lagi 

dan sebagai gantinya dibuka program S-1 PGPAI SD dan PGMI. 

Program S-1 GPAI SD & PGMI dibuka berdasarkan persetujuan anggota 

Senat Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah dalam 

sidangnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2006, sedangkan PGMI dibuka 

berdasarkan keputusan Dirjen Pendis Depag RI No. DJ.I/257/2007. 

Pada tahun 2012,  Program S-1 GPAI SD dileburkan ke dalam 

ProgramStudi Pendidikan Agama Islam, karena izin operasional yang 
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diusulkan ke Dirjen Pendis Depag RItidak kunjung terbit. Berdasarkan 

Keputusan BAN-PT No. 153/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016, menyatakan 

bahwa Program Studi Sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, UIN 

Raden Fatah Palembang terakreditasi B, sejak tanggal 28 Mei 2016. 

 

5. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 

Pada tahun 2007 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah 

membuka program Studi baru, yakni Program Studi Pendidikan Bahasa 

Inggris. Program ini dibuka berdasarkan pertimbangan dan tingginya animo 

masyarakat yang ingin mengikuti program ini, maka atas persetujuan dan 

Keputusan Dirjen Pendis Depag RI No.: DJ.I/178/2007 Program Studi 

Pendidikan Bahasa Inggris dibuka. Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 

017/BAN-PT/Ak-XV/S1/VI/2012, menyatakan bahwa ProgramStudi Sarjana 

Pendidikan Bahasa Inggris, UIN Raden Fatah Palembang terakreditasi C, sejak 

tanggal 29 Juni 2012. Dan pada tahun 2017 ProgramStudi PBI terakreditasi B, 

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1013/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017, 

terhitung sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan 11 April 2022. 

 

6. Program Studi Pendidikan Biologi 

ProgramStudi Pendidikan dibuka pada tahun kuliah 1981/1982 

berdasarkan Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI Nomor  

Kep/E/668/1981. Program Studi Pendidikan dibuka dengan latar belakang 

pemenuhan kebutuhan akan tenaga guru Pengetahuan Umum bagi madrasah-

madrasah di bawah pengelolaan/binaan Depertemen Agama baik Negeri 

maupun Swasta. 

Program Studi Pendidikan ini memiliki tiga Sub Program yaitu IPS, IPA 

dan Matematika. Pada tahun 1984/1985 dibuka juga lokal jauh di Bengkulu 

Program IPS Berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Fatah Nomor: 

XV tahun 84. Mengingat perkembangan akan kebutuhan lulusan ProgramStudi 

Pendidikan ini sudah mulai jenuh, maka pada tahun 1989 ProgramStudi ini 

tidak lagi menerima calon Mahasiswa. Setelah vakum selama kurang lebih 10 
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tahun, atas desakan masyarakat pada tahun 2008 Program Studi Pendidikan ini 

dibuka kembali berdasarkan persetujuan dan Keputusan Dirjen Pendis Depag 

RI No.: DJ.I/202/2008, tertanggal 20 Juni 2008 Program Studi Pendidikan 

MIPA dibuka. 

Namun, Program Pendidikan MIPA ini tidak disetujui Dirjen Pendis 

dalam rangka akreditasi, karenanya harus dipecah menjadi dua Program Studi 

yakni Program Studi Pendidikan Biologi dan Pendidikan Matematika. Program 

ini dibuka berdasarkan pertimbangan dan tingginya animo masyarakat yang 

ingin mengikuti program ini, maka atas persetujuan dan Keputusan Dirjen 

Pendis Depag RI Nomor: 456 Tahun 2012,tertanggal 18 April 2012, maka 

Program Studi Pendidikan MIPA menjadi dua Program Studi yakni Program 

Studi Pendidikan Biologi dan Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang.Pada tahun 2018, Program Studi 

Pendidikan Biologi telah melakukan re-akreditasi dan Berdasarkan Keputusan 

BAN-PT menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Pendidikan Biologi, UIN 

Raden Fatah Palembang terakreditasi B, sejak 2018. 

 

7. Program Studi Pendidikan Matematika 

Program Studi Pendidikan dibuka pada tahun kuliah 1981/1982 

berdasarkan Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI Nomor 

Kep/E/668/1981. Program Studi Pendidikan dibuka dengan latar belakang 

pemenuhan kebutuhan akan tenaga guru Pengetahuan Umum bagi madrasah-

madrasah di bawah pengelolaan/binaan Depertemen Agama baik Negeri 

maupun Swasta. 

Program Studi Pendidikan ini memiliki tiga Sub Program yaitu IPS, IPA 

dan Matematika. Pada tahun 1984/1985 dibuka juga lokal jauh di Bengkulu 

Program IPS Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Nomor: 

XV tahun 84. Mengingat perkembangan akan kebutuhan lulusan Program Studi 

Pendidikan ini sudah mulai jenuh, maka pada tahun 1989 Program Studi ini 

tidak lagi menerima calon Mahasiswa. Setelah vakum selama kurang lebih 10 

tahun, atas desakan masyarakat pada tahun 2008 Program Studi Pendidikan ini 
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dibuka kembali berdasarkan persetujuan dan Keputusan Dirjen Pendis Depag 

RI No.: DJ.I/202/2008, tertanggal 20 Juni 2008 Program Studi Pendidikan 

MIPA dibuka. 

Namun, Program Studi Pendidikan MIPA ini tidak disetujui Dirjen 

Pendis dalam rangka akreditasi, karenanya harus dipecah menjadi dua program 

Studi yakni Program Studi Pendidikan Biologi dan Program Studi Pendidikan 

Matematika. Program ini dibuka berdasarkan pertimbangan dan tingginya 

animo masyarakat yang ingin mengikuti program ini, maka atas persetujuan 

dan Keputusan Dirjen Pendis Depag RI Nomor : 456 Tahun 2012, tertanggal 

18 April 2012, maka Program Studi Pendidikan MIPA menjadi dua Program 

Studi yakni Program Studi Pendidikan Biologi dan Pendidikan Matematika 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan KeguruanUIN Raden Fatah Palembang. 

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 184/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013, 

menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Pendidikan Matematika, UIN Raden 

Fatah Palembang terakreditasi C, sejak tanggal 06 September 2013. 

 

8. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) 

ProgramStudi (Program Studi) Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

(PIAUD) di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah ini 

merupakan Program Studi baru di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. 

Pada awal berdiri Program Studi ini bernama PGRA, berdasarkan Surat 

Keputusan Direktur Jenderal Pendidkan Islam Nomor 6943 Tahun 2016, maka 

nama PGRA berubah menjadi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD). Di 

wilayah Sumatera Selatan khususnya Program Studi PIAUD di UIN Raden 

Fatah merupakan satu-satunya yang diselenggarakan di PTN di wilayah ini. 

Pendirian Program Studi PIAUD di UIN Raden Fatah juga merupakan respon 

terhadap banyaknya tuntutan masyarakat terhadap ProgramStudi ini.  

Rencana pembentukan Program Studi PIAUD ini pada dasarnya telah 

dilakukan diawali dengan pembentukan tim penyusunan proposal usulan 

ProgramStudi baru yang pada waktu itu diketuai oleh Ibu Dra. Choirunniswah, 

M.Ag., yang juga menjabat sebagai Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan 
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pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah. Dokumen 

usulan pembukaan Program Studi PIAUD ini telah disampaikan ke Dirjen 

Pendis Kemenag RI Jakarta sejak tahun 2013. 

Selama kurang lebih satu tahun proposal pengajuan Program Studi ini 

mengalami proses lama dan panjang di Kementerian Agama Jakarta. Sempat 

muncul dugaan bahwa proposal pengajuan Program Studi PIAUD ini 

mengalami “pengabaian” dari Kemenag RI Jakarta. Lalu seiring dengan 

momentum konversi IAIN Raden Fatah menjadi UIN Raden Fatah pada awal 

tahun 2015, bersamaan dengan program penguatan dan pengembangan 

ProgramStudi di lingkungan UIN Raden Fatah, maka dikeluarkanlah SK 

Rektor UIN Raden Fatah nomor 53 tahun 2015 tertanggal 3 Februari 2015 

tentang Tim Penguatan dan Pengembangan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Fatah yang menugaskan untuk menyusun draft naskah 

proposal pengajuan Program Studi baru ke Dikti Kemendiknas Jakarta. Pada 

rapat pertama tim yang dihadiri Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

menentukan pembagian tugas penyusunan proposal Program Studi baru yakni 

Program Studi PIAUD, Program Studi Pendidikan Kimia, Program Studi 

Pendidikan Fisika, Program Studi Kimia, dan Program Studi Biologi. Selain 

itu, ditentukan juga tim untuk penyusunan penguatan Program Studi lama 

untuk diperbarui izinnya ke Dikti Kemendiknas Jakarta yaitu Program Studi 

Pendidikan Matematika dan Program Studi Pendidikan Biologi.  

Untuk tugas penyusunan draft naskah proposal Program Studi PIAUD 

ditunjuk Dr. Abdurrahmansyah, MA sebagai koordinator. Tim ini telah 

berjalan dan memulai proses penyusunan. Namun belum sempat selesai 

penyusunan draft naskah proposal ini, tiba-tiba datang kabar baik yang 

menginformasikan bahwa proposal Program Studi PIAUD yang diusulkan 

sejak tahun 2013 yang lalu ternyata dikabulkan dan mendapatkan izin 

penyelenggarannya. Berdasarkan SK Dirjen Pendis Kemenag RI yang pada 

diktum kesatu pada keputusan itu menyatakan: “Memberikan Izin 

Penyelenggaraan ProgramStudi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal pada 

Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah tahun 2015”. Dengan 
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demikian, hasrat dan keinginan untuk menyelenggaran Program Studi PGRA 

yang sejak lama terpendam akhirnya terwujud dengan dikeluarkannya Surat 

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 

1266 tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi PGRA pada 

Program Sarjana UIN Raden Fatah tertanggal 2 Maret 2015, yang 

ditandatangani oleh Bapak Kamaruddin Amin selaku Direktur Jenderal 

Pendidikan Islam di Kementerian Agama RI. 

 

9. Program Studi Pendidikan Fisika 

Program Studi Pendidikan Fisika di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Fatah ini merupakan ProgramStudi baru di lingkungan 

UIN Raden Fatah.Alih status IAIN Raden Fatah menjadi UIN Raden Fatah 

Palembang pada tanggal 20 Oktober 2014 memberikan peluang untuk 

menambah pembukaan program studi-program studi baru yang berbasis 

Saintek, salah satunya usul pembukaan Program Studi Pendidikan Fisika.  

Untuk merealisasikan hal tersebut Rektor UIN Raden Fatah Palembang 

melalui Wakil Rektor I membentuk Tim Pengembangan dan Penguatan 

Fakultas yang akan mengembangkan program studi-program studi baru di 

fakultas-fakultas yang sudah mapan di lingkungan UIN Raden Fatah, maka 

dikeluarkanlah SK Rektor UIN Raden Fatah nomor 53 tahun 2015 tertanggal 3 

Februari 2015 tentang Tim Penguatan dan Pengembangan Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah yang menugaskan untuk menyusun 

draft naskah proposal pengajuan program studi- program studi baru ke Dikti 

Kemendikbud Jakarta. Salah satu program studi baru tersebut adalah 

ProgramStudi Pendidikan Fisika.  

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

No. 273A/P/2014 tentang izin penyelenggaraan program studi pada Universitas 

Islam Negeri Raden Fatah Palembang, memutuskan dan menetapkan untuk 

memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika. 
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10. Program Studi Pendidikan Kimia 

Program Studi Pendidikan Kimia di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Fatah ini merupakan Program Studi baru di lingkungan 

UIN Raden Fatah. Alih status IAIN Raden Fatah menjadi UIN Raden Fatah 

Palembang pada tanggal 20 Oktober 2014 memberikan peluang untuk 

menambah pembukaan Program Studi - Program Studi baru yang berbasis 

Saintek, salah satunya usul pembukaan Program Studi Pendidikan Kimia.  

Untuk merealisasikan hal tersebut Rektor UIN Raden Fatah Palembang 

melalui Wakil Rektor I membentuk Tim Pengembangan dan Penguatan 

Fakultas yang akan mengembangkan program studi-program studi baru di 

fakultas-fakultas yang sudah mapan di lingkungan UIN Raden Fatah, maka 

dikeluarkanlah SK Rektor UIN Raden Fatah nomor 53 tahun 2015 tertanggal 3 

Februari 2015 tentang Tim Penguatan dan Pengembangan Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah yang menugaskan untuk menyusun 

draft naskah proposal pengajuan program studi-program studi baru ke Dikti 

Kemendikbud Jakarta. Salah satu Program Studi baru tersebut adalah 

ProgramStudi Pendidikan Kimia.  

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

No. 273A/P/2014 tentang izin penyelenggaraan program studi pada Universitas 

Islam Negeri Raden Fatah Palembang, memutuskan dan menetapkan untuk 

memberikan izin penyelenggaraan ProgramStudi Pendidikan Kimia.  

 

C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

1. Kedudukan Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi UIN. 

2. Tugas 

a. Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dalam ilmu pengetahuan keislaman dan ilmu 

pengetahuan yang umum untuk program akademik dan program 

profesional. 
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b. Program akademik adalah Program Sarjana (S-1). 

3. Fungsi 

a. Penyusunan dan perumusan konsep kebijaksanaan dan perencanaan 

Program Fakultas. 

b. Pelaksanaan kegiatan pendidikandan pengajaran ilmu pengetahuan 

keislaman dan ilmu-ilmu pendidikan umum lainnya. 

c. Pelaksanaan Penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan 

keislamandan ilmu-ilmu pendidikan lainnya. 

d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 

e. Pelaksanaan pembinaan Mahasiswa. 

f. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan 

lingkungannya. 

g. Pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-

lembaga lain. 

h. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan fakultas, 

penyelenggaraan administrasi fakultas. 

i. Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelengaraan kegiatan 

serta penyusunan laporan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

BAB II 

ORGANISASI FAKULTASI ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UIN RADEN FATAH PALEMBANG 

 

A. Struktur  Organisasi 

1. Jabatan Struktural 

a. Dekan dan Wakil Dekan 

b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub. Bagian 

2. Jabatan Non Struktural dan Fungsional 

a. Ketua dan Sekretaris Program Studi 

b. Ketua LaboratoriumMicro Teaching 

c. Ketua Laboratorium IPA terpadu 

d. Ketua LaboratoriumKeagamaan (BTQ) 

e. Ketua Laboratorium Komputer  

f. Kepala Sumber Belajar Fakultas 

g. Ketua Gugus Penjamin Mutu Fakultas (GPMF) 

h. Ketua Labor Bahasa 

i. Dosen 

 

B. Job Deskripsi Para Pejabat 

1. Dekan 

a. Bidang Akademik dan Kelembagaan 

1) Memeriksa dan menandatangani SK Dosen dan buku pedoman 

akademik 

2) Memeriksa dan menandatangani Roster Mata Kuliah Persemester 

3) Memeriksa dan menandatangani SK Dosen Penasehat Akademik 

(PA) 

4) Memeriksa dan menandatangani SK Dosen pamong praktikum 

5) Memeriksa dan menandatangani SK Panitia ujian persemester dan 

megkoordinir pelaksanaan ujian semester 

6) Memeriksa dan menandatangani SK panitia, surat-surat Dosen, dan 

pegawai 
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7) Mengarahkan surat-surat tentang akademik ke Wakil Dekan I 

b.  Bidang Administrasi Umum 

1) Memeriksa dan menandatangani rekapitulasi absensi pegawai dan 

Dosen 

2) Menyelenggarakan rapat pimpinan fakultas 

3) Memeriksa dan menandatangani surat-surat fakultas dan SK kegiatan 

4) Memimpin penerapan disiplin pegawai 

5) Memeriksa kinerja harian pegawai 

6) Memeriksa dan menandatangani SKP dan DP3 pegawai 

7) Mengarahkan surat-surat tentang kepegawaian ke Wakil Dekan II 

8) Memeriksa dan memproses pegawai yang melanggar disiplin 

9) Penanggung jawab pelaksana salah satu kegiatan fakultas 

c. Perencanaan, Keuangan, dan Akuntansi 

1) Memeriksa dan menandatangani buku Renstra dan program kerja 

fakultas 

2) Menyusun rencana realisasi anggaran 

3) Meneliti dan menandatangani SPP pelaksanaan anggaran 

4) Meneliti dan menandatangani BKU BPP 

5) Meneliti dan menandatangani BA pemeriksaan kas 

6) Meneliti dan menandatangani Amprah honor panitia 

d. Bidang KeMahasiswaan 

Meneliti dan menandatangani surat-surat permohonan  

e. Bidang Kerjasama 

1) Mengarahkan surat-surat tentang keMahasiswaan dan kerjasama 

2) Memproses pembuatan MoU/Nota kerjasama 

3) Melayani kunjungan tamu mitra kerjasama 

4) Memproses tindak lanjut permohonan kerjasama dari mitra kerja 

5) Mengadakan, mendokumentasikan dan mengirimkan surat balasan 

kepada pihak terkait 

f. Alumni 

1) Mengelola data almuni 
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2) Memfasilitasi ikatan alumni dalam upaya pemberdayaan alumni 

3) Memproses penerbitan surat dinas pada Subbag administrasi alumni 

 

2. Wakil Dekan I 

a. Menyusun program kerja dan menetapkan sasaran kerja fakultas dalam 

bidang akademik dan kelembagaan 

1) Membantu merumuskan kebijakan dan sasaran kerja bidang akademik 

dan kelembagaan 

2) Mengkoordinasi kebijakan bidang akademik dan kelembagaan dengan 

ketua jurusan/program studi, kepala Laboratorium, unit penjamin 

mutu, pusat bahasa 

b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program akademik dan 

kelembagaan 

1) Mengkoordinasikan pengembangan karir tenaga Dosen 

2) Mengkoordinasi peningkatan produktivitas ilmiah tenaga Dosen 

3) Mengkoordinasikan pengembangan suasana akademik 

4) Mengkoordinasi rekrutmen Mahasiswa baru 

5) Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas pendidikan dan 

pembelajaran 

6) Mengkoordinasikan pengembangan standar-standar mutu akademik 

dan pelaksanaannya 

7) Mengkoordinasikan pengembangan kualitas penelitian dan 

pengabdian masyarakat 

8) Mengkoordinasikan pengembangan bahasa dan Sumber Belajar 

9) Mengkoordinaskan pengembangan kelembagaan 

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program 

akademik dan kelembagaan 

1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program 

kerja bidang pengembangan karir Dosen 

2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program 

kerja bidang peningkatan produktivitas ilmiah tenaga Dosen 
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3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program 

kerja bidang pengembangan suasana akademik 

4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

rekrutmen Mahasiswa baru 

5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan aktivitas 

pendidikan dan pembelajaran 

6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan 

standar-standar mutu akademik dan pelaksanaannya 

7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

penelitian dan pengabdian masyarakat 

8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program 

kerja bidang pengembangan bahasa dan Sumber Belajar 

9) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program 

kerja bidang pengembangan kelembagaan dan penyusunan laporan 

kegiatan bidang akademik dan kelembagaan. 

 

3. Wakil Dekan II 

a. Menyusun program kerja serta menjadwalkan dan menetapkan sasaran 

kerja fakultas 

1) Menyiapkan konsep dan rumusan rencana, kebijakan dan sasaran 

program kerja bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, 

perlengkapan dan rumah tangga 

2) Mengkoordinasikan pengelolaan rumusan bidang perencanaan, 

keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga dengan 

Kabag TU 

b. Melaksanakan koordinasi tugas kepada unut terkait 

1) Melaksanakan perencanaan, pengelolaan keuangan, ketenagaan dan 

kerumahtanggaan 

2) Membina tenaga perencanaan, pengelolaan keuangan, ketenagaan dan 

kerumahtanggaan 

3) Melakukan pemecahan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam 
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perencanaan, pengelolaan keuangan, ketenagaan dan 

kerumahtanggaan 

4) Melaksanakan usaha pengembangan dan peningkatan sistem 

pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, 

ketenagaan dan kerumahtanggaan 

5) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kinerja perencanaan, 

pengelolaan keuangan, ketenagaan dan kerumahtanggaan 

6) Mengidentifikasi pengembangan strategi perencanaan, pengelolaan 

keuangan, ketenagaan dan kerumahtanggaan 

7) Melaksanakan penilaian prestasi dan pelaksanaan kegiatan dan 

penyususnan laporan secara periodik 

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan 

1) Meneliti buku Renstra dan program kerja fakultas 

2) Meneliti dan mendatangani SPP pelaksanaan anggaran 

3) Meneliti dan menandatangani BKU BPP 

4) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan meneliti realisasi anggaran 

d. Memantau pelaksanaan tugas dan pekerjaan unit terkait 

1) Pelaksanaan penyelenggaraan bidang perencanaan, pengelolaan 

2) Pembinaan tenaga administrasi dan hubungannya dengan bidang 

perencanaan, pengelolaan keuangan, ketenagaan dan 

kerumahtanggaan 

e. Mengadakan evaluasi kerja 

1) Menyiapkan bahan evaluasi dikerja bawahan dan pembuatan laporan 

2) Memonitoring pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, pengelolaan 

keuangan, ketenagaan dan kerumahtanggaan 

 

4. Wakil Dekan III 

a. Menyusun Program kerja dan menetapkan sasaran kerja fakultas dalam 

bidang kemahasiswaan, kerjasama dan alumni 

1) Membantu merumuskan kebijakan dan sasaran kerja bidang 

keMahasiswaan, kerjasama dan alumni 
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2) Mengkoordinasikan kebijakan bidang keMahasiswaan, kerjasaman 

dan alumni kepada ketua jurusan/programStudi, kepala Laboratorium, 

unit penjaminan mutu serta lembaga lainnya 

b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program keMahasiswaan, 

kerjasama dan alumni 

1) Mengkoordinasikan penguatan kelembagaan Mahasiswa 

2) Mengkoordinasikan pengembangan dan peningkatan minat dan bakat 

Mahasiswa 

3) Mengkoordinasikan pengembangan suasana akademik Mahasiswa 

4) Mengkoordinasikan pengembangan kerjasama antar lembaga 

5) Mengkoordinasikan pengembangan pendataan alumni 

6) Mengkoordinasikan pengembangan kerjasama dengan alumni 

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksaan program 

keMahasiswaan, kerjasama dan alumni 

1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program 

penguatan kelembagaan Mahasiswa 

2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program 

pengembangan dan peningkatan minta dan bakat Mahasiswa 

3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program 

pengembangan suasana akademik Mahasiswa 

4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program 

pengembangan kerjasama antar lembaga 

5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program 

pengembangan pendataan alumni 

6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program 

pengembangan kerjasama 

 

5. Bagian Tata Usaha 

a. Administrasi Umum memiliki job deskripsi sebagai berikut: 

1) Mengelola tata naskah dinas, dengan uraian tugas: 

a) Menerima danmemberi nomor agenda secara manual/online dan 
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melekatkan lembar disposisi pada surat masuk/dokumen terkait 

b) Menyamapaikan surat/dokumen kepala pejabat terkait untuk 

ditindaklanjuti 

c) Mengumpulkan dan mengklasifikasi bahan tata persuratan sesuai 

spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan 

2) Mengumpulkan dan mengklasifikasi tata naskah dinas, dengan 

uraian tugas: 

a) Mengumpulkan dan mengklasifikasi bahan tata persuratan dinas 

sesuai dengan spesifikasi untuk memudahkan apabila diperlukan 

b) Mengumpulkan dan mengklasifikasi bahan tata persuratan dinas 

sesuai dengan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan 

c) Penandatanganan surat dengan pejabat yang berwenang dan 

terkait sesuai dengan klasifikasi dan prosedur untuk 

kesempurnaan pedoman kode klasifikasi dan penandatangan 

surat 

3) Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang 

terkait dengan tata naskah dinas 

a) Mempelajari dan mengkaji tata persuratan dinas sesuai dengan 

spesifikasi untuk memudahkan apabila diperlukan 

b) Mempelajari dan mengkaji tata persuratan dinas sesuai dengan 

prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan 

c) Mempelajari dan mengkaji penandatanganan tata persuratan 

dinas sesuai dengan prosedur dan klasifikasi untuk 

kesempurnaan pedoman kode klasifikasi dan penandatanganan 

surat 

4) Mengelola arsip persurat/dokumen lainnya, dengan uraian tugas 

a) Melakukan arsip dokumen/surat secara manual/online baik surat 

masuk/dokumen terkait 

b) Menyampaikan surat atau dokumen yang telah diarsip kepada 

pejabat/pimpinan terkait 

c) Mengklasifikasi surat/dokumen terkait yang telah diarsip sesuai 
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spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan 

5) Mengklasifikasi arsip persurat/dokumen lainnya, dengan uraian 

tugas: 

a) Mengklasifikasi arsip/dokumen lainnya secara manual/online 

baik surat masuk/dokumen terkait 

b) Mengklasifikasi arsip persuratan/dokumen lainnya sesuai dengan 

prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan 

c) Mengklasifikasi arsip persuratan/dokumen lainnya sesuai dengan 

kode dan nomor surat yang telah ditetapkan oleh atasan 

6) Mempelajari dan mengkaji karakteristik arsip persuratan/dokumen 

lainya 

a) Mempelajari dan mengkaji karakteristik arsip/dokumen lainnya 

secara manual/online baik surat masuk/dokumen terkait 

b) Mempelajari dan mengkaji karakteristik arsip 

persuratan/dokumen lainnya sesuai dengan prosedur untuk 

memudahkan apabila diperlukan 

c) Mempelajari dn mengkaji karakteristik arsip persuratan/dokumen 

lainnya sesuai dengan kode dan nomor surat yang telah 

ditetapkan oleh atasan 

b. Administrasi Kepegawaian 

1) Melakukan verifikasi dan pemutakhiran job deskripsi pegawai 

a) Melakukan update terhadap job deskripsi yang telah disusun 

secara berkala 

b) Menerbitkan SK Dekan penyesuaian JFU berikut revisinya 

2) Mengolah data kebutuhan Dosen dan pegawai 

a) Menghimpun semua data mengenai Dosen dan pegawai 

b) Memproses surat pengantar penyampaian usulan kebutuhan 

Dosen dan pegawai berikut revisinya 

c) Menyampaikan surat pengantar dan ususlan kebutuhan Dosen 

pegawai kepada dekan dan rektor 

3) Menyusun evaluasi kinerja fakultas 
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a) Menyusun quesioner survei kepuasan Mahasiswa terhadap 

pelayanan Dosen dan pegawai 

b) Menerbitkan surat edaran pengisian quesioner survei kepuasan 

Mahasiswa terhadap Dosen dan pegawai beserta revisinya 

c) Merekap hasil pengisian quesioner survei kepuasan 

d) Membuat laporan evaluasi kinerja pegawai 

4) Mengelola arsip 

a) Memilah dan mengklasifikasikan arsip berdasarkan jenis surat 

b) Menginput ke dalam data base arsip terpadu dan memberikan 

kode pada arsip 

c) Menyimpan arsip berdasarkan kode 

d) Scan dokumen/SK penting sebelum diarsip 

e) Melayani peminjaman dan pengembalin arsip 

f) Merapikan arsip secara berkala 

5) Mengelola surat masuk 

a) Menerima dan mencatat atau menginput surat masuk ke dalam 

buku agenda dan lembar disposisi 

b) Menyampaikan surat ke pejabat-pejabat sesuai dengan disposisi 

pimpinan untuk penyelesaian lebih lanjut 

c) Mendistribusikan surat/dokumen/SK kepada pihak terkait 

6) Mengelola surat keluar 

a) Mencatat surat keluar dan menulis/input dalam buku kendali 

surat/database persuratan 

b) Memintakan tanda tangan surat keluar ke pejabat berwenang 

c) Mengadakan surat-surat/SK-SK 

c. Rumah tangga 

1) Menyusun ship jaga pemantau keamanan 

a) Mendisiplinkan staff keamanan untuk stand by pada posko 

keamanan 

b) Memberikan rasa aman kepada Mahasiswa/Dosen/pegawai di 

fakultas 
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c) Memonitor aktivitas Mahasiswa/warga kampus yang berkaitan 

dengan rasa aman 

2) Memonitor aktivitas keMahasiswaan di fakultas 

a) Melakukan controlling keliling di seluruh ruangan d lingkungan 

fakultas 

b) Menerima laporan Mahasiswa/warga kampus atas hal yang 

mencurigakan 

3) Melakukan dan menjamin keamanan setiap Mahasiswa/Dosen/ 

pegawai di fakultas 

a) Menindaklanjuti laporan Mahasiswa/warga kampus atas hal yang 

mencurigakan 

b) Melaporkan hasil laporan Mahasiswa/warga kampus atas hal 

yang mencurigakan 

4) Mengelola taman 

a) Mengecek tanaman yang ada di lingkungan universitas 

b) Menata tanaman di lingkungan universitas 

c) Melaksanakan tugas kebersihan mengumpulkan sampah luar 

gedung 

5) Kebersihan gedung fakultas 

a) Membersihkan halaman luar dan mengumpulkan sampah di 

fakultas 

b) Mengecek ruangan kelas agar bersih dan nyaman untuk proses 

belajar mengajar 

c) Melaksanakan tugas pembuangan sampah ke TPA 

d. Hubungan Masyarakat 

Dalam jabatan hubungan masyarakat memiliki job deskripsi 

Mengelola situs/web, dengan uraian tugas sebagai berikut: 

1) Mengelola web fakultas ke web universitas 

2) Meng-upload informasi dan pulikasi ke media seluruh Indonesia 

melalui internet dan website fakultas 

3) Meng-upload berita tentang fakultas ke dalam web UIN 
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4) Mendata kerusakan pada sarana dan prasarana kantor di lingkungan 

fakultas 

e. Pengelolaan BMN 

1) Pemelihara sarana dan prasarana kantor 

a) Mengecek kerusakan gedung atau ruangan di lingkungan fakultas 

b) Menyusun jadwal perbaikan dengan rekanan yang ditunjuk 

dalam pemeliharaan sarana dan prasaran kantor 

c) Mengawasi AC, infocus, komputer, printer 

2) Mengelola mesin dan prasarana kantor 

a) Melayani permintaan penggandaan/fotokopi surat/SK/ 

dokumen/undangan/materi dalam rangka keperluan belajar 

mengajar ataupun operasional 

b) Menyampaikan hasil foto kopi/penggandaan 

c) Melakukan inventarisasi BMN dan persediaan untuk diarsipkan 

setiap bulan sekali 

d) Melaksanakan rekonsilasi data SIMAK BMN ke bagian umum 

e) Menyusun laporan penghapusan BMN karena hilang 

f. Sistem informasi fakultas 

Sistem informasi fakultas memiliki job deskripsi mengelola media 

informasi, dengan uraian tugas sebagai berikut: 

1) Menyediakan media komunikasi bagi Mahasiswa dan Dosen 

2) Menyediakan media informasi online bagi Mahasiswa dan Dosen 

3) Melayani konsultasi Mahasiswa 

4) Membangun sistem belajar mengajar 

g. Perencanaan dan anggaran 

1) Menyusun pedoman operasional (PO) dan tarif-tarif 

a) Merekap kegiatan yang akan dituangkan dalam PO 

b) Menyusun PO dan tarif-tarif 

c) Memproses revisi PO dan tarif-tarif 

d) Mencetak dokumen PO dan tarif-tarif/revisi PO dan tarif-tarif 

2) Mempersiapkan blanko isian data per tri wulan dan menghimpun 
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data evaluasi kegiatan, dengan uraian tugas mempersiapkan blanko 

isian data per tri wulan dan menghimpun data evaluasi kegiatan 

3) Menyusun dokumen RBA 

a) Membuat rekap kegiatan yang akan dituangkan dalam RBA 

b) Menyusun RBA fakultas 

c) Mengingat data RBA ke RKAKL 

d) Membuat TOR 

4) Menyusun proposal target pendapatan 

a) Membuat laporan mengenali usulan target pendapatan dan 

belanja fakultas 

b) Menghitung UKT/BKT/unit cost serta BOPTN 

c) Menyusun proposal target pendapatan 

h. Pelaksanaan anggaran 

1) Menyusun bukti setoran SPP 

a) Menerima bukti setor dari Mahasiswa 

b) Melakukan pencocokan antara setoran dengan bukti transfer 

c) Melakukan pencatatan terhadap bukti-bukti penerimaan BLU 

dari dana pendidikan seperti SPP, praktikum, dan DPP 

d) Mengarsip bukti-bukti sesuai dengan klasifikasinya 

2) Membantu bendahara pembantu fakultas dalam penyusunan laporan 

pertanggungjawaban penerimaan BLU secara periodik, dengan 

uraian tugas membantu bendahara pembantu fakultas dalam 

penyusunan laporan pertanggungjawaban penerimaan BLU secara 

periodik 

3) Memberikan pelayanan di bidang administrasi keuangan, dengan 

tugas Memberikan pelayanan di bidang administrasi keuangan 

4) Menghimpun dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen 

pengajuan daftar belanja/honorarium 

a) Meneliti dokumen permintaan pembayaran belanja 

b) Meneliti dokumen permintaan pembayaran honorarium 

c) Meneliti dokumen honor pembuat soal ujian akhir 
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d) Meneliti dokumen honor koreki ujian akhir 

e) Meneliti dokumen honor pengawas ujian akhir 

i. Perbendaharaan 

1) Membukukan penerimaan ke dalam buku kas umum, buku pembantu 

bukti transaksi penerimaan 

a) Menyiapkan bahan 

b) Membukukan ke BKU 

c) Membukukan ke buku pembantu sesuai jenis penerimaan 

d) Membuat berita acara penutupan BKU dan buku pembantu akhir 

e) Meminta otorisasi PPK yaitu dekan fakultas 

2) Membukukan pengelauaran ke dalam buku kas umum, buku 

pembantu bukti transaksi pengeluaran 

a) Menyiapkan bahan 

b) Membukukan BKU 

c) Membukukan ke buku pembantu sesuai jenis pengeluaran 

3) Mengajukan GU, TUP, SPP (SPP untuk belanja barang, jasa modal, 

jasa profesi, dan sosial) ke bagian keuangan 

a) Mengumpulkan data kuitansi 

b) Mengumpulkan berkas yang akan di GU kan 

c) PPK mengajukan surat permohonan TUP ke KPA 

4) Melakukan pemungutan pajak dan menyetorkan 

a) Melakukan pemungutan pajak dan menyetorkan 

b) Menandatangani setoran pajak dan SSPB oleh BPP fakultas 

5) Menandatangani SPTJB dengan uraian tugas menandatangani 

SPTJB oleh PPK fakultas 

j. Akuntansi 

1) Menelaah belanja RM dan Belanja BLU 

2) Menginput SPTB (untuk belanja Mak 52, 53 dan 57) 

3) Menginput pendapatan jasa giro dan bunga deposito 

4) Menginput dan menghitung biaya bank 

5) Menginput data pendapatan 
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6) Mencocokkan hasil input RM dengan laporan realisasi belanja 

7) Memverifikasi jumlah belanja modal dengan data SIMAK BMN 

k. Pelaporan keuangan 

1) Menghitung dan menyatukan semua data untuk menyusun laporan 

realisasi anggaran, laporan operasional, neraca. 

2) Pengecekan akhir, penyusunan lampiran dan pencetakan laporan 

keuangan 

3) Pengarsipan dokumen untuk penyusunan laporan 

4) Menyusun proyeksi laporan keuangan 

5) Menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP, disertai dengan 

lampiran-lampiran yang dibutuhkan 

l. Administrasi akademik 

1) Memilah, memilih, dan mengklasifikasikan arsip berdasarkan jenis 

surat 

2) Menginput ke dalam database arsip terpadu dan memberikan kode 

pada arsip 

3) Scan dokumen/SK penting dan mengarsipkan berdasarkan kode 

4) Melayani peminjaman dan pengembalian arsip 

5) Menyusun dan menyajikan data serta merekap jumlah calon 

Mahasiswa baru dan aktif 

6) Menyiapkan daftar hadir Dosen untuk belajar mengajar 

7) Membuat jadwal perkuliahan 

8) Menyiapkan SK yang berkaitan dengan kegiatan akademik 

m. Administrasi kemahasiswaan 

1) Mengelola surat masuk dan surat keluar 

a) Menerima dan mencatat atau menginput surat masuk dan keluar 

ke dalam buku agenda dan lembar disposisi 

b) Menyampaikan surat ke pejabat-pejabat sesuai dengan disposisi 

pimpinan untuk penyelsaian lebih lanjut 

c) Mecatat surat keluar dan menulis/input dalam buku kendali 

surat/database persuratan 
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d) Memintakan tanda tangan surat keluar ke pejabat berwenang 

e) Menggandakan surat-surat/SK-SK 

f) Mendistribusikan surat/undangan/SK kepada pihak terkait 

2) Memproses penerbitan surat-surat dinas subbag. Administrasi 

kemahasiswaan 

3) Penerimaan Mahasiswa baru 

a) Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan dan pendataan 

Mahasiswa baru 

b) Mengkoordinir pelaksanaan OPAK di Fakultas 

c) Mengkoordinir pelaksanaan Studium general 

4) Menyusun pelaksanaan perkuliahan dan ujian 

a) Mengkoordinir pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian 

semester 

b) Memeriksa, mengoreksi dan memaraf surat-surat akademik 

c) Mengkoordinir penginputan nilai ujian kahir semester 

5) Menyusun hasil perkuliahan 

a) Mengkoordinir pembuatan KHS 

b) Mengkoordinir pembuatan KRS 

c) Mengkoordinir pendistribusian KHS 

d) Mengkoordinir pendistribusian KRS 

e) Mengkoordinir pengembalain KRS 

6) Menyusun pelaksanaan pemberian beasiswa 

a) Mengkoordinir penyeleksian/pendaftaran beasiswa Mahasiswa 

b) Mengkoordinir dalam memverifikasi persyaratan beasiswa 

c) Mempublikasikan informasi tentang beasiswa Mahasiswa 

reguler/asing 

d) Mendata/menginput data calon penerima beasiswa 

e) Melakukan verifikasi berkas administrasi seleksi penerimaan 

f) Melakukan rekapitulasi calon penerima beasiswa 

g) Menginput data penerima beasiswa Mahasiswa ke dalam program 

SIA 
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h) Menyusun laporan progress report Mahasiswa dan menyampaikan 

ke instansi terkait/pemberi sponsor beasiswa 

7) Memproses penyelesaian tugas akhir Mahasiswa 

a) Mengkoordinir pelaksanaan pendaftaran munaqasyah 

b) Mengkoordinir pelaksanaan wisuda dan yudusium 

c) Menyajikan data prestasi Mahasiswa di akademik 

d) Menyajikan data prestasi Mahasiswa non akademik 

8) Menyusun laporan kegiatan subbag administrasi 

n. Adiministrasi alumni 

1) Memproses penerbitan surat dinas pada Subbag. Administrasi 

alumni, dengan uraian tugas memproses penerbitan surat dinas pada 

subbag administrasi alumni dan melakukan pengarsipan dan 

mendistribusikan kepada pihak terkait 

2) Mengelola data alumni 

a) Menghimpun data tracer study dan informasi alumni dari masing-

masing ProgramStudi 

b) Menginput data tracer study informasi alumni ke dalam SIA 

c) Menyusun laporan data tracer study dan informasi alumni 

3) Memfasilitasi ikatan alumni dalam upaya pemberdayaan 

a) Melakukan koordinasi dengan para alumni 

b) Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pertemuan alumni jika 

dibutuhkan 

c) Memberikan informasi terkait ikatan alumni 

 

6. Kepala Jurusan, Sekretaris jurusan, Kepala Laboratorium 

a. Kepala Jurusan/ProgramStudi 

1) Mengembangkan Jurusan 

a) Berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai kegiatan, program 

kerja atau pengembangan jurusan 

b) Melaksanakan kegiatan terkait Mahasiswa, Dosen dan pihak lain 

dalam pengembangan jurusan 
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c) Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal jurusan 

d) Merumuskan rancangan anggaran dan program kerja jurusan 

2) Mengelola jurusan 

a) Menyusun/ melaksanakan/ memonitoring/ mengevaluasi/ 

melaporkankegiatan akademik jurusan 

b) Memverifikasi/memvalidasi berkas, dokumen, laporan 

3) Melaksanakan tugas tri dharma perguruan tinggi, yaitu mengajar, 

penelitian, dan pengabdian 

4) Tugas lainnya yang diberikan atasan 

a) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan, baik lisan maupun tertulis 

b) Menghadiri rapat-rapat 

c) Tugas lainnya yang diberikan atasan 

b. Sekretaris Jurusan/Program Studi 

1) Mengembangkan jurusan 

a) Berkoordinasi dengan ketua jurusan mengenai kegiatan, program 

kerja atau pengembangan jurusan 

b) Melaksanakan kegiatan terkait Mahasiswa, Dosen dan pihak lain 

dalam pengembangan jurusan bersama dengan ketua jurusan 

c) Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal jurusan bersama 

ketua jurusan 

d) Merumuskan rancangan anggaran dan program kerja jurusan 

bersama ketua jurusan 

2) Mengelola jurusan 

a) Menyusun/ melaksanakan/ memonitoring/ mengevaluasi/ 

melaporkan kegiatan akademik jurusan bersama ketua jurusan 

b) Memverifikasi berkas, dokumen, laporan 

c) Melaksanakan kegiatan administratif dan kesekretariatan jurusan 

3) Melaksanakan tugas tri dharma perguruan tinggi, yaitu mengajar, 

penelitian, dan pengabdian 

4) Tugas lainnya yang diberikan atasan 
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a) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan, baik lisan maupun tertulis, dan tugas lainnya yang 

diberikan atasan 

b) Menghadiri rapat-rapat 

c. Kepala Laboratorium 

1) Mengelola jurusan 

a) Berkoordinasi dengan ketua jurusan dan sekretaris jurusan 

mengenai kegiatan, program kerja 

b) Berkoordinasi dengan Mahasiswa terkait penggunaan 

Laboratorium, magang, KKN, praktikum 

c) Menerima konsultasi Mahasiswa 

2) Melaksanakan tugas tri dharma perguruan tinggi, yaitu mengajar, 

penelitian, dan pengabdian 

3) Tugas lainnya yang diberikan atasan 

a) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan, baik lisan maupun tertulis 

b) Menghadiri rapat-rapat 

c) Tugas lainnya yang diberikan atasan 

d. LaboratoriumMicro Teaching 

1) Tugas 

Melaksanakan program dan kegiatan Laboratorium Micro 

Teachingyang mendukung pelaksanaan pendidikan dan pengajaran 

pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah. 

2) Fungsi 

Labaratorium Micro Teaching mempunyai fungsi : 

a) Penyusunan rencana dan program Laboratorium Micro Teaching 

b) Pelaksanaan program dan kegiatan Laboratorium Micro Teaching 

c) Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan 

kegiatan serta penyusunan laporan 
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e. Ketua Laboratorium IPA terpadu 

1) Tugas 

Melaksanakan program dan kegiatan Laboratorium IPA yang 

mendukung pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pada Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah. 

2) Fungsi 

Labaratorium IPATerpadu mempunyai fungsi : 

a) Penyusunan rencana dan program Laboratorium IPA 

b) Pelaksanaan program dan kegiatan Laboratorium IPA 

c) Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan 

kegiatan serta penyusunan laporan 

f. Ketua Laboratorium Keagamaan  

1) Tugas 

Melaksanakan program dan kegiatan Laboratorium Keagamaan yang 

mendukung pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pada Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah. 

2) Fungsi 

Laboratorium Keagamaan mempunyai fungsi : 

a) Penyusunan rencana dan program Laboratorium Keagamaan 

b) Pelaksanaan program dan kegiatan Laboratorium Keagamaan 

c) Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan 

kegiatan serta penyusunan laporan 

g. Ketua Laboratorium Komputer  

1) Tugas 

Melaksanakan program dan kegiatan Laboratorium Komputer yang 

mendukung pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pada Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah. 

2) Fungsi 

Laboratorium Komputer mempunyai fungsi: 

a) Penyusunan rencana dan programLaboratorium Komputer  

b) Pelaksanaan program dan kegiatan Laboratorium Komputer  
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c) Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan 

kegiatan serta penyusunan laporan 

h. Kepala Sumber Belajar Fakultas 

1) Tugas 

Melaksanakan program dan kegiatan Sumber Belajar yang 

mendukung pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pada Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah. 

2) Fungsi 

Sumber Belajar Fakultas mempunyai fungsi : 

a) Penyusunan rencana dan programSumber Belajar Fakultas 

b) Pelaksanaan program dan kegiatan Sumber Belajar Fakultas 

c) Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan 

kegiatan serta penyusunan laporan 

i. Ketua Gugus Penjaminan Mutu  Fakultas (GPMF) 

1) Tugas 

Melaksanakan program dan kegiatan Gugus Penjaminan Mutu 

Fakultas (GPMF) serta mendukung dan membantu Dekan dalam 

meningkatkan mutu akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Raden Fatah. 

2) Fungsi 

Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) mempunyai fungsi: 

a) Penyusunan rencana dan program Gugus Penjaminan Mutu 

Fakultas (GPMF) 

b) Pelaksanaan program dan kegiatan Gugus Penjaminan Mutu 

Fakultas (GPMF) 

c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi  proses penyelenggaraan 

kegiatan akademik serta penyusunan laporan 

7. Dosen 

a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran 

1) Menyusun silabus pembelajaran 

2) Membuat materi perkuliahan per tatap muka selama satu semester 
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3) Membuat silabus mata kuliah 

4) Membuat soal latihan 

5) Melaksanakan tatap muka perkuliahan 

6) Membuat soal ujian tengah semester 

7) Membuat soal ujian semester 

b. Memberikan pelayanan kepada Mahasiswa 

1) Melaksanakan bimbingan pembelajaran 

2) Memeriksa KRS Mahasiswa setiap semester 

3) Menjalankan peran sebagai Penasehat Akademik 

4) Melaksanakan bimbingan penyusuna skripsi/tesis/disertasi 

5) Menguji Mahasiswa sidang tugas akhir 

c. Tugas lainnya yang diberikan atasan 

1) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan, 

baik lisan maupun tertulis 

2) Menghadiri rapat-rapat 

d. Pengabdian masyarakat 

1) Menjadi narasumber dalam kegiatan 

2) Melaksanakan sosialisasi 

3) Mengadakan seminar 
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BAB III 

VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN 

 

A. Vis, Misi dan Tujuan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden 

Fatah Palembang (2016-2020) 

1. Visi  

Menjadi Fakultas yang unggul di bidang pendidikan dan riset secara 

profesional,beretika religius dan mampu bersaing di kawasan Asia pada 

tahun 2030. 

 

2. Misi  

Dalam merealisasikan visinya, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Raden Fatah Palembang memiliki misi sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan pendidik 

dan tenaga kependidikan yangprofesional, religius dan menguasai TIK. 

b. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian untuk meningkatkan 

kualitas penyelenggaraan pendidikan. 

c. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional dan berkelanjutan. 

d. Mengembangkanjaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang 

berkomitmen dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. 

 

3. Tujuan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Tujuan pendidikan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Raden Fatah Palembang dengan berfokus pada pengembangan dan 

peningkatan kompetensi Mahasiswa adalah sebagai berikut: 

a. Terwujudnya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan 

religius. 

b. Terbentuknya tradisi ilmiah untuk mendukung pengembangan 

kompetensi profesional, pedagogik, pribadi dan sosial bagi calon 

pendidik dan tenaga kependidikan.  
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c. Terbentuknya tradisi ilmiah untuk mendukung pengembangan riset. 

d. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan 

berkelanjutan. 

 

Kompetensi/Kemampuan yang diharapkan bagi lulusan Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. 

a. Memahami konsep-konsep Islam dan Tarbiyah dan Keguruan pada 

khususnya. 

b. Memiliki wawasan yang luas dan mendalam berkaitan dengan ilmu-ilmu 

lain dalam kehidupan. 

c. Mampu menganalisis dan mensintesis ilmu-ilmu keislaman dalam 

kaitannya dengan ilmu (sesuai dengan bidang masing-masing) dalam 

kehidupan. 

d. Mampu menerapkan metode yang tepat dalam menanamkan pemahaman 

dan membiasakan pengalaman ajaran Islam. 

e. Mampu mengevaluasi proses pembelajaran dalam kaitannya dengan 

pengalaman ajaran Islam dalam masyarakat. 

 

B. Visi, Misi dan Tujuan ProgramStudi Pendidikan Agama Islam 

1. Visi 

Menjadi program Studi yang unggul, religius dan bertaraf internasional pada 

tahun 2030. 

 

2. Misi 

Adapun misi yang diemban oleh Program Studi Pendidikan Agama 

Islam adalah: 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam yangberkualitas, profesional, religius dan berbasis ICT. 

b. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah dalam bidang Pendidikan 

Agama Islam yang kompetitif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat 

global. 
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c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Pendidikan 

Agama Islam secara profesional dan berkelanjutan. 

d. Menjalin dan mengembangkan kerjasama secara sinergis dengan 

stakeholder. 

 

3. Tujuan 

Tujuan Program Studi PAI pada hakikatnya merupakan penjabaran 

operasional dari visi Program Studi PAI. Visi bukan hanya menjadi tekad 

dan komitmen civitas akademika Program Studi PAI, melainkan juga 

sebagai hal yang harus dipahami oleh segenap unsur Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan. Untuk menjelaskan visi di atas, dirumuskan tujuan Program 

Studi PAI.  

Adapun tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam sebagai 

berikut: 

a. Terwujudnya sarjana pendidikan agama Islam yang unggul, berakhlak 

mulia, dan memiliki daya saing global. 

b. Terbentuknya tradisi ilmiah untuk mendukung pengembangan 

kompetensi profesional, paedagogik, kepribadian dan sosial bagi calon 

pendidik. 

c. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan 

berkelanjutan. 

d. Terwujudnya kerjasama yang produktif dan kemitraan yang harmonis 

dengan stakeholder. 

 

C. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab 

1. Visi 

Menjadi program Studi terkemuka dan berkarakter islami yang mampu 

menghasilkan lulusan yang profesional serta unggul di bidang ilmu Bahasa 

Arab dan metode pembelajarannya dan mampu bersaing di tingkat nasional 

pada tahun 2025. 
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2. Misi  

Adapun misi yang diemban oleh Program Studi Pendidikan Bahasa 

Arab adalah: 

a. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran 

unggul dalam bidang pendidikan Bahasa Arab. 

b. Menyiapkan sarjana yang menguasai disiplin ilmu pendidikan dan bahasa 

Arab serta terampil mengaplikasikannya dalam masyarakat 

c. Menyiapkan sarjana pendidikan Bahasa Arab yang berkarakter Islami 

d. Mengembangkan paradigma baru pendidikan bahasa Arab dan 

menciptakan akademis religius dalam pengelolaan lembaga pendidikan 

e. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang lebih proaktif dan 

partisipasif sesuai dengan kompetensi dan kapasitas yang berkaitan 

dengan pendidikan Bahasa Arab. 

 

3. Tujuan 

Mendidik Mahasiswa menjadi Sarjana Pendidikan Islam yang memiliki 

kemampuan dalam bidang bahasa arab dan menguasai metode 

pembelajarannya dengan baik dan benar. 

Tujuan ProgramStudi PBA pada hakikatnya yaitu sebagai berikut: 

a. Tercapainya lulusan yang memiliki kompetensi keguruan dan ilmu 

bahasa Arab 

b. Tercapainya lulusan yang memiliki kompetensi sebagai tenaga non 

kependidikan (penerjemah, guide, dan peneliti) 

c. Tercapainya lulusan yang memiliki kompetensi untuk mengembangkan 

inovasi dalam pembelajaran bahasa arab 

d. Terciptanya produk penelitian yang dapat dijadikan rujukan dalam 

pengembangan bahasa Arab di Madrasah/Sekolah, Pondok pesantren dan 

lembaga pendidikan lainnya, serta bermanfaat untuk pengembangan 

program studi. 
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D. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam 

1. Visi 

Visi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam adalah:  Menjadi pusat 

penyiapan tenaga kependidikan dan perkantoran yang profesional, 

berkarakter, berintegritas, dan mampu bersaing di tingkat nasional dan Asia 

Tenggara pada tahun 2030. 

2. Misi 

Adapun misi yang diemban oleh Program Studi Manajemen 

Pendidikan Islamadalah: 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaranyang propesional dan 

berkualitasdalam bidang manajemen pendidikan Islam untuk 

menghasilkan lulusan yang siap menjadi tenaga administrasi di bidang 

pendidikan dan perkantoran. 

b. Melaksanakan penelitan dalam rangka mengembangan ilmu manajemen 

pendidikan Islam dan perkantoran.  

c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang proaktif dan 

partisipatif dalam bidang manajemen pendidikan Islam dan perkantoran. 

d. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menyiapkan tenaga 

kependidikan bidang Manajemen Pendidikan Islam dan perkantoran. 

e. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap lulusan dengan 

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan. 

3. Tujuan 

Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam 

bertujuan untuk menghasilkan: 

a. Lulusan dengan kompetensi yang relevan dengan tuntutan dunia kerja 

dalam bidang manajemen pendidikan Islam, khususnya sebagai tenaga 

kependidikan, konsultan manajemen pendidikan Islam, dan peneliti yang 

mampu bersaing di tingkat nasional dan Asia Tenggara dengan masa 

Studi tepat waktu.  
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b. Hasil penelitian inovatif, dan kompetitif di bidang Manajemen 

pendidikan Islam yang berkarakter islami dengan melibatkan staff 

pengajar dan Mahasiswa MPI. 

c. Produk pengabdian masyarakat di bidang manajemen pendidikan Islam 

yang berbasis hasil penelitian dan berorientasi pada perbaikan mutu 

manajemen pendidikan Islam sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan masyarakat. 

d. Kerjasama strategis dan sinergis dalam pengembangan dan penerapan 

ilmu manajemen pendidikan Islam. 

e. Pelayanan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia tenaga 

kependidikan dan perkantoran.  

 

Cara Pencapaian Tujuan: 

a. Mengelola Program Studi MPI yang transparan, akuntabel, kredibel, 

bertanggungjawab dan adil. 

b. Mengembangkan suasana akademis yang kondusif yang memungkinkan 

warga kampus dapat bekerja secara optimal sesuai dengan fungsi masing-

masing. 

c. Mengembangkan sistem penjaminan mutu Program Studi MPI dengan 

berkoordinasi Lembaga Penjamin Mutu (LPM) yang memungkinkan 

semua pihak dapat bekerjasama untuk peningkatan mutu akademik. 

d. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap 

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan 

pembelajaran/perkuliahan. 

e. Mensosialisasikan visi, misi dan tujuan Program Studi melalui berbagai 

kesempatan seperti kuliah iftitah, OPAK, dan media elektronik 

 

E. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 

1. Visi 

Menjadi Program Studi yang sehat dan berkualitas serta mampu 

menghasilkan sarjana pendidikan Bahasa Inggris yang profesional, 
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berkarakter, berintegritas, dan memiliki reputasi internasional pada tahun 

2022 di Sumatera Selatan.  

 

2. Misi 

Adapun misi yang diemban oleh Program Studi Pendidikan Bahasa 

Inggris adalah: 

a. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan Bahasa Inggris 

yang proporsional dan berkualitas 

b. Mengembangkan riset ilmu pendidikan dan pengajaran Bahasa Inggris 

yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 

c. Menyiapkan sarjana pendidikan Bahasa Inggris yang profesional, 

berkarakter, dan berintegritas, dan memiliki reputasi internasional 

d. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang lebih proaktif dan 

partisipatif sesuai dengan kompetensi dan kapasitas yang berkaitan 

dengan pendidikan Bahasa Inggris 

e. Mengembangkan jaringan kerja sama atau kemitraan dengan lembaga 

lainnya di dalam dan luar negeri. 

f. Mengembangkan dan menjaga nilai, etika profesional, dan moral 

akademis untuk pengendalian mutu program Studi Pendidikan Bahasa 

Inggris . 

3. Tujuan 

Menghasilkan sarjana Pendidikan Bahasa Inggris yang profesional, 

berkarakter, dan berintegritas, dan memiliki reputasi internasional yang 

mampu menjawab masalah dan kebutuhan masyarakat yang berkaitan 

dengan Pendidikan Bahasa Inggris. 

 

Tujuan Pendukung 

a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Bahasa Inggris berbasis pada 

profesionalisme yang memiliki keunggulan, meliputi hal-hal berikut: 



 

 

40 

 

1) membuat pengembangan kurikulum kegiatan pembelajaran yang 

proporsional dan berkualitas; 

2) mempersiapkan SDM yang berkompeten dalam bidang pendidikan 

Bahasa Inggris; 

3) membuat pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran yang 

memadai  

4) membuat pengadaan infrastruktur yang berhubungan dengan 

pengembangan pembelajaran  yang memadai; 

b. Mengembangkan riset dalam bidang keilmuan pendidikan dan keguruan 

Bahasa Inggris yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

c. Mengembangkan kegiatan dalam bidang pengabdian dan pemberdayaan 

masyarakat, meliputi hal-hal berikut: 

1) Mengadakan pendidikan dan pelatihan dalam pengajaran bidang 

Bahasa Inggris kepada masyarakat, khususnya guru-guru bahasa 

Inggris di sekolah-sekolah. 

2) Mengadakan program kegiatan sosial kepada masyarakat.  

d. Mengembangkan jaringan kerjasama atau kemitraan dengan perguruan 

tinggi di dalam dan luar negeri, meliputi hal-hal berikut: mengadakan 

seminar, pelatihan, dan workshop berskala nasional dan internasional 

antarperguruan tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri; 

1) Mengadakan berbagai kompetisi yang berskala nasional dan 

internasional antarperguruan tinggi, baik dalam negeri maupun luar 

negeri; 

2) Mengadakan pertukaran Mahasiswa antar perguruan tinggi, baik 

dengan perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri; 

3) Mengadakan kunjungan edukasi ke perguruan tinggi lain, baik dalam 

negeri maupun luar negeri. 
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F. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah (PGMI) 

1. Visi 

Unggul dalam penyiapan tenaga pendidik, peneliti, pengembang dan 

edupreneur pada bidang MI/SD yang berlandaskan Iman, Ilmu, dan Amal 

pada tahun 2025. 

 

2. Misi 

a. Menyelenggarakan pendidikan bidang madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar 

berbasis pada profesionalitas yang memiliki keunggulan; 

b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu pendidikan dan keguruan islam yang 

relevan dengan kebutuhan masyarakat; 

c. Mengembangkan pola pemberdayaan  masyarakat di bidang pendidikan 

guru madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar; 

d. Mengembangkan jaringan kerja sama atau kemitraan dengan perguruan 

tinggi di dalam dan luar negeri; 

e. Mengembangkan dan menjaga nilai, etika profesional, dan moral 

akademis untuk pengendalian mutu program studi PGMI. 

f. Mengembangkan wirausaha di bidang pendidikan guru madrasah 

ibtidaiyah/sekolah dasar. 

 

3. Tujuan 

a. Mempersiapkan sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang 

berkompeten, unggul, dan berdaya saing tinggi. 

b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan bidang keilmuan dan keguruan 

Islam berbasis pada profesionalitas yang memiliki keunggulan, meliputi 

hal-hal berikut: 

1) membuat pengembangan kurikulum kegiatan pembelajaran yang 

terstandar; 

2) mempersiapkan SDM yang berkompeten dalam bidang guru kelas; 

3) membuat pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran  yang 
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memadai; 

4) membuat pengadaan infrastruktur yang berhubungan dengan 

pengembangan pembelajaran  yang memadai. 

c. Mengembangkan riset bidang keilmuan pendidikan umum dan 

pendidikan keguruan Islam yang relevan dengan kebutuhan 

masyarakat, dengan mengacu pada hal-hal berikut: 

1) menghasilkan penelitian-penelitian sebagai wujud pengembangan di 

bidang Aqidah Ahlak Madrasah ibtidaiyah yang profesional di 

bidangnya; 

2) menghasilkan penelitian-penelitian sebagai wujud pengembangan di 

bidang Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah ibtidaiyah yang 

profesional di bidangnya; 

3) menghasilkan penelitian-penelitian sebagai wujud pengembangan di 

bidang Fiqh Madrasah ibtidaiyah yang profesional di bidangnya; 

4) menghasilkan penelitian-penelitian sebagai wujud pengembangan di 

bidang Quran Hadis Madrasah ibtidaiyah yang profesional di 

bidangnya; 

5) menghasilkan penelitian-penelitian sebagai wujud pengembangan di 

bidang matematika Madrasah ibtidaiyah yang profesional di 

bidangnya; 

6) menghasilkan penelitian-penelitian sebagai wujud pengembangan di 

bidang bahasa Indonesia Madrasah ibtidaiyah yang profesional di 

bidangnya; 

7) menghasilkan penelitian-penelitian sebagai wujud pengembangan di 

bidang ilmu pengetahuan alam Madrasah ibtidaiyah yang profesional 

di bidangnya; 

8) menghasilkan penelitian-penelitian sebagai wujud pengembangan di 

bidang ilmu pengetahuan sosial Madrasah ibtidaiyah yang profesional 

di bidangnya; 

9) menghasilkan penelitian-penelitian sebagai wujud pengembangan di 

bidang pendidikan pancasila dan kewarganegaraan Madrasah 
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ibtidaiyah yang profesional di bidangnya. 

d. Mengembangkan kegiatan dalam bidang pengabdian dan pemberdayaan 

masyarakat, meliputi hal-hal berikut: 

1) Mengadakan pelatihan guna meningkatkan prefesionaliseme guru 

dalam bidang pembelajaran; 

2) mengadakan penyuluhan-penyuluhan mengenai keilmuan Islam 

kepada masyarakat; 

3) mengadakan program kegiatan sosial kepada masyarakat. 

e. Mengembangkan jaringan kerjasama atau kemitraan dengan perguruan 

tinggi di dalam dan luar negeri, meliputi hal-hal berikut: 

1) mengadakan seminar, pelatihan, dan workshop berskala nasional dan 

internasional antarperguruan tinggi, baik dalam negeri maupun luar 

negeri; 

2) mengadakan berbagai kompetisi yang berskala nasional dan 

internasional antarperguruan tinggi, baik dalam negeri maupun luar 

negeri; 

3) mengadakan pertukaran Mahasiswa antarperguruan tinggi, baik 

dengan perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri; 

4) mengadakan kunjungan edukasi ke  perguruan tinggi lain, baik dalam 

negeri maupun luar negeri. 

f. Menghasilkan sarjana PGMI yang berakhlakul karimah dan bertanggung 

jawab terhadap profesi. 

 

G. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Pendidikan Biologi 

1. Visi 

Menjadi Program Studi yang unggul dalam bidang pendidikan biologi dan 

pemerhati pendidikan biologi yang berkarakter islami dan berwawasan 

nasional di kawasan Asia Tanggera tahun 2030. 

2. Misi 

Berdasarkan visi di atas, maka Program Studi Pendidikan Biologi 

memiliki misi sebagai berikut: 
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a. Menyelenggarakan pendidikan biologi berdasarkan kuriukulum 

berkarakter islami yang telah dikembangkan melalui riset dan 

benchmarking ke berbagai programStudi sejenis di dalam dan di kawasan 

Asia Tenggara. 

b. Melaksanakan riset dan publikasi terkait pendidikan biologi dengan 

melibatkan berbagai pihak dalam bentuk kerjasama kolaboratif secara 

nasional, dan kawasan Asia Tenggara. 

c. Mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat untuk mengamalkan dan 

menyebarluaskan perkembangan keilmuan dan hasil-hasil riset dalam 

bidang pendidkan biologi. 

 

3. Tujuan 

a. Menghasilkan tenaga pendidik profesional dalam bidang pendidikan dan 

ilmu biologi yang dilandasi nilai-nilai keislaman. 

b. Mampu menjadi tenaga pendidik yang profesional di berbagai lembaga 

pendidikan bidang pembelajaran biologi yang berkarakter islami.  

c. Membentuk tenaga enterpreneurship dalam bidang ilmu Pendidikan dan 

biologi. 

d. Menghasilkan  peneliti dalam bidang pendidikan dan ilmu biologi yang 

mampu menjawab masalah dan kebutuhan masyarakat.  

e. Mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan 

dan ilmu biologi. 

f. Menjalin kerjasama atau kemitraan dengan sekolah dan perguruan tinggi 

di dalam dan luar negeri. 

g. Menghasilkan publikasi ilmiah bidang ilmu pendidikan biologi dalam 

lingkup nasional dan internasional. 
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H. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Pendidikan Matematika 

1. Visi 

Pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan pendidik, 

peneliti, dan pengembang bahan ajar dalam bidang pendidikan matematika 

yang berkarakter islami dan mampu bersaing di Asia Tenggara. 

 

2. Misi 

Berdasarkan visi di atas, maka Program Studi Pendidikan Matematika  

memiliki misi sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan pengajaran dalam rangka menghasilkan pendidik, 

peneliti, dan pengembang bahan ajar dalam bidang pendidikan 

matematika. Menggiatkan penelitian inovatif, dan kompetitif di bidang 

pendidikan matematika yang berkarakter islami dengan melibatkan staff 

pengajar dan Mahasiswa pendidikan matematika 

b. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang pendidikan matematika 

yang berbasis hasil penelitian dan berorientasi pada perbaikan mutu 

pendidikan matematika sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 

masyarakat. 

c. Membudayakan karakter islami dalam kegiatan akademik. 

 

3. Tujuan 

Tujuan penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika UIN 

Raden Fatah adalah menghasilkan: 

a. Lulusan dengan kompetensi yang relevan dengan tuntutan dunia kerja 

dalam bidang pendidikan matematika, khususnya sebagai pendidik, 

peneliti, dan pengembang bahan ajar yang mampu bersaing di Asia 

Tenggara dengan masa tudi tepat waktu dan tambahan kompetensi 

sebagai pendidik yang berkarakter Islami; 

b. Hasil penelitian inovatif, dan kompetitif di bidang pendidikan 

matematika yang berkarakter islami dengan melibatkan staff pengajar 

dan Mahasiswa pendidikan matematika; 
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a. Produk pengabdian masyarakat di bidang pendidikan matematika yang 

berbasis hasil penelitian dan berorientasi pada perbaikan mutu 

pendidikan matematika sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 

masyarakat. 

Cara Pencapaian Tujuan: 

a. Mengelola program studi yang transparan, akuntabel, kredibel, 

bertanggungjawab dan adil. 

b. Mengembangkan suasana akademis yang kondusif yang memungkinkan 

warga kampus dapat bekerja secara optimal sesuai dengan fungsi masing-

masing. 

c. Mengembangkan sistem penjaminan mutu program studi berkoordinasi 

dengan Lembaga Penjamin Mutu (LPM) yang memungkinkan semua 

pihak dapat bekerjasama untuk peningkatan mutu akademik. 

d. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran yang 

diperlukan bagi pelaksanaan proses belajar mengajar. 

e. Mensosialisasikan visi, misi dan tujuan program studi melalui berbagai 

kesempatan seperti kuliah perdana, orientasi mahasiswa baru, media 

elektronik. 

 

I. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Pendidikan Fisika 

1. Visi 

Menghasilkan lulusan yang profesional, berjiwa nasionalis dan berkarakter 

islami.  

 

2. Misi 

Berdasarkan visi di atas,maka Program Studi Pendidikan Fisika 

memiliki misi sebagai berikut: 

a. Melahirkan Sarjana dan komunitas akademik pendidikan Fisika yang 

berkomitmen pada mutu,keberagamaan, dan kecendikiawanan. 
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b. Mengembangkan kegiatan Tri Dharma yang sejalan dengan 

perkembangan ilmu pendidikan Fisika, relevan dengan kebutuhan 

stakeholder (pemangku kepentingan) dan bangsa yang berbasis pada 

tradisi keilmuan islam integrastik. 

c. Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, objektif, dan 

bertanggungjawab. 

d. Mengembangkan jaringan kerjasama strategis pada bidang pendidikan 

fisika tingkat nasional dan internasional. 

 

3. Tujuan 

a. Menghasilkan tenaga pendidik Fisika yang profesional dan berdayasaing.  

b. Menghasilkan tenaga pendidik Fisika yang mampu meneliti dan 

mengembangkan karya inovatif yang dipublikasikan nasional sebagai 

upaya meningkatkan kualitas pembelajaran.  

c. Menghasilkan karya inovatif keilmuan dan terapan yang dipublikasikan 

nasional serta mampu mengembangkannya untuk kepentingan strategis 

nasional.   

d. Menghasilkan karya inovatif pengabdian masyarakat yang mampu 

menerapkan hasil penelitian dan memecahkan masalah-masalah nasional 

terutama di bidang pendidikan. 

 

J. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Pendidikan Kimia 

1. Visi 

Visi Program Studi Pendidikan Kimia adalah menjadi program studi 

unggulan dalam bidang pendidikan kimia yang terintegrasi dengan nilai 

keislaman di Indonesia Tahun 2025.  

 

2. Misi 

Berdasarkan visi di atas, maka Program Studi Pendidikan Kimia 

memiliki misi sebagai berikut: 
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a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berpusat pada 

peserta didik, menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif, 

mengoptimalkan pemanfaatan teknologi serta mengintegrasikan nilai-

nilai ke Islaman  

b. Menyelenggarakan penelitian bidang pendidikan kimia yang berkualitas. 

c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam rangka menerapkan 

dan menjawab permasalahan di bidang pendidikan kimia. 

3. Tujuan 

Tujuan Program Studi Pendidikan Kimia yaitu: 

a. Terwujudnya lulusan sarjana pendidikan kimia yang menguasi konsep, 

teori dan praktek dalam bidang pendidikan kimia secara profesional serta 

mampu mengintegrasikan nilai-nilai ke Islaman 

b. Terwujudnya penelitian yang bermanfaat dalam bidang pendidikan kimia 

c. Terwujudnya karya pengabdian masyarakat dalam menjawab 

permasalahan di bidang pendidikan kimia yang produktif  

d. Termilikinya sumber daya manusia yang kapabel dan profesional dalam 

penyelenggaraan pendidikan kimia 

e. Termilikinya sarana dan prasarana yang lengkap dalam penyelenggaraan 

pendidikan kimia. 

f. Terciptanya kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan 

pendidikan kimia. 

 

K. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

(PIAUD) 

1. Visi 

Menjadi Program Studi PIAUD yang menghasilkan lulusan beriman, 

bertaqwa, profesional, unggul dalam bidang pengetahuan, penelitian, 

keterampilan, bakat minat pada Tahun 2022 di Sumatera Selatan.  
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2. Misi 

Berdasarkan visi di atas, maka Program Studi Pendidikan Guru 

Raudhatul Athfal memiliki misi sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menyiapakan 

tenaga Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) yang profesional, 

unggul, bertanggung jawab, mandiri serta beriman dan bertaqwa. 

b. Meningkatkan profesionalisme staf pengajar melalui kegiatan penelitian, 

pengabdian pada masyarakat secara profesional dan berkelanjutan 

c. Meningkatkan kerjasama yang sinergis dengan pengelola pendidikan 

dalam rangka distribusi pengguna lulusan dan peningkatan mutu anak 

usia dini. 

 

3. Tujuan 

Program sarjana Strata 1 PGRA pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan bertujuan mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi ahli PGRA 

yang memiliki kemampuan: 

a. Tercapainya lulusan pendidikan guru Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

(PIAUD) yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, memiliki 

kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat mengembangkan 

ilmu pengetahuan di bidang Pendidikan Guru Pendidikan Islam Anak 

Usia Dini (PIAUD). 

b. Tercapainya lulusan yang menguasai bidang Pendidikan Guru 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) baik secara keilmuan 

pendidikan, profesional, bertanggung jawab, dan mandiri terkait dengan 

dunia kerja 

c. Terciptanya lulusan yang mampu melakukan penelitian terkait dengan 

Pendidikan Guru Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) serta 

mampu melakukan pengembangan diri sehingga semakin profesional. 

d. Terealisasinya kegiatan penelitian ilmiah sebagai wujud dari 

pengembangan ilmu pengetahuan Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

(PIAUD) 
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e. Terwujudnya peran aktif dalam mendukung dan membantu pemerintah 

dan masyarakat di bidang Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) 

melalui kegiatan pengabdian masyarakat. 

f. Terjalinnya kerjasama yang mendukung pemetaan akses Pendidikan 

Islam Anak Usia Dini (PIAUD). 

 

L. KURIKULUM 

Berdasarkan pada peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), UU RI No 12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti 12/2012), Permendikbud No 73 Tahun 

2013 Tentang Penerapan KKNI pada Kurikulum Pendidikan Tinggi dan 

Permen Ristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Dikti (SN 

Dikti), menyatakan bahwaKerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat 

menyandingkan, menyetarakan dan mengintergrasian antara bidang 

pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka 

pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di 

berbagai sektor. KKNI juga disusun sebagai respon dari ratifikasi yang 

dilakukan Indonesia pada tanggal 16 Desember 1983 dan diperbaharui 

tanggal 30 Januari 2008 terhadap konvensi UNESCO tentang pengakuan 

pendidikan diploma dan pendidikan tinggi (The International Convention on 

the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in 

Asia and the Pasific). Dalam hal ini dengan adanya KKNI maka 

negara‐negara lain dapat menggunakannya sebagai panduan untuk melakukan 

penilaian kesetaraan capaian pembelajaran serta kualifikasi tenaga kerja baik 

yang akan belajar atau bekerja di Indonesia maupun sebaliknya apabila akan 

menerima pelajar atau tenaga kerja dari Indonesia. 

UIN Raden Fatah, khususnya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

mengembangkan kurikulum yang mengacu pada KKNI yang didalamnya 

mencakup Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), bahan 

kajian, mata kuliah, metode pembelajaran, metode penilaian, 
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Dosen/laboran/teknisi, dan sarana pembelajaran. Deskripsi Capaian 

Pembelajaran (Learning Outcomes) bidang pendidikan tinggi sesuai jenjang. 

Capaian Pembelajaran merupakan Internalisasi dan akumulasi ilmu 

pengetahuan, Keterampilan, Sikap dan capaian pembelajaran yang dicapai 

melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang 

ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.  Capaian Pembelajaran 

dirumuskan berdasarkan Profil lulusan yang ditetapkan oleh program studi. 

Profil Lulusan Program Studi adalah postur yang diharapkan pada saat 

pembelajar lulus atau menyelesaikan seluruh proses pembelajaran sesuai 

dengan jenjang KKNI. 

 

 



 

 

52 

 

BAB IV 

PEDOMAN PELAKSANAAN SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) 

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UIN RADEN FATAH PALEMBANG 

 

A. PENGERTIAN SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) 

1. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. 

2. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling 

sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir 

semester. 

3. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang 

dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses 

pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan 

atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di 

suatu programStudi. 

 

B. TUJUAN 

Tujuan penyelenggaraan Satuan Kredit Semester (SKS) antara lain: 

1. Untuk memberikan kesempatan kepada Mahasiswa yang cakap dan giat 

belajar agar dapat menyelesaikan Studi dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya. 

2. Untuk memberikan kesempatan kepada Mahasiswa agar dapat mengambil 

mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. 

3. Untuk menyelenggarakan sistem evaluasi hasil belajar Mahasiswa dengan cara 

yang lebih tepat dan cermat. 

 

C. NILAI SATUAN KREDIT SEMESTER 

1. Perkuliahan 

a. Untuk Mahasiswa 

Nilai 1 (satu)pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, 

atau tutorial, terdiri atas: 

1) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh ) menit per minggu per semester; 
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2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per 

semester, misalnya membuat pekerjaan rumah atau menyelesaikan 

soal-soal; 

3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, 

yaitu kegiatan yang harus dilakukan oleh Mahasiswa secara mandiri 

untuk mandalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas 

akademik, misalnya membaca bahan acuan. 

4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain 

yang sejenis, terdiri atas: 

a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; 

dan 

b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. 

5) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul,atau bentuk lain 

ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian 

pembelajaran.  

6) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik 

Studio, praktik bengkel, praktiklapangan, penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat,dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 

170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.  

2. Proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain, nilai 1 (satu) sks 

adalah: 

a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan 

b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. 

3. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain 

ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian 

pembelajaran. 

4. Nilai 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik 

Studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus 

tujuh puluh) menit per minggu per semester. 
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5. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) 

Pada setiap tahun akademik, nilai satu kredit Praktek Pengalaman Lapangan 

adalah beban tugas di lapangan sebanyak 4-5 jam per minggu selama satu 

semester. 

6. Program Magang 

Nilai satu kredit semester program magang adalah beban tugas di lapangan 

yang dilakukan oleh Mahasiswa sebanyak 4-5 jam per minggu selama 3 

(tiga) minggu. 

7. Penelitian dan Penyusunan Skripsi 

Nilai satu kredit semester penelitian dan penyusunan skripsi adalah beban 

tugas sebanyak 3-4 jam selama satu bulan, dimana satu bulan dianggap 

setara dengan 25 hari kerja. 

 

D. BEBAN STUDI 

1. Ukuran Beban Studi 

Beban Studi Mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar rata-

rata waktu kerja sehari dan kemampuan individu. Secara normal seorang 

Mahasiswa bekerja rata-rata siang hari 6-8 jam dan malam hari 2 jam selama 6 

hari berturut-turut. Dengan dasar perhitungan itu, sedang Mahasiswa 

diperkirakan dapat memanfaatkan waktu belajar 8-10 jam sehari atau 48-60 

jam seminggu. 

 

2. Penentuan Besar Beban Studi 

Nilai satu kredit semester setara dengan 50 menit, maka beban 

StudiMahasiswa untuk setiap semester akan sama dengan 16-24 kredit 

semester. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling 

lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, beban belajar 

Mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks. 

Berdasarkan penentuan besar beban Studi di atas, maka beban Studi 

diatur sebagai berikut: 

a. Mahasiswa baru pada semester pertama sebanyak 18-24SKS 

b. Besarnya beban Studi semester berikutnya adalah 
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No IPK SKS Maksimal 

1 3,01 – 4,00 24 SKS 

2 2,51 – 3,00 21 SKS 

3 2,01 – 2,50 18 SKS 

4 1,51 – 2,00 16 SKS 

5 1,00 – 1,50 14 SKS 

 

Pemberlakuan beban Studi persemester ini hanya pada pragram S-1 reguler 

 

Jumlah SKS yang diambil Mahasiswa 

Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang mempunyai indeks 

prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dapat mengambil 

jumlah SKS maksimal sebanyak 24 SKS setelah 2 (dua) semester pada tahun 

akademik yang pertama. Aturan pedoman beban SKS dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

No IPS SKS Maksimal 

1 3,01 – 4,00 24 SKS 

2 2,51 – 3,00 20 SKS 

3 2,01 – 2,50 18 SKS 

4 1,51 – 2,00 16 SKS 

5 1,00 – 1,50 14 SKS 

 

E. BATAS WAKTU STUDI 

1. Batas waktu Studi Mahasiswa maksimal 5 tahun atau 10 semester. Mahasiswa 

yang tidak menyelesaikan Studi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan 

dinyatakan putus kuliah(drop out). 

2. Lama Studi untuk program gelar (sarjana) termasuk waktu cuti kuliah adalah 

maksimum 6 tahun atau setara dengan 12 semester kuliah. 

14 semester atau 7 tahun bagi Mahasiswa S1, 8 semester atau 4 tahun untuk 

program magister, dan 10 semester atau 5 tahun bagi program doktoral. 

 

F. JADWAL KULIAH DAN PENDAFTARAN MATA KULIAH 

1. Jadwal Kuliah 

a. Jadwal kuliah dibuat oleh fakultas selambat-lambatnya sudah selesai 2 

(dua) minggu sebelum masa pendaftaran mata kuliah. 

b. Format jadwal kuliah memuat hal-hal berikut: 
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1) Nomor kode mata kuliah 

2) Nomor mata kuliah 

3) Ruang kuliah  

4) Beban SKS 

5) Dosen pengasuh 

6) Jumlah maksimum Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut 

7) Hari dan waktu penyajian mata kuliah 

2. Pendaftaran Mata Kuliah 

a. Masa pendaftaran mata kuliah disesuaikan dengan kalender akademik 

b. Sebelum mengambil mata kuliah, Mahasiswa dengan dibimbing 

penasehat akademik menyusun rencana pengambilan mata kuliah dengan 

berpedoman pada: 

1) Kartu Hasil Studi (KHS) 

2) Tagihan mata kuliah (semester ganjil dan genap) dan jadwal kuliah 

3) Kartu Rencana Studi (KRS) 

c. Pendaftaran mata kuliah secara online setelah disetujui oleh Dosen 

penasehat akademik (PA). Bukti yang diajukan adalah Kartu Rencana 

Studi (KRS) yangtelah ditandatangani oleh Dosen Penasehat Akademik 

atau Ketua ProgramStudi jika Dosen PA berhalangan pada jadwal yang 

telah ditentukan. 

d. Pendaftaran mata kuliah untuk setiap kelas maksimum 40 orang 

Mahasiswa 

e. KRS dilampiri dengan  fotocopy hasil Studi semester (KHS) sebelumnya, 

fotocopy KTM/Kwitansi Pembayaran SPP. 

f. Mahasiswa harus menghadap langsung untuk penandatanganan KRS ke 

Dosen PA. 

g. Pembatalan pengambilan mata kuliah dengan alasan yang sah dapat 

dilakukan paling lambat satu minggu sebelum perkuliahan (sesuai masa 

pendaftaran mata kuliah secara online). 
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h. Pendaftaran susulan tidak dapat dilakukan setelah masa pendaftaran 

online berakhir. Jika terlambat maka Mahasiswa yang bersangkutan 

langsung mengajukan surat Stop Out (SO) ke Fakultas. 

 

G. PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN  

1. Tata Tertib Perkuliahan 

a. Mahasiswa wajib mentaati kode etik Mahasiswa UIN Raden Fatah 

Palembang. 

b. Mahasiswa wajib hadir mengikuti perkuliahan untuk setiap mata kuliah 

yang diambil minimal 80% dari frekuensi kuliah terjadwal. Jika tidak 

terpenuhi, maka tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester 

(UAS). 

c. Waktu kuliah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

d. Toleransi keterlambatan kuliah maksimum 15 menit dari jam yang telah 

ditetapkan dalam jadwal. 

e. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah dengan berbusana muslim; sopan, 

bersih, rapi, dan menutup aurat (pria: baju kemeja/kaos berkerah, celana 

panjang bukan jeans, wanita: berjilbab, baju tidak transparan, tidak ketat, 

memakai rok, dan memakai sepatu). 

f. Mahasiswa yang akan keluar ruangan sebelum perkuliahan berakhir 

harus minta izin dan mendapat izin Dosen. 

g. Dosen dan Mahasiswa tidak diperkenankan merokok di dalam kelas dan 

di tempat-tempat lain di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Fatah Palembang.  

h. Perkuliahan diselenggarakan dengan cara tatap muka, ceramah, diskusi, 

seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, penelitian, praktek 

lapangan dan kegiatan ilmiah lainnya. 

i. Frekuensi kegiatan kuliah 16 kali tatap muka (sudah termasuk UTS dan 

UAS). 

j. Waktu kuliah dibagi dalam 2 semester yaitu semester gasal dan genap.  
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k. Kehadiran Mahasiswa yang mengikuti kuliah dan kegiatan akademik 

lainnya dibuktikan dengan kartu kuliah atau kartu kegiatan akademik 

lainnya yang ditandatangani oleh Dosen. 

l. Dosen yang berhalangan hadir, wajib: 

1) Memberitahukan ke Program Studi (Program Studi) 

2) Menggantikan pada kesempatan lain atau mengisinya dengan 

kegiatan/tugas terstruktur 

m. Mahasiswa wajib menunggu kehadiran Dosen di kelasnya dalam waktu 

15 menit. Apabila setelah 15 menit Dosen belum juga hadir tanpa 

pemberitahuan, Mahasiswa dapat menghubungi Dosen melalui 

handphone/telephone, apabila Dosen tidak hadir atau tidak dapat 

dihubungi Mahasiswa dapat meninggalkan ruang kuliah dan salah 

seorang wakil mereka melaporkan ke ProgramStudi. 

n. Dosen hendaknya mengisi absen perkuliahan pada setiap tatap muka, 

absen Dosen akan disiapkan di ruang perkuliahan. 

o. Penyelenggaraan kuliah oleh Dosen dimonitor dan dievaluasi oleh 

Fakultasmelalui ProgramStudi untuk dilaporkan kepada Rektor. 

p. Para Dosen yang mengajar mata kuliah yang sama hendaknya 

membentuk tim teaching di bawah koordinator Dosen penanggung jawab 

mata kuliah. 

2. Penilaian Kegiatan Kuliah 

a. Penilaian keberhasilan belajar Mahasiswa dilakukan dengan cara 

mengukur dan menilai kompetensi Mahasiswa sesuai dengan tujuan-

tujuan yang telah dirumuskan dalam kurikulum,silabus, dan RPS 

(Rencana Pembelajaran Semester).Ini dilakukan melalui penilaian 

terhadap kehadiran, tugas, quis (sisipan), Ujian Tengah Semester (UTS) 

dan Ujian Akhir Semester (UAS). 

b. Ujian-ujian dapat dilakukan dalam bentuk ujian tulis, lisan, seminar atau 

penugasan.Cara ujian perlu disesuaikan dengan kompetensi dasar, 

kurikulum, jenis mata kuliahdan kondisi tenaga pengajar. 
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c. Pelaksanaan quis (sisipan) dan UTS  dilaksanakan oleh Dosen sesuai 

dengan jadwal kuliah, sedangkan UAS  dilaksanakan dengan jadwal 

tersendiri atau sesuai dengan jadwal kuliah atau teknis pelaksanaannya 

dibantu oleh panitia. 

d. Mahasiswa dapat mengikuti ujian apabila memenuhi persyaratan yang 

telah ditentukan. 

e. Mahasiswa yang tidak hadir pada waktu ujian dinyatakan gagal kecuali 

bagi yang dapat menunjukkan alasan yang sah, dengan persetujuan 

KaProgramStudi yang diketahui Dekan FakultasIlmu Tarbiyah dan 

Keguruandapat mengikuti ujian susulan. 

f. Kualifikasi nilai keberhasilan Mahasiswa dikelompokkan ke dalam 

sangat baik, baik, cukup, kurang dan buruk yang dinyatakan dengan nilai 

A, B, C, D, dan E. Di samping itu, ada nilai T  (tunda) yang artinya nilai 

tersebut ditunda karena Mahasiswa yang bersangkutan belum melengkapi 

semua komponen penilaian. 

g. Mahasiswa yang mendapat nilai T harus segera menghubungi Dosen 

yang bersangkutan. 

h. Masa berlaku nilai T  hanya 2 minggu setelah Kartu Hasil Studi (KHS) 

dibagikan. 

i. Ujian mata kuliah dan pembobotan diatur sebagai berikut: 

1. Kehadiran :10 % 

2. Tugas-tugas terstruktur/quis :20 % 

3. Ujuan Tengah Semester : 30 % 

4. Ujian Semester : 40 % 

 

Bobot penghitungan penilaian  

Selama masa perkuliahan, Mahasiswa dinilai pada tiga aspek yaitu 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Ketiga aspek ini diberikan bobot sebagai 

berikut: 
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No Aspek Penilaian Bobot 

1 Kehadiran 15 % 

2 Tugas 20 % 

3 UTS 25 % 

4 UAS 40 % 

 Total 100 % 

 

j. Cara penilaian hasil belajar Mahasiswa dapat dilaksanakan dengan: 

1) Pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang lebih ditunjukkan 

untuk mengetahui kemampuan Mahasiswa dalam penguasaan materi 

kuliah. 

2) Pendekatan Panilaian Acuan Norma (PAN) yang lebih ditunjukkan 

untuk memperoleh gambaran mengenai kedudukan Mahasiswa dalam 

kelas/kelompoknya. 

Penggunaan kedua pendekatan penilaian diatas tergantung dengan 

jumlah Mahasiswa. Jumlah Mahasiswa kurang dari 30 orang dapat 

menggunakan PAP, sedangkan jumlah Mahasiswa 30 orang atau lebih 

menggunakan PAN. 

Apabila yang digunakan PAP, maka sejak kuliah pertama Dosen 

harus memberitahukan patokan (biasanya angka minimal) lulus yang 

menggambarkan penguasaan materi mata kuliah tersebut. Aspek 

penilaian PAP adalah: 

1) Nilai yang diperoleh Mahasiswa pada akhir semester ditentukan 

berdasarkan penilaian terhadap kemampuan/penguasaan materi, tertib 

kerja dan kejujuran yang diperlihatkan sepanjang semester. 

2) Jika nilai yang diperoleh berada di bawah patokan lulus, Mahasiswa 

dinyatakan tidak lulus (E). 

3) Apabila jumlah Mahasiswa yang memperoleh nilai di atas patokan 

lulus 20 orang atau lebih, maka nilai mereka dinisbahkan dan 

dikategorikan kedalam huruf A, B, C, dan D. 
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4) Selisih antara patokan lulus dan nilai tertinggi yang diperoleh 

Mahasiswa harus habis dibagi 4 dengan hasil minimal 10. 

5) Patokan nilai Mahasiswa sebagai berikut: 

86,00 – 100 =A 

70.00 – 85,99 =B 

60,00 – 69,99 =C 

56,00 – 59,99 =D 

00,00 – 55,99 =E 

 

 

Pelaporan Penilaian 

Pelaporan penilaian kualifikasi keberhasilan Mahasiswa dalam 

menempuh suatu mata kuliah di konversi kepada nilai dan huruf sebagai 

berikut: 

Skor Nilai Huruf Bobot Keterangan 

85 – 100 A 4,00 Lulus 

70– 84 B 3,00 Lulus 

51 – 69 C 2,00 Lulus 

25 – 50 D 1,00 Wajib Mengulang 

0 -  24 E 0,00 Wajib Mengulang 

 

Apabila yang dipilih adalah PAN maka: 

1) Nilai yang diperoleh Mahasiswa pada akhir semester ditentukan 

berdasarkan penilaian Dosen terhadap kemampuan, tertib kerja dan 

kejujuran Mahasiswa sepanjang semester. 

2) Nilai (prestasi Mahasiswa) diukur secara nisbi terhadap prestasi rata-

rata dari kelasnya dengan menghitung atau memperkirakan simpangan 

baku (standar deviasi). 

3) Mahasiswa yang prestasinya sangat menyolok dibandingkan dengan 

Mahasiswa lain di kelasnya (terlalu tinggi atau terlalu rendah) tidak 

diikutsertakan dalam perhitungan/perkiraan prestasi rata-rata dan 

simpangan baku. 
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4) Atas dasar prestasi rata-rata dan simpangan baku, ditentukan prestasi 

Mahasiswa dengan huruf A, B, C, D atau E. semua nilai dinyatakan 

dengan huruf yang masih terkait dengan angka kualitas tertentu. Tidak 

ada angka kualitas pecahan kecuali pada indeks prestasi (IP). 

5) Rumus konversi untuk skala huruf A, B, C, D, dan E. 

 - : A 

M + 1,5 SD  

 - : B 

M + 0,5 SD  

 - : C 

M – 0,5  

 - : D 

M – 1,5 SD  

 - : E 

  

6) Keberhasilan belajar Mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi 

(IP) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

𝐼𝑃(𝐼𝑃𝐾) =
𝐾𝑁

𝐾
 

KN = Jumlah bobot prestasi seluruh mata kuliah yang diambil 

K = Jumlah SKS mata kuliah yang diambil  

7) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester atau 

tidak menyelesaikan tugas-tugas yang setara karena halangan yang sah 

menurut Pimpinan Fakultas. Maka dalam KHS nilai untuk mata kuliah 

itu diberikan tanda T (tunda). Kredit dan nilai T tidak ikut 

diperhitungkan dalam penentuan Indeks Prestasi (IP). Nilai T harus 

diselesaikan oleh Dosen dan Mahasiswa paling lambat sebelum ujian 

tengah semester pada perkuliahan semester berikutnya dimulai. 

8) Laporan hasil penilaian dalam bentuk KHS (Kartu Hasil Studi) 

diberikan kepada Mahasiswa, Penasehat Akademik, dan orang 

tua/wali Mahasiswa. 

9) Ujian Ulang 
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a) Mahasiswa yang gagal dalam satu ujian mata kuliah, harus 

mengulang perkuliahan dan ujian mata kuliah tersebut pada 

semester lain. 

b) Nilai untuk mata kuliah ulangan diberi tanda bintang (*). 

3. Tahap-tahap penilaian hasil belajar Mahasiswa: 

a. Penilaian keberhasilan belajar Mahasiswa dilaksanakan pada tiap akhir 

semester, dua tahun pertama, dua tahun berikutnya dan pada akhir 

program belajar. 

b. Tujuan penilaian keberhasilan belajar Mahasiswa untuk: 

1) Menentukan beban studi yang dapat diambil oleh Mahasiswa pada 

semester berikutnya. 

2) Menentukan kemampuan Mahasiswa untuk mengikuti/melanjutkan 

kuliah. 

3) Menentukan Yudisium Mahasiswa. 

c. Penilaian dua tahun pertama (4 semester) keharusan memperoleh 

minimal 30 SKS dengan IPK 1,80. Penilaian dua tahun berikutnya (8 

semester) keharusan memperoleh minimal 80 SKS dengan IPK 2,00 

d. Mahasiswa dapat dinyatakan sebagai sarjana S-1 Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan apabila: 

1) Telah memperoleh kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dengan IPK minimal 2,0 

2) Tidak ada nilai E 

3) Nilai D tidak boleh lebih dari 1 mata kuliah 

4) Telah lulus ujian skripsi (munaqasyah) 

e. IP Kumulatif S-1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan diperoleh dari 

nilai seluruh mata kuliah dan nilai skripsi. 

f. Predikat kelulusan Sarjana S-1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

berdasarkan IP Kumulatif yang diperoleh dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1) Mahasiswa yang lulus apabila memperoleh IPK minimal atau paling 

kurang 2,00. Untuk penyebutan kelulusan berdasarkan aturan yakni: 
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No IPK Predikat 

1. 2,00 – 2,75 Tanpa Predikat 
2. 2,76 – 3,00 Memuaskan 
3. 3,00 – 3,50 Sangat memuaskan  
4. 3,51 – 4,00 Pujian  

 

No IPK Predikat 

1. 2,00 – 2,50  Cukup 

2. 2,51 – 2,75 Baik 

3. 2,76 – 3,00  Memuaskan 

4. 3,00 – 3,50 Sangat memuaskan  

5. 3,51 – 4,00  Pujian 

 

2) Predikat Lulusan 

a) Pujian 

(1) IP Kumulatif minimal 3,51 

(2) Masa penyelesaian Studi paling lama 9 semester berturut-turut 

(3) Diutamakan bagi Mahasiswa yang tidak pernah mengulang 

mata kuliah 

b) Sangat memuaskan 

(1) IP Kumulatif minimal 3,00 

(2) Masa penyelesaian Studi paling lama 9 semester 

(3) Nilai paling rendah B (tidak ada nilai C) 

(4) Tidak pernah mengulang mata kuliah 

(5) Bagi Mahasiswa yang mendapat IPK 3,51 ke atas tetapi tidak 

dapat memenuhi persyaratan pada poin a), maka predikatnya 

adalah Sangat Memuaskan. 

c) Memuaskan 

(1) IP Kumulatif minimal 2,76 

(2) Masa penyelesaian Studi paling lama 12 semester 

d) Bila predikat Sangat Memuaskan dan Memuaskan diperoleh 

melewati masa Studi yang disyaratkan, maka Tanpa Predikat. 

e) Penetapan alumni berprestasi berdasarkan penyelesaian Studi 

tercepat dan IP Kumulatif tertinggi serta memperhatikan prestasi 

kegiatan intra dan ekstra Mahasiswa tersebut. 
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BAB V 

PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) 

 

A. Pengertian, Sasaran dan Tujuan 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan perkuliahan yang 

dilaksanakan sebagai sarana mengimplementasikan ilmu pengetahuan pada 

dunia nyata. Bentuk kegiatan KKN dapat berupa pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarkat. KKN dilaksanakan sekali dalam satu tahun 

akademik yaitu pada semester genap. 

Sasaran kegiatan KKN adalah masyarakat tertinggal di provinsi Sumatera 

Selatan.KKN dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pengalaman 

nyata kepada Mahasiswa dalam berkontribusi pada masyarakat dengan ilmu 

pengetahuan yang dimiliki. 

 

B. Pelaksana dan Peserta 

1. Kegiatan KKN dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat (LP2M).  

2. Peserta KKN adalah Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang 

memenuhi syarat 

 

C. Bobot Kredit Kegiatan KKN 

1. KKN dikategorikan sebagai mata kuliah universitas yang ekuivalen dengan 

kegiatan intra kurikuler wajib dengan bobot 4 SKS. 

2. Penilaian keberhasilan Mahasiswa peserta KKN dilakukan oleh Dosen 

Pembimbing Lapangan (DPL) yang diangkat oleh Rektor atas usul pimpinan 

LP2M. 

 

D. Persyaratan Peserta 

1. Terdaftar sebagai Mahasiswa aktif dibuktikan dengan Kartu Tanda 

Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku. 

2. Telah menyelesaikan 120 SKS dari seluruh beban Studi yang dibuktian 

dengan transkrip nilai. 
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3. Mengambil Mata Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada semester yang sedang 

berjalan yang dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS) 

4. Surat Rekomendasi dari Fakultas 

5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat 

 

E. Pendaftaran KKN 

Untuk dapat mengikuti KKN, Mahasiswa harus melalui tahapan pendaftaran 

sebagai berikut: 

1. Mendaftarkan diri secara online di website LP2M 

2. Menyerahkan berkas pendaftaran antara lain fotokopi KTM, fotokopi 

transkrip nilai, fotokopi KRS, dan surat keterangan sehat 

3. Mengikuti acara pembekalan KKN yang diadakan oleh LP2M 

 

F. Kegiatan KKN 

1. KKN berlangsung selama 1 bulan (4 minggu efektif) terhitung sejak 

pemberangkatan peserta ke daerah KKN 

2. Peserta KKN harus mengikuti seluruh kegiatan KKN dan menulis laporan 

setelah KKN berakhir 

3. Selama kegiatan KKN, Mahasiswa harus menjaga nama baik Universitas 

 

G. KKN Mandiri 

1. KKN Mandiri adalah KKN yang diikuti oleh Mahasiswa-mahaiswa yang 

beranggotakan 3-10 orang dikarenakan Mahasiswa-mahasiwa tersebut tidak 

dapat mengikuti KKN secara reguler. 

2. Pendaftaran KKN Mandiri dilakukan secara kolektif dengan melengkapi 

syarat-syarat pendaftaran dan membayar biaya KKN Mandiri. 
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BAB VI 

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN KOMPREHENSIF 

 

A. Pengertian 

Ujian komprehensif adalah ujian terhadap tingkat pemahaman 

Mahasiswa secara komprehensif  dalam ilmu-ilmu pendidikan dan keguruan 

(keTarbiyah dan Keguruan) serta keahlian khusus pada program studi di mana 

Mahasiswa berada, yang mencerminkan kompetensi Mahasiswa Tarbiyah dan 

Keguruan setelah menjadi alumni. 

 

B. Tujuan 

Pelakasanaan Ujian Komprehensif di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Fatah Palembang bertujuan: 

1. Mengukur tingkat kemampuan Mahasiswa terhadap penguasaan ilmu-ilmu 

keislaman dan kependidikan (ilmu-ilmu keTarbiyah dan Keguruan). 

2. Mengingatkan kembali tugas-tugas keguruan yang menjadi tanggung jawab 

Mahasiswa setelah lulus dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan KeguruanUIN 

Raden Fatah Palembang. 

3. Meyakinkan kepada Mahasiswa bahwa mereka sudah siap untuk memasuki 

dunia profesi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wata’ala. 

4. Membangkitkan kematangan moral, emosional dan sosial sebagai kesiapan 

Mahasiswa memasuki pengabdiannya kepada dunia kerja. 

5. Mengembangkan kemampuan reflektif yang dimiliki Mahasiswa dalam 

menajamkan kemampuan berfikir kritis dan logis dalam merespon masalah-

masalah kependidikan yang terus berkembang. 

 

C. Persyaratan Peserta   

1. Terdaftar sebagai Mahasiswa pada semester berjalan. 

2. Lulus semua mata kuliah, termasuk KKN, PPLK II, dan Magang III (kecuali 

Skripsi) dibuktikan dengan surat keterangan dari Bagian Akademik. 
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3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50 untuk Pendidikan 

Matematika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Kimia, Pendidikan Fisika, 

PBA, PBI dan 2,75 untuk PAI, MPI, PGMI dan PIAUD. 

4. Khusus mata kuliah yang akan dikomprehensifkan pada jurusan masing-

masing tidak boleh mendapat nilai D.  

5. Lulus ujian BTA yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang 

ditandatangani oleh Ketua Laboratorium Keagamaan. 

6. Mendaftarkan diri ke Bagian Akademik untuk mengikuti ujian 

komprehensif, dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Bagian 

Akademik dengan menyertakan hal-hal sebagai berikut: 

a. Foto copy KTM dan Kwitansi SPP yang sah 

b. Transkrip Nilai Sementara yang ditandatangani ketua jurusan 

c. Foto copy sertifikat OSPEK/OSPENDO 

d. Foto copy sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

e. Foto copy Sertifikat lulus ujian BTA dan juz ke-30  

f. Surat keterangan dari pembimbing I dan II untuk dapat mengikuti ujian 

komprehensif 

g. Surat Keterangan Lulus Semua mata kuliah dari Kepala Bagian 

Akademik 

7. Jika Mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka ia wajib mengikuti ujian ulang 

sesuai mata kuliah yang belum lulus dengan mendaftar ulang kepada jurusan 

tanpa harus melengkapi persyaratan yang pernah dilengkapi ketika pertama 

kali mendaftar. 

 

D. Pelaksanaan Ujian 

Pelaksanaan ujian komprehensif menjadi syarat untuk mengikuti 

munaqasyah skripsi. Ujian komprehensif dilaksanakan secara tertulis dan atau 

lisan. Bidang keahlian yang dilaksanakan secara lisan adalah kemampuan 

membaca kitab (teks Arab) dan hapalan-hapalan surat-surat pendek dalam Al-

Qur’an. Sedangkan bidang keahlian yang dilaksanakan secara tertulis adalah 

komponen mata kuliah Keprogramstudian pada masing-masing Program Studi. 
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Materi ujian (mata kuliah) yang diujikan dalam ujian komprehensif untuk 

masing-masing programStudi adalah sebagai berikut: 

1. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) 

a. Perencanaan Sistem Pembelajaran PAI 

b. Materi PAI 

c. Metodologi Pembelajaran PAI 

d. Pengembangan Kurikulum PAI 

e. Media Pembelajaran PAI 

f. Baca Tulis Al Quran 

g. Pengembangan Sistem Evaluasi 

2. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 

a. Ibadah Kemasyarakatan Materi PAI 

b. Qowa’id 

c. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab 

d. Pengembangan  Kurikulum Bahasa Arab 

e. Media Pembelajaran Bahasa Arab 

f. Baca Tulis Al Quran 

g. Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab 

3. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) 

a. Language Evaluation (I,II) 

b. TEFL Methodology 

c. Curriculum and Material Development 

d. Instructional Design 

e. Baca Tulis Al Quran 

f. Pengetahuan Keislaman (Pendidikan Agama, Ulumul Hadits, Ulumul 

Qur’an) 

4. Program Studi Pendidikan Matematika 

a. Perencanaan Pengelolaan Evaluasi Pengajaran 

b. Metodologi Pengajaran  

c. Pengembangan Kurikulum Matematika 

d. Media Pembelajaran Matematika 
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e. Materi matematika 

f. Baca Tulis Al Quran 

g. Pengetahuan Keislaman (Ulumul Hadits, Ulumul Qur’an dan Fiqh) 

5. Program Studi Pendidikan Biologi 

a. Perencanaan Pengelolaan Evaluasi Pengajaran 

b. Metodologi Pengajaran 

c. Pengembangan Kurikulum Biologi 

d. Media Pembelajaran Biologi 

e. Materi Biologi 

f. Baca Tulis Al Quran 

g. Pengetahuan Keislaman (Ulumul Hadits, Ulumul Qur’an dan Fiqh) 

6. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) 

a. Materi PAI Ibadah Kemasyarakatan 

b. Pengembangan Pusat Sumber Belajar 

c. Pengembangan Kurikulum 

d. Manajemen Berbasis Sekolah 

e. Pemikiran Pendidikan Islam 

f. Baca Tulis Al Quran 

g. Telaah Kurikulum Sekolah/Madrasah 

7. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

a. Materi PAI MI 

b. Evaluasi Pembelajaran 

c. Metodologi Pembelajaran  

d. Pengembangan Kurikulum MI 

e. Perencanaan Pengajaran 

f. Baca Tulis Al Quran 

g. Materi umum MI (Matematika, Bahasa Indonesia, IPA dan IPS) 

h. Media Pembelajaran 

8. Program Studi Pendidikan Fisika 

a. Studi Keislaman 

b. Pancasila 
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c. Pengantar Kurikulum 

d. Statisitk Pendidikan 

e. Fisika Dasar 

f. Fisika Kuantum 

g. Fisika Matematika 

9. Program Studi Pendidikan Kimia 

a. Materi Kimia 

b. Media pembelajaran 

c. Belajar dan pembelajaran Kimia 

d. Evaluasi pembelajaran 

e. Perencanaan pembelajaran 

f. Metodologi penelitian pendidikan 

g. BTA 

h. Pengetahuan keislaman (ulumul hadist, ulumul qur’an, dan fiqh) 

10. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

a. Pengembangan Bakat dan Kreativitas RA 

b. Pengelolaan lingkungan belajar RA 

c. Materi berbahasa AUD 

d. Telaah dan pengembangan kurikulum RA 

e. Metode pengembangan sosial, emosional, moral, dan agama 

f. Bermain dan permainan AUD 

g. Dasar-dasar menggambar 

Penilaian hasil ujian komprehensif mengikuti patokan penilaian hasil 

untuk matakuliah. Ujian komprehensif dinyatakan lulus jika Mahasiswa 

mendapatkan sekurang-kurangnya nilai C. 

Ketua Program Studi mengumumkan nilai hasil ujian komprehensif 

secara terbuka dan mengeluarkan surat keterangan lulus ujian komprehensif 

bagi Mahasiswa yang dinyatakan lulus. Surat Keterangan Lulus Ujian 

Komprehensif ditandatangani oleh Ketua Program Studi. Hasil ujian 

komprehensif tidak menjadi komponen penilaian dalam menentukan kelulusan 

ujian munaqasyah. 
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BAB VII 

PEDOMAN PENULISAN DAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI 

 

A. Pengertian, Tema dan Penulisan 

1. Skripsi adalah suatu bentuk karya ilmiah yang disusun atas dasar penelitian 

oleh Mahasiswa dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Strata 

Satu (S-1). 

2. Tema skripsi bersumber dari masalah yang berkaitan dengan kompetensi 

programStudiMahasiswa. 

3. Bahan penyusunan skripsi diperoleh dari penelitianlapangan (field research) 

maupun penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian 

Laboratorium (laboratory research). 

4. Skripsi ditulis dengan Bahasa Indonesia bagi Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Agama Islam, Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Biologi, dan Pendidikan Matematika, 

Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 

dengan Bahasa Arab bagi Mahasiswa Program Studi Bahasa  Arab, dan 

dengan Bahasa Inggris untuk Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa 

Inggris. 

 

B. Tujuan 

Penulisan skripsi bertujuan:  

1. Membekali Mahasiswa dengan kompetensi menulis atau menyusun 

karyailmiah yang sesuai dengan bidang keahliannya 

2. Memenuhi salah satu persyaratan penting guna menyelesaikan studi sarjana 

(S-1) di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah  

 

C. Pengajuan Rancangan Skripsi 

1. Pengajuan rancangan skripsi dapat dimulai oleh Mahasiswa yang sudah 

memperoleh minimal 120 SKS dengan IPK minimal 2,00. 
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2. Mahasiswa mengajukan rancangan skripsi kepada Dekan/Program Studi 

dalam bentuk usulan penelitian/skripsi. 

3. Rancangaan skripsi harus melalui seminar proposal. 

4. Prosedur pengajuan rancangan skripsi melalui tahapan  

a Rancangaan skrispi disampaikan kepada ketua program studi yang isi 

rancangan skripsi memuat : 

1) Judul 

2) Rumusan permasalahan 

3) Rencana referensi minimal 15 sumber 

b. Rancangan yang telah disetujui ketua program studi dibuat dalam bentuk 

proposal dan diseminarkan oleh Dosen pembimbing seminar proposal 

c. Proposal yang telah diseminarkan diajukan ke ketua Program Studi untuk 

diteliti aktualisasi dan relevansinya. 

d. Proposal yang sudah disetujui oleh ketua Program Studi diajukan kepada 

Dekan untuk menetapkan pembimbing skripsi. 

e. Khusus Program Studi Pendidikan MIPA setelah melakukan penelitian 

Mahasiswa  diharuskan melaksanakan seminar hasil. 

 

D. Sistematika, Isi dan Format Skripsi 

1. Skripsi memuat 3 bagian pokok : 

a. Bagian Muka 

1) Halaman sampul 

2) Halaman judul 

3) Halaman Pengajuan Skripsi 

4) Halaman Pengesahan 

5) Halaman Kata Pengantar 

6) Halaman Daftar Isi 

7) Halaman Daftar Tabel (jika ada) 

8) Halaman Daftar Grafik, diagram, lulusan, peta, motto (jika ada) 

9) Abstrak 
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b. Bagian Isi 

1) Bab Pendahuluan 

2) Bab Materi Utama 

3) Bab Metodologi  

4) Bab Penutup 

c. Bagian Akhir 

1) Daftar Pustaka 

2) Lampiran-lampiran 

2. Format skripsi disusun dalam bentuk buku dengan jumlah halaman minimal 

60 (enam puluh) halaman. 

3. Pengetikan skripsi 

a. Skripsi diketik dengan mesin ketik atau komputer huruf standar (besar 

font 12) dan menggunakan jenis huruf Times New Roman. 

b. Skripsi diketik dengan jarak 2 spasi 

c. Skripsi diketik di atas kertas HVS kuarto putih  

d. Skripsi dibuat rangkap 6 (enam) untuk diserahkan kepada : 

1) Sumber Belajar Institut 

2) Sumber Belajar Fakultas 

3) Pembimbing I 

4) Pembimbing II 

5) Mahasiswa yang bersangkutan 

6) Pihak terkait 

4. Warna sampul kuning 

 

E. Pembimbing dan Proses Bimbingan 

1. Syarat Pembimbing Utama dan Kedua 

a. Pembimbing Utama adalah Dosen yang berpangkat paling rendah Lektor 

Kepala (IV/a) atau Lektor  (III/d) Dosen berpendidikan S-3. 

b. Pembimbing Kedua adalah Dosen yang berpangkat paling rendah Lektor  

(III/c) atau Asisten Ahli (III/b) yang memiliki pendidikan S-3. 
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c. Pembimbing dapat ditunjuk dari Dosen Luar biasa, apabila : 

1) Skripsi yang ditulis berkaitan dengan materi yang memerlukan 

bimbingan khusus. 

2) Tenaga di Fakultas tidak tersedia 

3) Pangkat minimal IV/a 

4) Pengalaman mengajar di Perguruan Tinggi minimal 10 tahun 

5) Pengalaman mengajar di UIN Raden Fatah minimal 5 tahun 

2. Pembimbing Utama dan Kedua diangkat Rektor atas usul Dekan 

3. Tugas pembimbing  

a) Pembimbing Utama memberi bimbingan berkaitan muatan isi 

b) Pembimbing Kedua memberi bimbingan berkaitan dengan metodologi 

c) Pembimbing berhak mengubah judul skripsi sepanjang tidak mengubah 

tema skripsi. Perubahan judul skripsi harus dinyatakan tertulis oleh 

pembimbing dengan format yang disediakan fakultas dan disampaikan 

kepada fakultas (Program Studi atau Bina Skripsi) 

d) Proses bimbingan skripsi dilakukan secara teratur dalam batas waktu 1 

(satu) tahun terhitung sejak ditetapkan SK pembimbing skripsi sampai 

batas yang telah ditentukan 

e) Bimbingan yang telah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud di 

atas, Dekan dapat memperpanjang setiap 6 (enam) bulan sekali, dengan 

mempertimbangkan batas masa Studi yang bersangkutan 

f) Sebelum dimunaqasyahkan, pembimbing dan atau penyusun skripsi 

melapor kepada Dekan/Ketua ProgramStudi. 

g) Pembimbing yang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sesuatu dan 

lain hal, harus menyerahkan tugas tersebut kepada Dekan. Dekan setelah 

bermusyawarah kepada WDI/ketua ProgramStudi dapat menetapkan 

pembimbing lain sebagai penggantinya. 

h) Proses bimbingan ditetapkan oleh pembimbing bersama Mahasiswa 

dengan menggunakan blanko  isian yang dikeluarkan oleh fakultas. 

i) Setelah proses bimbingan skripsi selesai, pembimbing melaporkan secara 

tertulis kepada Dekan bahwa skripsi telah dapat dimunaqasyahkan. 
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F. Munaqasyah Skripsi 

Ujian munaqasyah adalah suatu bentuk ujian secara lisan oleh penguji 

yang harus diikuti oleh seluruh Mahasiswa program sarjana untuk 

mempertanggungjawabkan hasil penelitian/tulisan yang telah dibuat dalam 

bentuk skripsi. 

 

1. Persyaratan mengikuti munaqasyah 

a. Terdaftar sebagai Mahasiswa pada semester dimana munaqasyah akan 

diselenggarakan. 

b. Lulus semua mata kuliah dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 

2,50 untuk Mahasiswa dari Program Studi pendidikan matematika, 

pendidikan fisika, pendidikan biologi, pendidikan kimia dan minimal 

2.75 untuk Mahasiswa PGMI, PAI, MPI, PIAUD, PBI,dan PBA. 

c. Lulus ujian BTA Lulus hapalan Jus ke-30 yang dibuktikan dengan 

Sertifikat yang ditandatangani oleh Ketua Laboratorium Keagamaan. 

d. Lulus ujian komprehensif dibuktikan dengan Surat Keterangan yang 

ditandatangani Ketua Program Studi 

e. Masih mempunyai hak untuk menyelesaikan skripsi/Studi 

f. Skipsi telah disetujui oleh pembimbing I dan pembimbing II 

g. Lulus tes TOEFL, dengan skor minimal: Program Studi Bahasa Inggris 

adalah 450, Program Studi Pendidikan Matematika dan Biologi adalah 

400.  

h. Kelengkapan dan keaslian berkas dan surat-surat sudah dicek oleh ketua 

atau sekretaris program studi masing-masing dibuktikan dengan surat 

keterangan. 

i. Mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi, dengan mengisi 

formulir yang disediakan oleh Fakultas dengan menyertakan hal-hal 

sebagai berikut : 

1) Foto copy KTM/Kwitansi SPP yang sah 

2) Foto copy STTB Sekolah Menengah Atas 

3) Foto copy Sertifikat KKN 
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4) Pengesahan Skripsi dari Pembimbing 

5) Transkrip nilai seluruh mata kuliah  

6) Surat keterangan lulus ujian komprehensif 

7) Foto copy bukti Skor TOEFL, bagi Mahasiswa dari ProgramStudi yg 

mensyaratkan 

8) Skripsi sebanyak 3 eksemplar dalam maf snelhecter folio. 

2. Pendaftaran munaqasyah dilakukan di bagian akademik dan kemahasiswaan 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang sesuai 

dengan jadwal yang telah ditentukan. 

3. Naskah skripsi disampaikan kepada penguji paling lambat 4 (empat) hari 

sebelum pelaksanaan munaqasyah. 

4. Penguji yang berhalangan menguji harus menyerahkan tugas dan naskah 

skripsi kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah 

Palembang selambat-lambatnya dua hari sebelum  pelaksanaan munaqasyah. 

5. Pelaksanaan munaqasyah skripsi 

a. Skripsi dipertahankan dalam sidang munaqasyah skripsi yang 

diselenggarakan oleh Fakultas dihadapan Tim Penguji yang diangkat 

oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang. 

b. Skripsi harus dipresentasikan dihadapan tim penguji selama 10 (sepuluh) 

menit dengan menggunakan power point. 

c. Munaqasyah skripsi dilaksanakan secara komprehensif dan terbuka untuk 

umum. 

d. Penguji Utama menekankan pada penguasaan teori yang mendasari 

penulisan skripsi dan kerangka berpikir. 

e. Penguji Kedua menekankan pada penguasaan metodologi/kerangka 

berpikir dan teknis penulisan skripsi. 

f. Setiap penguji disediakan waktu 25 menit untuk setiap kali menguji 

seorang Mahasiswa. 

g. Munaqasyah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan  

oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang 
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h. Pada waktu munaqasyah berlangsung sebaiknya penguji utama dan 

penguji kedua, hadir secara bersama-sama dalam sidang munaqasyah. 

6. Struktur Panitia munaqasyah skripsi 

  Penanggung Jawab : 1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang 

    2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Raden Fatah Palembang 

  Ketua : Dekan/Wakil Dekan/Dosen berpangkat minimal 

Lektor Kepala 

  Sekretaris : Ketua/Sekretaris Program Studi/Dosen berpangkat 

minimal Lektor 

  Penguji : Penguji Utama : Dosen yang berpangkat paling 

rendah Lektor Kepala (IV/a) atau Lektor (III/d) 

yang memiliki Pendidikan  S-3. 

     Penguji Kedua : Dosen yang berpangkat paling 

rendah Lektor (III/c), atau Asisten Ahli (III/b) yang 

memiliki Pendidikan S-3 

7. Tugas Panitia Munaqasyah Skripsi 

a. Ketua 

1) Membuka dan menutup sidang munaqasyah secara resmi 

2) Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan munaqasyah 

3) Memeriksa kelengkapan administrasi munaqasyah 

4) Menandatangani semua kelengkapan administrasi munaqasyah 

5) Mengambil keputusan dan menetapkan serta mengumumkan hasil 

munaqasyah 

6) Mengoreksi dan menandatangani skripsi yang telah direvisi 

7) Melaporkan hasil munaqasyah kepada Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan 

b. Sekretaris 

1) Memeriksa kelengkapan administrasi munaqasyah 

2) Menandatangani semua kelengkapan administrasi munaqasyah 

bersama-sama ketua 
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3) Mengadministrasikan hasil munaqasyah 

4) Menggantikan ketua untuk sementara  waktu bila ketua berhalangan 

5) Mempersiapkan pengumuman hasil munaqasyah 

c. Penguji 

1) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan pembahasan 

skripsi 

2) Memberikan nilai yang objektif 

3) Meneliti dan mengesahkan perbaikan skripsi yang dinyatakan lulus 

4) Menjadi pembimbing, penguji utama dan penguji kedua Mahasiswa 

yang skripsinya dinyatakan gagal dalam sidang munaqasyah 

8. Penilai Skripsi 

a. Pembimbing Skripsi 

1) Kerangka berpikir (termasuk sistematika) 

2) Metodologi 

3) Analisis (termasuk argumentasi) 

4) Bahasa 

5) Usaha selama dalam bimbingan 

b. Penguji menilai 

1) Kerangka berpikir (termasuk sistematika) 

2) Metodologi 

3) Analisis 

4) Bahasa 

5) Kemampuan mempertahankan 

c. Nilai skripsi dari pembimbing  harus diserahkan ke fakultas selambat-

lambatnya pada saat munaqasyah skripsi berlangsung 

d. Nilai skripsi dari penguji harus diserahkan setelah berakhir setiap kali 

penyelenggaraan munaqasyah 

 

9. Nilai akhir skripsi diperoleh dengan rumus perhitungan sebagai berikut: 

𝑁𝐴𝑆 =
𝑁𝑃𝑏1+𝑁𝑃𝑏2+𝑁𝑃𝑖1+𝑁−𝑖2

4
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Keterangan: 

NAS = Nilai Akhir Skripsi 

NPb1 = Nilai Pembimbing 1 

NPb2 = Nilai Pembimbing 2 

NPi1 = Nilai Penguji 1 

NPi2 = Nilai Penguji 2 

10. Nilai akhir skripsi (NAS) dialihkan menjadi nilai huruf dengan patokan 

sebagai berikut: 

80,00 – 100,00 =A 

70,00 – 79,99 =B 

60,00 – 69,99 =C 

56,00 – 59,99 =D 

00,00 – 55,99 =E 

    

11. Persyaratan lulus munaqasyah skripsi 

a. Tidak mengcopy atau plagiat hasil karya orang lain dan atau dibuatkan 

orang lain. 

b. Nilai pembimbing dan penguji tidak ada yang lebih kecil dari 56 dan 

apabila salah satu penguji atau pembimbing memberi nilai lebih kecil 

dari 56, maka secara otomatis Mahasiswa tersebut dinyatakan tidak 

lulus.  

c. Nilai akhir skripsi (NAS) sekurang-kurangnya nilai C (minimal 60). 

12. Seorang Mahasiswa yang telah mengikuti munaqasyah skripsi dan 

mendapat nilai C, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai yang 

telah dicapai dengan menempuh ujian kembali selama masa Studi belum 

habis. 

13. Skripsi yang dinyatakan lulus diperbaiki dan diselesaikan dalam waktu 1 

(satu) bulan terhitung dari hari dan tanggal diumumkan. 

14. Munaqasyah ulang 

a. Mahasiswa yang dinyatakan gagal dalam munaqasyah diberi 

kesempatan untuk mengulang munaqasyah sebanyak-banyaknya 2 (dua) 

kali selama masa studi belum habis. 
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b. Mahasiswa dapat mengajukan munaqasyah ulang paling cepat 1 (satu) 

bulan setelah menempuh munaqasyah sebelumnya. 

15. Pakaian munaqasyah 

a. Pakaian Tim Penguji 

   1) Laki-laki : 1. PSH atau PDH 

      2. Pakaian lengkap dengan kemeja lengan panjang 

dan berdasi 

   2) Wanita : Pakaian muslimah tanpa cadar 

b.  Pakaian Mahasiswa 

   1) Laki-laki : Pakaian lengkap dengan kemeja putih lengan panjang, 

berdasi, berkopiah hitam (Peci Nasional) 

   2) Wanita : Pakaian muslimah tanpa cadar, baju putih dan rok 

hitam serta berjilbab putih. 

16. Tempat munaqasyah 

a) Munaqasyah dilaksanakan ditempat khusus 

b) Ruangan munaqasyah dilengkapi dengan simbol-simbol lembaga baik 

institut maupun fakultas. 
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BABVIII 

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KULIAH 

 SEMESTER PENDEK (SP) 

 

A. Pengertian 

Program Kuliah Semester Pendek (SP) adalah program perkuliahan yang 

dilaksanakan diluar program perkuliahan regular/konvensional yang telah 

diatur oleh fakultas setiap semester untuk diikuti oleh para Mahasiswa. 

 

B. Tujuan 

Program Kuliah Semester Pendek bertujuan memberi kesempatan kepada 

para Mahasiswa dalam memenuhi kredit yang wajib dipenuhi untuk 

menyelesaikan program studinya. Secara khusus lagi, program ini memberikan 

kesempatan kepada Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya lebih cepat, 

khususnya bagi Mahasiswa yang berprestasi baik. 

 

C. Kedudukan Program Semester Pendek 

1. Perkuliahan Program Semester Pendek diluar program perkuliahan 

konvensional regular yang telah diatur oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

KeguruanUIN Raden Fatah Palembang. 

2. Kegiatan Kuliah Semester Pendek merupakan upaya memberikan 

kesempatan bagi Mahasiswa untuk menyelesaikan Studinya lebih cepat 

sesuai dengan jumlah SKS yang harus diambilnya. 

3. Pengaturan kuliah program Semester Pendek diatur berdasarkan aturan yang 

berlaku dan tetap menjaga kualitasnya. 

4. Perkuliahan Semester Pendek dimonitor langsung oleh Program 

Studi/fakultas. 

5. Tenaga pengajar program ini disesuaikan dengan disiplin ilmu dan 

konsentrasi keahlian masing-masing Dosen. 

6. Pendanaan program Semester Pendek tidak ditanggung oleh DIPA UIN 

Raden Fatah Palembang. 
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7. Seluruh dana yang digunakan untuk kebutuhan Semester Pendek 

dibebankan kepada Mahasiswa. 

8. Program ini ditawarkan kepada Mahasiswa sesuai dengan aturan yang 

berlaku baik jumlah pengambilan mata kuliah maupun jumlah SKS. 

9. Pengakuan nilai mata kuliah program Semester Pendek tetap sama dengan  

hasil perkuliahan semester reguler. 

 

D. Persyaratan Peserta 

1. Terdaftar sebagai Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang pada semester 

Gazal sebelumnya. 

2. Mahasiswa yang diperbolehkan mengambil program Semester Pendek 

adalah Mahasiswa yang memiliki minimal IPK 3,0 

3. Mata kuliah yang boleh diambil/didapatkan Mahasiswa adalah mata kuliah 

yang belum pernah diambil / bukan mengulang. 

4. Sudah mengikuti perkuliahan minimal 4 (empat) semester  

5. Belum berada di semester akhir 

6. Program Semester Pendek dilaksanakan minimal diikuti oleh 10 orang  

Mahasiswa bagi mata kuliah 3 SKS  dan 15 orang Mahasiswa untuk mata 

kuliah 2 SKS 

7. Jika jumlah peserta kurang dari aturannomor 6 di atas, maka mata kuliah  

tersebut dapat ditawarkan tetapi Mahasiswa harus menanggung kekurangan 

dana  sesuai  jumlah minimal 

8. Besar SKS yang boleh diambil peserta maksimal 6 SKS 

 

E. Waktu Pendaftaran 

1. Waktu pendaftaran pada setiap semester gazal pada bulan Juli 

2. Pendaftaran dilaksanakan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Raden Fatah Palembang pada masa ujian akhir semester sedang 

berlangsung, dengan mengisi formulir khusus yang disediakan oleh fakultas. 

3. Biaya pelaksanaan dibebankan kepada Mahasiswa sesuai ketentuan yang 

ditetapkan oleh fakultas. 
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4. Petugas penerima pendaftaran ditetapkan oleh Dekan melalui usulan 

Program Studi. 

 

F. Perkuliahan dan Ujian 

1. Pelaksanaan perkuliahan diupayakan memenuhi standar perkuliahan reguler 

2. Kegiatan perkuliahan berlangsung setelah ujian akhir semester gazal sampai 

dengan menjelang perkuliahan aktif semeseter genap yaitu pada bulan Juli-

Agustus. 

3. Perkuliahan langsung berada dibawah bimbingan Dosen atau team Teaching 

4. Materi kuliah disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku sesuai dengan 

Program Studi masing-masing. 

5. Jumlah pertemuan minimal 16 kali tatap muka, termasuk UTS dan UAS 

6. Waktu perkuliahan diatur oleh fakultas, yaitu 3 kali tatap muka untuk setiap 

mata kuliah dalam seminggu. 

7. Ujian terdiri atas Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester 

(UAS) 

8. Waktu ujian disesuaikan dengan jadwal kuliah 

9. Hasil  (nilai) ujian disampaikan ke fakultas melalui Kasubbag Akademik 

 

G. Hal-Hal Lain 

Secara teknis penyelenggaraan Program Semester Pendek akan diatur 

secara rinci pada hasil rapat bidang akademik. 
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BABIX 

TUGAS DAN WEWENANG PENASEHAT AKADEMIK 

 

A. Pengertian Penasehat Akademik 

Penasehat Akademik adalah Dosen yang ditugaskan oleh fakultas untuk 

membantu dan membimbing persoalan-persoalan akademik yang dihadapi 

Mahasiswa. Penasehat Akademik bertugas secara terus menerus selama 

Mahasiswa yang bersangkutan masih kuliah. 

 

B. Tugas Penasehat Akademik 

Tugas Penasehat Akademik diantaranya adalah : 

1. Membantu dan membimbing Mahasiswa dalam mengambil mata kuliah 

2. Menandatangani Formulir Rencana Studi (FRS) atau Kartu Studi Sementara 

(KSS) Mahasiswa 

3. Membantu permasalahan penelitian skripsi yang akan diajukan Mahasiswa 

ke Bina Skripsi. 

4. Membantu menyelesaikan persoalan-persoalan akademik yang dihadapi 

Mahasiswa 

5. Memberikan rekomendasi/persetujuan kepada Mahasiswa, jika Mahasiswa 

yang dibimbingnya akan pindah baik intern mauapun ekstern fakultas. 

6. Memberikan rekomendasi kepada fakultas bagi Mahasiswa yang 

mengajukan cuti kuliah (Stop Out) atau pindah kuliah 

7. Penasehat Akademik yang melanjutkan Studi dan memasuki masa pensiun, 

maka tugas tersebut akan dilimpahkan kepada Dosen lainnya. 

 

C. Wewenang Penasehat Akademik 

Wewenang Penasehat Akademik adalah memberikan pelayanan bantuan  

dan bimbingan akademik Mahasiswa sesuai dengan rentang waktu yang  telah 

ditetapkan atau sampai Mahasiswa menyelesaikan Studinya. Secara rinci 

wewenang Penasehat Akademik adalah: 
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1. Memberikan layanan bimbingan akademik kepada Mahasiswa 

2. Memberikan rekomendasi perihal Mahasiswa yang berada dibawah 

bimbingannya kepada fakultas. 

3. Pelaksanaan tugas Penasehat Akademik akan dihargai SKS sesuai dengan 

aturan yang berlaku. 

4. Penasehat Akademik diberikan insentif sesuai dengan aturan yang berlaku. 
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BAB X 

STATUS MAHASISWA 

 

A. Mahasiswa Remedial dan Non Remedial 

Status sebagai Mahasiswa remedial dan Mahasiswa non-remedial 

ditentukan berdasarkan hasil ujian masuk. 

1. Mahasiswa wajib remedial adalah Mahasiswa yang berdasarkan hasil ujian 

masuknya diwajibkan mengikuti program remedial yang harus diselesaikan 

paling lama 3 (tiga) semester dan masa Studi 16 semester. 

2. Mahasiswa bebas remedial (non-remedial) adalah Mahasiswa yang 

berdasarkan hasil ujian masuknya bebas remedial dan masa Studi 14 

semester. 

 

B. MahasiswaDrop Out (DO) 

1. Mahasiswa DO adalah  Mahasiswa yang diberhentikan karena tidak dapat 

menyelesaikan masa Studinya pada batas waktu yang ditentukan dan tidak 

ada perpanjangan masa Studi. 

2. Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan KeguruanUIN Raden Fatah 

Palembang dinyatakan DO apabila selama 14 (emapat belas) semester atau 

tujuh tahun tidak mampu mencapai IPK minimal 2,00. 

3. Mahasiswa D2 dinyatakan DO apabila selama delapan semester (4 tahun) 

tidak berhasil mencapai IPK minimal 2,00. 

4. Mahasiswa D3 dinyatakan DO apabila selama 10 (sepuluh) semester tidak 

berhasil mencapai IPK minimal 2,00. 

5. Keputusan DO bagi Mahasiswa direkomendasikan oleh dekan dan 

ditetapkan oleh PR I melalui Surat Keputusan DO. 

 

C. Mahasiswa Cuti Studi (Stop Out) 

1. Mahasiswa cuti Studi adalah Mahasiswa yang mengundurkan diri dari 

kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu berdasarkan permintaan 

sendiri. 
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2. Cuti studi hanya diberikan satu kali selama masa studi dan tidak melebihi 

waktu dua semester berturut-turut. 

3. Masa Cuti Studi termasuk dalam perhitungan batas waktu studi. 

4. Cuti Studi dapat diajukan melalui prosedur sebagai berikut: 

a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Dosen penasehat akademik. 

b. Permohonan yang telah mendapat persetujuan penasehat akademik 

diteruskan ke depan fakultas. 

c. Permohonan yang telah mendapat persetujuan dekan diteruskan ke 

Rektor untuk mendapat persetujuan. 

5. Selama masa cuti studi Mahasiswa tidak diberi hak untuk mengambil 

matakuliah atau mengikuti kegiatan akademik lainnya yang berhubungan 

dengan proram perkuliahan. 

6. Perubahan status dari Mahasiswa cuti studi menjadi Mahasiswa aktif 

dilakukan dengan mendaftarkan diri sebagai Mahasiswa aktif pada masa 

registrasi semester bersangkutan. 

 

D. Mahasiswa Pindahan (Transfer) 

Mahasiswa yang ingin pindah pada dasarnya dapat dilakukan dan 

kategori pindah dimaksud meliputi:1). Pindah internal antar Program Studi 

dalam satu Fakultas; 2). Pindah internal antar Fakultas di lingkungan UIN 

Raden Fatah Palembang; 3). Pindah eksternal yaitu pindah dari UIN Raden 

Fatah Palembang  ke luar UIN Raden Fatah Palembang atau pindah dari UIN 

Luar ke UIN Raden Fatah Palembang. 

a. Pindah internal antar Program Studi dalam satu Fakultas.Pindah internal 

antar Program Studi dalam lingkungan fakultas UIN Raden Fatah pada 

dasarnya dapat dilakukan dan diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Mengajukan permohonan kepada BAAK dengan sepengetahuan Dosen 

Penasehat Akademik dan pimpinan Fakultas (Dekan). 

b. Permohonan dilampirkan foto copy Kartu Mahasiswa yang masih 

berlaku. 

c. Bagi Mahasiswa pindah antar Program Studi dalam satu Fakultas, 
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Mahasiswa telah mengikuti perkuliahan di UIN Raden Fatah minimal 2 

semester dan maksimal 5 semester, dan nilai yang pernah diperoleh 

selama mengikuti program studi sebelumya akan diperhitungkan. 

d. Memiliki Indeks Prestasi akademik minimal 3,00. 

e. Jumlah SKS dan mata kuliah yang diakui maksimal 50% dari mata kuliah 

dari ProgramStudi sebelumnya. 

f. Mahasiswa tersebut harus mengikuti tes ulang seperti calon Mahasiswa 

baru UIN Raden Fatah Palembang. 

b. Pindah internal antar Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah bagi 

Mahasiswa yang ingin pindah antar Fakultas di lingkungan UIN Raden 

Fatah pada dasarnya dapat dilakukan dan diatur dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Mengajukan permohonan kepada BAAK dengan sepengetahuan Dosen 

pembimbing Akademik dan pimpinan Fakultas (Dekan). 

b. Permohonan dilampirkan fotocopy Kartu Mahasiswa yang masih 

berlaku. 

c. Bagi Mahasiswa pindah antar Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah, 

minimal berada di semester IV, dan nilai yang diperoleh selama 

mengikuti programStudi sebelumnya tidak dapat diperhitungkan 

(hangus). 

d. Mahasiswa mengikuti tes ulang seperti calon Mahasiswa baru UIN 

Raden Fatah Palembang. 

c. Pindah eksternal yaitu pindah dari UIN luar ke UIN Raden Fatah. 

Pindah eksternal adalah Mahasiswa pindah dari luar UIN ke UIN Raden 

Fatah adalah sebagai berikut: 

a. Mahasiswa pindahan telah mengikuti kuliah secara terus menerus 

sekurang-kurangnya 4 semester, dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) 

semester pada PT asal. 

b. Berasal dari fakultas/jurusan dari Universitas asal harus sejenis/sejalur 

dengan fakultas/jurusan yang dituju di lingkungan UIN Raden Fatah 

Palembang. 
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c. Akreditasi Universitas Asal Akreditasi BAN PT yang setingkat atau lebih 

tinggi. 

d. Mahasiswa pindahan membuat surat permohonan pindah ke UIN Raden 

Fatah Palembang, ditujukan kepada Rektor dengan melampirkan: 

1. Surat keterangan/izin pindah kuliah dari universitas asal 

2. Surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah 

Mahasiswa terdaftar dan berkelakuan baik 

3. Fotokopi akreditasi programStudi asal 

4. KHS Asli per semester yang telah ditempuh 

5. Fotokopi KTM dari universitas sebelumnya 

e. Rektor mendisposisikan ke Dekan Fakultas yang dituju. 

f. Dekan Fakultas memproses permohonan dari Mahasiswa yang 

bersangkutan melalui jurusan untuk menentukan diterima/ditolak 

permohonan tersebut. 

g. Dekan fakultas memberikan persetujuan untuk menerima atau menolak 

berdasarkan rekomendasi dari jurusan terkait. 

h. Atas persetuan Dekan Fakultas, BAAK akan memproses registrasi untuk 

biaya konversi dan registrasi Mahasiswa baru. 

i. Mahasiswa pindahan membayar biaya yang telah ditetapkan. 

j. Mahasiswa mengurus registrasi ke admin Program Studi. 

d. Pindah dari UIN Raden Fatah Palembang ke luar UIN Raden Fatah 

Palembang 

a. Mengajukan surat permohonan pindah kepada Rektor UIN Raden Fatah 

Palembang c/q Kabiro BAAK serta ditembuskan kepada Dekan dan 

KaProgramStudi. 

b. Melampirkan surat keterangan pindah dari UIN Raden Fatah Palembang. 

c. Melampirkan transkrip nilai yang sudah diperoleh dari UIN Raden Fatah 

Palembang. 

d. Mahasiswa yang bersangkutan minimal semester IV (empat). 

e. Mengikuti test ujian masuk sebagaimana prosedur penerimaan 

Mahasiswa baru. 
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f. Membayar biaya SPP sebagaimana yang berlaku pada saat itu. 

g. Nilai dapat diakui sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku 
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BAB XI 

SANKSI BAGI MAHASISWA 

 

A. Pengertian Sanksi Akademik 

Sanksi akademik adalah hukuman bagi Mahasiswa yang melakukan 

pelanggaran kode etik, kecurangan akademik dan perbuatan kriminal. Kode 

etik UIN Raden Fatah (FITK) adalah pedoman yang berisi norma dan etika 

yang mengikat warga FITK sesuai dengan norma kehidupan kampus. 

Kecurangan akademik adalah pelanggaran kegiatan akademik yang dilakukan 

oleh Mahasiswa dapat berupa: pemalsuan dokumen akademik, Kartu Studi 

Tetap, dan nilai transkrip akademik; pelanggaran tata tertib ujian (membawa 

bahan untuk ditiru, meniru berkas ujian Mahasiswa lain, bekerja sama dalam 

pembuatan jawaban ujian); pemalsuan berkas ujian; penyerahan tugas-tugas 

akademik hasil plagiat; melakukan perbuatan kriminal. 

 

B. Macam Sanksi Bagi Mahasiswa 

Bagi Mahasiswa yang melanggar ketentuan yang berlaku di UIN Raden 

Fatah Palembang akan diberikan sanksi. Ada 3 tipe sanksi bagi Mahasiswa 

yaitu: 1) sanski administratif, 2) sanksi akademik dan 3) sanksi non akademik: 

1. Sanksi Administrasi 

Sanksi administrasi akan diberikan kepada Mahasiswa apabila: 

a. Tidak melakukan pendaftaran atau registrasi sampai batas waktu yang 

ditentukan oleh pihak BAAK. 

b. Mahasiswa yang tidak mendaftar sampai batas waktu yang ditentukan 

akan dikelompokkan sebagai Mahasiswa cuti kuliah. 

c. Sampai berakhirnya masa cuti kuliah, Mahasiswa tidak melakukan proses 

pendaftaran maka Mahasiswa dianggap DO. 

2. Sanksi akademik 

Sanksi akademik diberikan kepada Mahasiswa apabila: 

a. Tidak mengajukan rencana studi sampai batas waktu yang ditentukan 

oleh pihak BAAK. Mahasiswa yang tidak mengajukan rencana Studi 



 

 

93 

 

tidak berhak mengikuti perkuliahan. Apabila mengikuti ujian, maka 

nilainya tidak diakui. 

b. Mahasiswa yang kehadirannya di bawah 75 % dari kehadiran dan tatap 

muka Dosen, maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian semester dan 

dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah tersebut. 

c. Bagi Mahasiswa yang memperoleh IPK di bawah 2,00 pada semester 

kedua, keempat, keenam dan kedelapan, maka secara otomatis 

Mahasiswa tersebut dinyatakan DO. 

d. Mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan 

pemalsuan tanda tangan atau dokumen yang terkait dengan kegiatan 

akademik, akan diberikan sanksi skorsing paling lama 2 (dua) semester. 

e. Mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan 

plagiasi karya ilmiah berupa skripsi, thesis dan disertasi. Hukuman yang 

diberikan adalah pencabutan gelar akademik bagi Mahasiswa yang telah 

menjadi sarjana, atau pembatalan ujian dan diberikan skorsing paling 

lama 2 (dua) tahun. 

f. Mahasiswa yang secara sengaja tidak mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh Dosen dapat dinyatakan tidak lulus oleh Dosen yang bersangkutan. 

g. Mahasiswa yang telah melewati masa kuliah selama 14 semester atau 7 

tahun, dikenakan sanksi berupa gugur Studi atau DO. 

h. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan perbaikan skripsi, tesis atau 

disertasi maksimal 3 bulan, maka nilai karya ilmiahnya dianggap gagal 

dan wajib untuk mengulang ujian. 

i. Penetapan sanksi diusulkan melalui Ketua Program Studi kepada dekan 

dan selanjutnya diteruskan ke rektor untuk diterbitkan surat penetapan 

sanksi akademik Mahasiswa. 

j. Mahasiswa yang telah memperoleh sanski akademik tidak diperbolehkan 

mengikuti kegiatan akademik apapun di kampus UIN Raden Fatah 

Palembang. 

k. Jenis-jenis kesalahan yang tidak disebutkan pada pedoman akademik, 

diatur lebih lanjut pada buku kode etik Mahasiswa. 
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3. Sanksi Non Akademik 

Sanksi Non Akademik diberikan kepada Mahasiswa yang melanggar 

norma, etika dan kesantunan yang berlaku di UIN Raden Fatah Palembang. 

Jenis sanksi yang diberikan kepada Mahasiswa berupa: 

a. Teguran secara lisan dan tulisan 

b. Skorsing maksimal 2 semester 

c. Pemberhentian sebagai Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. 

Jenis teguran secara lisan dapat dilakukan oleh semua Dosen di 

lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Jenis hukuman secara tertulis 

dikeluarkan oleh dekan berdasarkan masukan dari Program Studi. 

Sedangkan sanksi skorsing diberikan oleh rektor berdasarkan rekomendasi 

dari dekan. Jenis sanksi berupa pemberhentian sebagai Mahasiswa UIN 

Raden Fatah Palembang dapat dilakukan dengan rekomendasi dari tim 

khusus yang dibentuk oleh fakultas. Tim memberikan surat rekomendasi 

kepada rektor dan senat universitas. Proses pemberhentian dibahas melalui 

rapat rektor beserta anggota senat. Selanjutnya rektor mengeluarkan surat 

pemberhentian Mahasiswa yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi 

senat universitas dan tim khusus. 
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BAB XII 

LABORATORIUM 

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  

UIN RADEN FATAH PALEMBANG 

 

A.  LABORATORIUM KEAGAMAAN  

1. Pengertian 

Laboratorium keagamaan adalah suatu unit untuk penunjang akademik 

perguruan tinggi yang dikelola oleh para dosen dan staf-staf nya. 

Laboratorium keagamaan berfungsi untuk penunjang kegiatan – kegiatan 

dalam pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian. 

2. Tujuan Program Laboratorium Keagamaan 

a. Program BTA 

Program BTA bertujuan mengembangkan jati diri sebagai pendidik 

dan pengajar yang profesional sesuai program studi dan memantapkan 

kemampuan dalam membaca dan menulis Al-Qur’an serta menerapkannya 

dalam mengajar dan praktik dalam kehidupan masyarakat. 

b. Program Tahfidz 

Program Tahfidz bertujuan mengembangkan jati diri sebagai pendidik 

dan pengajar yang profesional sesuai program studi dan memantapkan 

kemampuan dalam menghafal Al-Qur’an serta menerapkannya dalam 

mengajar dan praktik dalam kehidupan masyarakat. 

c. Program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan 

Program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan bertujuan 

mengembangkan jati diri sebagai pendidik dan pengajar yang profesional 

sesuai program studi dan memantapkan kemampuan dalam Praktikum 

Ibadah Kemasyarakatan serta menerapkannya dalam mengajar dan praktik 

dalam kehidupan masyarakat. 

d. ProgramSeni Islam dan Kajian Aktual 

Program Seni Islam dan Kajian Aktual bertujuan menumbuhkan 

kecintaan terhadap seni Islam, mengembangkan jati diri sebagai pendidik 

yang profesional sesuai program studi, memantapkan kemampuan dalam 
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Seni Islam dan Kajian Aktual, serta menerapkannya dalam mengajar dan 

praktik dalam kehidupan masyarakat. 

 

2. Program Laboratorium Keagamaan 

a. Program BTA 

Program Baca Tulis Al-Qur’an (BTA) adalah program 

pembelajaran membaca dan menulis Al-Qur’an yang memungkinkan 

pembentukan keterampilan, pengetahuan, dan sikap secara maksimal 

dalam membaca dan menulis Al-Qur’an. Dengan Program BTA, 

diharapkan terbentuknya pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam  

membaca dan menulis Al-Qur’an yang dibutuhkan melalui pembelajaran 

yang dilakukan selama satu semester. Sejalan dengan kebijakan penerapan 

kurikulum berbasis KKNI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) 

UIN Raden Fatah menetapkan Program BTA sebagai bagian integral 

kurikulum yang wajib bagi Mahasiswa pada semester awal. 

b. Program Tahfidz 

Program Tahfidz adalah program menghafal Al-Qur’an yang 

memungkinkan pembentukan keterampilan, pengetahuan, dan sikap 

secara maksimal dalam menghafal Al-Qur’an. Dengan Program Tahfidz, 

diharapkan terbentuknya pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam  

menghafal Al-Qur’an yang dibutuhkan melalui tatap muka yang 

dilakukan selama satu semester. Sejalan dengan hal itu dan seiring 

dengan kebijakan penerapan kurikulum berbasis KKNI, maka Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Raden Fatah menetapkan 

Program Tahfidz sebagai bagian integral kurikulum yang wajib bagi 

Mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir 

perkuliahan. 

c. Program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan  

Program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan adalah program 

Praktikum Ibadah Kemasyarakatan yang memungkinkan pembentukan 

keterampilan, pengetahuan, dan sikap secara maksimal dalam Praktikum 
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Ibadah Kemasyarakatan. Dengan Program Praktikum Ibadah 

Kemasyarakatan, diharapkan terbentuknya pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap dalam  Praktikum Ibadah Kemasyarakatan yang dibutuhkan 

melalui tatap muka yang dilakukan selama satu semester. Sejalan dengan 

hal itu dan seiring dengan kebijakan penerapan kurikulum berbasis 

KKNI, maka Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Raden 

Fatah menetapkan Program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan sebagai 

bagian integral kurikulum yang wajib bagi Mahasiswa FITK UIN Raden 

Fatah Palembang. 

1. Program Seni Islam dan Kajian Aktual 

Program Seni Islam dan Kajian Aktualadalah program yang 

memungkinkan pembentukan keterampilan, pengetahuan, dan sikap 

secara maksimal dalam bidang Seni Islam dan Kajian Aktual.  

Program Seni Islam diharapkan terbentuknya pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap dalam mencintai seni keislaman yang 

dilakukan dengan tatap muka (latihan) sebanyak satu kali dalam satu 

minggu. Program Kajian Aktual diharapkan terbentuknya 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap kritis Mahasiswadalam 

menyikapi permasalahan atau fenomena yang kontroversial dalam 

bidang keagamaan yang sedang aktual (booming), dilakukan setiap 

satu tahun satu kali. Sejalan dengan hal itu dan seiring dengan 

kebijakan penerapan kurikulum berbasis KKNI, maka Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Raden Fatah menetapkan 

Program SeniIslam dan Kajian Aktual sebagai bagian integral 

kurikulum yang wajib bagi Mahasiswa FITK UIN Raden Fatah 

Palembang. 

 

b. `Pengertian Program-Program Laboratorium Keagamaan 

1. Program BTA 

Program BTA adalah suatu kegiatan belajar dalam rangka 

pengembangan pengetahuan, pembentukan keterampilan, dan 
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peneguhan sikap Mahasiswa dalam membaca dan menulis Al-

Qur’an.Program BTA merupakan upaya pengenalan secara dini (early 

exposure) Mahasiswa kepada pembelajaran BTA sebagai modal awal 

bagi Mahasiswa lulusan Universitas yang bercorak Islam. Melalui 

Program BTA, diharapkan Mahasiswa memiliki pengetahuan pokok 

tentang baca tulis Al-Qur’an, pengalaman awal yang dibutuhkan dalam 

membangun jati diri pendidik, dan memantapkan kompetensi sesuai 

bidang studi. Program BTA dilaksanakan secara bertahap dimulai dari 

Mahasiswa semester awal. 

Program BTA adalah suatu kegiatan akademis dan praktis yang 

lebih memfokuskan pada bidang membaca dan menulis Al-Qur’an. 

Program BTA lebih menekankan pada pemahaman dan penguasaan 

menyeluruh terhadap cara membaca dan menulis Al-Qur’an dengan 

baik dan benar sesuai dengan Ilmu Tajwid. 

2.  Program Tahfidz 

Program Tahfidz adalah suatu kegiatan dalam rangka 

pengembangan pengetahuan, pembentukan keterampilan, dan 

peneguhan sikap Mahasiswa dalam menghafal Al-Qur’an.Program 

Tahfidz merupakan upaya pengenalan secara dini (early exposure) 

Mahasiswa kepada program Tahfidz sebagai modal awal bagi 

Mahasiswa lulusan Universitas yang bercorak Islam. Melalui Program 

Tahfidz, diharapkan Mahasiswa memiliki hafalan Al-Qur’an minimal 

Juz 30, pengalaman awal yang dibutuhkan dalam membangun jati diri 

pendidik, dan memantapkan kompetensi sesuai bidang studi. Untuk itu, 

Program Tahfidz dilaksanakan dalam satu semester yang disepakati 

oleh Prodi masing-masing.  

Program Tahfidz adalah suatu kegiatan akademis dan praktis yang 

lebih memfokuskan pada bidang menghafal Al-Qur’an. Program 

Tahfidz lebih menekankan pada pemahaman dan penguasaan 

menyeluruh terhadap cara menghafal Al-Qur’an dengan baik dan benar 

sesuai dengan Ilmu Tajwid. 
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3.  Program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan 

Program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan adalah suatu 

kegiatan dalam rangka pengembangan pengetahuan, pembentukan 

keterampilan, dan peneguhan sikap Mahasiswa dalam Praktikum Ibadah 

Kemasyarakatan. Program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan  

merupakan upaya pengenalan secara dini (early exposure) Mahasiswa 

kepada program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan sebagai modal awal 

bagi Mahasiswa lulusan Universitas yang bercorak Islam. Melalui 

Program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan, diharapkan Mahasiswa 

memiliki pengalaman awal yang dibutuhkan dalam membangun jati diri 

pendidik, dan memantapkan kompetensi sesuai bidang studi.  

Program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan adalah suatu 

kegiatan akademis dan praktis yang lebih memfokuskan pada bidang 

Praktikum Ibadah Kemasyarakatan. Program Praktikum Ibadah 

Kemasyarakatan lebih menekankan pada pemahaman dan penguasaan 

menyeluruh terhadap Praktikum Ibadah Kemasyarakatan dengan baik 

dan benar sesuai hukum syariat. 

4.  Program Seni Islam dan Kajian Aktual 

Program Seni Islam dan Kajian Aktual adalah suatu kegiatan dalam 

rangka pengembangan pengetahuan, pembentukan keterampilan, dan 

peneguhan sikap Mahasiswa dalam bidang Seni Islam dan Kajian 

Aktual. Program Seni Islam dan Kajian Aktualmerupakan upaya 

pengenalan secara dini (early exposure) Mahasiswa kepada program 

Seni Islam dan Kajian Aktual sebagai modal awal bagi Mahasiswa 

lulusan Universitas yang bercorak Islam. Melalui Program Seni Islam 

dan Kajian Aktual, diharapkan Mahasiswa memiliki pengalaman awal 

yang dibutuhkan dalam membangun jati diri pendidik, dan 

memantapkan kompetensi sesuai bidang studi.  

Program Seni Islam dan Kajian Aktualadalah suatu kegiatan 

akademis dan praktis yang lebih memfokuskan pada bidang Seni Islam 

dan Kajian Aktual. Program Seni Islam dan Kajian Aktual lebih 
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menekankan pada kecintaan, pemahaman dan penguasaan menyeluruh 

terhadap Seni Islam dan Kajian Aktual dengan baik dan benar sesuai 

hukum syariat. 

 

d. Manfaat Program-Program Laboratorium Keagamaan 

1. Program BTA 

1) Manfaat bagi Mahasiswa 

a. Mendapatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman 

dalam membaca dan menulis Al-Qur’an sesuai dengan Ilmu 

Tajwid; 

b. Mendapatkan pengalaman dan penghayatan melalui 

pengamatan terhadap proses pembelajaran baca dan tulis Al-

Qur’an; 

c. Memperoleh pengalaman dan keterampilan untuk 

melaksanakan pembelajaran dan kegiatan BTA di 

sekolah/madrasah, serta tempat praktek Magang dan KKN. 

d. Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Komprehensif 

dan Ujian Munaqosah. 

2) Manfaat bagi FITK UIN Raden Fatah Palembang 

a. Mendapatkan masukan yang berguna untuk penyempurnaan 

kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja; 

b. Mendapatkan umpan-balik tentang kompetensi akademik 

Mahasiswa FITK UIN Raden Fatah Palembang; dan 

c. Membina jaringan kerjasama dengan sekolah tempat Program 

BTA contohnya Magang dan KKN dalam upaya meningkatkan 

keterkaitan dan kesepadanan antara substansi akademik dengan 

pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang 

dibutuhkan dalam pengembangan pendidikan masyarakat. 
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2. Program Tahfidz 

a) Manfaat bagi Mahasiswa 

1) Mendapatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman dalam 

menghafal Al-Qur’an sesuai dengan Ilmu Tajwid; 

2) Mendapatkan pengalaman dan penghayatan melalui pengamatan 

terhadap proses menghafal baca dan tulis Al-Qur’an; 

3) Memperoleh pengalaman dan keterampilan untuk menghafal Al-

Qur’an. 

4)  Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Komprehensif 

dan Ujian Munaqosah. 

b) Manfaat bagi FITK UIN Raden Fatah Palembang 

1) Mendapatkan masukan yang berguna untuk penyempurnaan 

kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja; 

2) Mendapatkan umpan-balik tentang kompetensi akademik 

MahasiswaFITK UIN Raden Fatah Palembang; dan 

3) Membina jaringan kerjasama dalam meningkatkan keterkaitan dan 

kesepadanan antara substansi akademik dengan pengetahuan dan 

keterampilan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam 

pengembangan pendidikan masyarakat. 

3. Program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan 

a) Manfaat bagi Mahasiswa 

1) Mendapatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman dalam 

Praktikum Ibadah; 

2) Mendapatkan pengalaman dan penghayatan melalui pengamatan 

terhadap proses Praktikum Ibadah Kemasyarakatan; 

3) Memperoleh pengalaman dan keterampilan Praktikum Ibadah 

Kemasyarakatan. 

4) Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Program Kuliah Kerja 

Nyata (KKN). 
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b) Manfaat bagi FITK UIN Raden Fatah Palembang 

1) Mendapatkan masukan yang berguna untuk penyempurnaan 

kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja; 

2) Mendapatkan umpan-balik tentang kompetensi akademik 

Mahasiswa FITK UIN Raden Fatah Palembang; dan 

3) Membina jaringan kerjasama dalam meningkatkan keterkaitan dan 

kesepadanan antara substansi akademik dengan pengetahuan dan 

keterampilan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam 

pengembangan pendidikan masyarakat. 

 

4. Program Seni Islam dan Kajian Aktual 

a) Manfaat bagi Mahasiswa 

1) Mendapatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman dalam 

bidang Seni Islam dan Kajian Aktual; 

2) Mendapatkan pengalaman dan penghayatan melalui pengamatan 

terhadap proses dalam bidang Seni Islam dan Kajian Aktual; 

3) Memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam bidang Seni 

Islam dan Kajian Aktual. 

b)  Manfaat bagi FITK UIN Raden Fatah Palembang 

1)  Mendapatkan masukan yang berguna untuk penyempurnaan 

kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja; 

2) Mendapatkan umpan-balik tentang kompetensi akademik 

Mahasiswa FITK UIN Raden Fatah Palembang; dan 

3)   Membina jaringan kerjasama dalam meningkatkan keterkaitan dan 

kesepadanan antara substansi akademik dengan pengetahuan dan 

keterampilan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam 

pengembangan pendidikan masyarakat. 

 

e.  Bentuk Pelaksanaan Program Laboratorium Keagamaan  

1. Program BTA 
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Program BTA di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Raden Fatah Palembang dilaksanakan pada semester awal, 

dilaksanakan di setiap prodi di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Fatah Palembang  sesuai tuntutan program studi 

masing-masing. 

2. Program Tahfidz 

Program Tahfidz di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Raden FatahPalembang dilaksanakan dalam satu semester, 

dilaksanakan di setiap prodi di lingkungan FITK sesuai tuntutan 

program studi masing-masing. 

3. Program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan 

Program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan di Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang dilaksanakan 

dalam satu semester, dilaksanakan secara bergilir berkelompok yang 

teridiri dari Mahasiswa prodi-prodi yang ada di lingkungan FITK. 

4. Program Seni Islam dan Kajian Aktual 

Program Seni Islam di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Raden FatahPalembang dilaksanakan dalam bentuk pembinaan satu 

kali dalam satu minggu. Program Kajian Aktual dilaksanakan dalam 

bentuk seminar atau workshop yang diikuti oleh Mahasiswa prodi-

prodi yang ada di lingkungan FITK. 

 

g.  Persyaratan Laboratorium Keagamaan  

1. Program BTA 

a) Mengisi formulir pendaftaran Program BTA; 

b) Mengikuti pembekalan Intensif BTA pada awal 

penyelenggaraan Program BTA; 

c) Melampirkan foto 3x4 sebanyak 2 lembar serta stopmaf warna 

hijau; 
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d) Program BTA dilaksanakan secara berkelompok dan 

dipersyaratkan dalam satu kelompok adanya Dosen Pembimbing 

Program BTA. 

2. Program Tahfidz 

a) Mengisi formulir pendaftaran Program Tahfidz; 

b) Telah lulus program BTA (dibuktikan dengan fotocopy warna 

setifikat BTA); 

c) Mengikuti pembekalan pada awal penyelenggaraan Program 

Tahfidz; 

d) Melampirkan foto 3x4 sebanyak 2 lembar serta stopmaf warna 

biru; 

e) Program Tahfidz dilaksanakan secara berkelompok dan 

dipersyaratkan dalam satu kelompok adanya Dosen Pembimbing 

Program Tahfidz. 

3. Program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan 

a) Mengisi formulir pendaftaran Program Praktikum Ibadah 

Kemasyarakatan; 

b) Telah mengambil Mata Kuliah Praktikum Ibadah 

Kemasyarakatan; 

c) Mengikuti  pelaksanaan Program Praktikum Ibadah 

Kemasyarakatan; 

d) Melampirkan foto 3x4 sebanyak 2 lembar serta stopmaf warna 

hijau; 

e) Program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan dilaksanakan secara 

berkelompok dan dipersyaratkan dalam satu kelompok adanya 

Dosen Pembimbing Program Praktikum Ibadah 

Kemasyarakatan. 

4. Program Seni Islam dan Kajian Aktual 

a) Mengisi formulir pendaftaran Seni Islam dan Kajian Aktual; 

b) Mengikuti  pelaksanaan Seni Islam dan Kajian Aktual; 
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c) Melampirkan foto 3x4 sebanyak 2 lembar serta stopmaf warna 

ungu; 

d) Program Seni Islam dilaksanakan secara berkelompok dan 

dipersyaratkan dalam satu kelompok adanya Pembina dalam 

proses latihan. Program Kajian Aktual dilaksanakan secara 

umum dan dipersyaratkan dalam kegiatan adanya narasumber 

yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang atau materi 

yang dijadikan topik kajian. 

 

h.  Aktivitas Program Laboratorium Keagamaan  

1. Program BTA 

a) Pembelajaran dan refleksi untuk memperkuat pemahaman 

Mahasiswa; 

b) Belajar baca dan tulis Al-Qur’an setiap satu minggu sekali selama 

satu semester. 

2. Program Tahfidz 

a) Pembelajaran dan refleksi untuk memperkuat pemahaman 

Mahasiswa; 

b) Menghafal Al-Qur’an setiap hari yang ditentukan oleh masing-

masing Dosen Pembimbing selama satu semester. 

 

3. Program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan 

a) Pembelajaran dan refleksi untuk memperkuat pemahaman 

Mahasiswa 

b) Praktikum Ibadah kemasyarakatan yang dilakukan secara kolektif 

dan bergilir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

4. Program Seni Islam dan Kajian Aktual 

a) Pembelajaran dan refleksi untuk memperkuat pemahaman 

Mahasiswa 
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b) Seni Islam dilakukan pembinaan secara kolektif sebanyak satu 

kali dalam satu minggu. Kajian Aktual dilakukan secara kolektif 

sebanyak satu kali dalam satu semester. 

 

i.  Dosen Pembimbing Program Laboratorium Keagamaan  

1. Dosen Pembimbing Program BTA 

a) Bersedia menjadi Dosen Pembimbing; 

b) Memilki pemahaman dalam membaca dan menulis Al-Qur’an 

sesuai dengan Ilmu Tajwid; 

c) Memiliki latar belakang pendidikan kependidikan/keguruan yang 

relevan dengan program BTA; dan 

d) Apabila persyaratan 2 dan 3 tidak terpenuhi, maka Dekan FITK 

dapat mengambil kebijakan lain. 

Dosen Pembimbing bertugas: 

1) Membimbing pelaksanaan Program BTA mulai awal hingga 

selesai; 

2) Bekerjasama dengan Laboratorium Keagamaan untuk 

memonitor Mahasiswa dan mengevaluasi Mahasiswa dalam 

pelaksanaan Program BTA; 

3) Membantu  kesulitan yang dialami Mahasiswa yang berkaitan 

dengan pelaksanaan Program BTA. 

 

2. Dosen Pembimbing Program Tahfidz 

a) Bersedia menjadi Dosen Pembimbing; 

b) Berstatus sebagai Dosen tetap atau Dosen LB FITK UIN Raden 

Fatah; 

c) Memiliki hafalan minimal Juz 30; 

d) Memilki pemahaman dalam menghafal Al-Qur’an sesuai dengan 

Ilmu Tajwid; 

e) Memiliki latar belakang pendidikan kependidikan/keguruan yang 

relevan dengan program Tahfidz; dan 
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f) Apabila persyaratan 3 dan 4 tidak terpenuhi, maka Dekan FITK 

dapat mengambil kebijakan lain. 

Dosen Pembimbing bertugas: 

1) Membimbing pelaksanaan Program Tahfidz mulai awal 

hingga selesai; 

2) Bekerjasama dengan Laboratorium Keagamaan untuk 

memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Program Tahfidz; 

3) Membantu segala kesulitan yang dialami Mahasiswa yang 

berkaitan dengan pelaksanaan Program Tahfidz. 

3. Dosen Pembimbing Program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan 

a) Bersedia menjadi Dosen Pembimbing; 

b) Berstatus sebagai Dosen tetap atau Dosen LB FITK UIN Raden 

Fatah; 

c) Memilki pemahaman dalam ilmu ibadah kemasyarakatan; 

d) Memiliki latar belakang pendidikan kependidikan/keguruan yang 

relevan dengan program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan; dan 

e) Apabila persyaratan 3 dan 4 tidak terpenuhi, maka Dekan FITK 

dapat mengambil kebijakan lain. 

Dosen Pembimbing bertugas: 

1) Membimbing pelaksanaan Program Praktikum Ibadah mulai 

awal hingga selesai; 

2) Bekerjasama dengan Laboratorium Keagamaan untuk 

memonitor dan mengevaluasi Mahasiswa dalam pelaksanaan 

Program Praktikum Ibadah; 

3) Membantu segala kesulitan yang dialami Mahasiswa yang 

berkaitan dengan pelaksanaan Program Praktikum Ibadah. 

4. Pembina Program Seni  Islam dan Narasumber Kajian Aktual 

a. Pembina Program Seni Islam 

1) Bersedia menjadi Pembina Seni Islam; 

2) Berstatus sebagai Dosen tetap FITK UIN Raden Fatah; 
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3) Memilki pemahaman dalam bidang Seni Islam dan Kajian 

Aktual; 

4) Memiliki latar belakang pendidikan kependidikan yang relevan 

dengan program Seni Islam dan Kajian Aktual; dan 

5) Apabila persyaratan c dan d tidak terpenuhi, maka Dekan FITK 

dapat mengambil kebijakan lain. 

Pembina bertugas: 

a) Membimbing pelaksanaan Program Seni Islam mulai awal 

hingga selesai; 

b) Bekerjasama dengan Laboratorium Keagamaan untuk 

memonitor dan mengevaluasi Mahasiswa dalam 

pelaksanaan Program Seni Islam; 

c) Membantu segala kesulitan yang dialami Mahasiswa yang 

berkaitan dengan pelaksanaan Seni Islam. 

b. Narasumber Program Kajian Aktual 

1. Bersedia menjadi Narasumber Kajian Aktual; 

2. Berstatus sebagai Dosen tetap FITK UIN Raden Fatah; 

3. Memilki pemahaman dalam bidang materi yang dijadikan 

kajian; 

4. Memiliki latar belakang pendidikan kependidikan yang relevan 

dengan materi yang dijadikan kajian; dan 

5. Apabila persyaratan c dan d tidak terpenuhi, maka Dekan FITK 

dapat mengambil kebijakan lain. 

Narasumber bertugas: 

a) Membimbing pelaksanaan Program Kajian Aktual mulai 

awal hingga selesai; 

b) Bekerjasama dengan Laboratorium Keagamaan untuk 

memonitor dan mengevaluasi Mahasiswa dalam 

pelaksanaan ProgramKajian Aktual; 

c) Membantu segala kesulitan yang dialami Mahasiswa yang 

berkaitan dengan pelaksanaan Kajian Aktual. 
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j.  Tempat Pelaksanaan Laboratorium Keagamaan  

1. Program BTA 

Program BTA dilaksanakan di Laboratorium Keagamaan FITK. 

Tempat pelaksanaan Program BTA ditetapkan oleh Laboratorium 

Keagamaan, dan Dosen Pembimbing BTA diberi Surat Tugas Dekan 

FITK.  

Mahasiswa yang  mengikuti Program BTA ini adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Program Tahfidz 

Program Tahfidz dilaksanakan di Laboratorium Keagamaan FITK. 

Tempat Program Tahfidz disesuaikan olehDosen Pembimbing Tahfidz, 

dan Dosen Pembimbing Tahfidz diberi Surat Tugas oleh Dekan FITK.  

 

 

 

 

 

No Program Studi 

1 Pendidikan Agama Islam (PAI) 

2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

3 Manajemen Pendidikan Islam (MPI) 

4 Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 

5 Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) 

6 Pendidikan Biologi (Pend. Biologi) 

7 Pendidikan Matematika (Pend. Matematika) 

8 Pendidikan Fisika (Pend. Fisika) 

9 Pendidikan Kimia (Pend. Kimia) 

10 Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) 
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Mahasiswa yang akan mengikuti Program Tahfidz ini adalah 

sebagai berikut: 
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Praktikum Ibadah Kemasyarakatan 

Program Praktikum Ibadah dilaksanakan di Laboratorium 

Keagamaan FITK secara kolektif dan bergilir sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan. Tempat Program Praktikum Ibadah 

Kemasyarakatan ditetapkan oleh Laboratorium Keagamaan, dan Dosen 

Pembimbing diberi Surat Tugas oleh Dekan FITK.  

Mahasiswa yang mengikuti Program Praktikum Ibadah 

Kemasyarakatanini adalah sebagai berikut : 

k 

 

 

 

 

 

 

 

No Program Studi 

1 Pendidikan Agama Islam (PAI) 

2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

3 Manajemen Pendidikan Islam (MPI) 

4 Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 

5 Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) 

6 Pendidikan Biologi (Pend. Bio) 

7 Pendidikan Matematika (Pend. Mat) 

8 Pendidikan Fisika (Pend. Fis) 

9 Pendidikan Kimia (Pend. Kim) 

10 Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) 

Jumlah 

No Program Studi 

1 Pendidikan Agama Islam (PAI) 

2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

3 Manajemen Pendidikan Islam (MPI) 

4 Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 

5 Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) 

6 Pendidikan Biologi (Pend. Bio) 

7 Pendidikan Matematika (Pend. Mat) 

8 Pendidikan Fisika (Pend. Fis) 

9 Pendidikan Kimia (Pend. Kim) 

10 Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) 
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4. Program Seni Islam dan Kajian Aktual 

Program Seni Islam dilaksanakan secara kolektif sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan. Tempat Program Seni Islam dan Kajian 

Aktual ditetapkan oleh Laboratorium Keagamaan, dan Pembina Seni 

Islam dan Narasumber Kajian Aktual diberi Surat Tugas oleh Dekan 

FITK.  

Mahasiswa yang mengikuti Program Seni Islam dan Kajian 

Aktualini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 k. Prosedur Pelaksanaan Program Laboratorium Keagamaan  

1. Program BTA 

Prosedur pelaksanaan Program BTA sebagai berikut:  

a. Mahasiswa mendaftarkan diri pada Program BTA melalui 

Laboratorium Keagamaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Raden Fatah; 

b. Laboratorium Keagamaan mengajukan proposal dan berkonsultasi 

dengan Dekan; 

c. Setelah disetujui Dekan, Laboratorium Keagamaan menentukan 

peserta Program BTA yang terdiri dari program studi yang ada; 

No Program Studi 

1 Pendidikan Agama Islam (PAI) 

2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

3 Manajemen Pendidikan Islam (MPI) 

4 Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 

5 Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) 

6 Pendidikan Biologi (Pend. Bio) 

7 Pendidikan Matematika (Pend. Mat) 

8 Pendidikan Fisika (Pend. Fis) 

9 Pendidikan Kimia (Pend. Kim) 

10 Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) 
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d. Laboratorium Keagamaan akan melakukan Placement Test untuk 

memnentukan klasifikasi jenjang pembelajaran, yaitu Iqro’, Tahsin 

dan Tahfidz; 

e. Laboratorium Keagamaan mengirimkan permohonan kesediaan 

dan mengkonsultasikan ke Dosen Pembimbing yang akan menjadi 

pembimbing dalam Program BTA; 

f. Mahasiswamenghubungi  Dosen  Pembimbing dengan membawa 

surat kesediaan menjadi Dosen Pembimbing BTA; 

g. Dekan melalui Rektor menerbitkan SK Dosen Pembimbing; 

h. Laboratorium Keagamaan memberikan form penilaian kepada 

Dosen Pembimbing, melaksanakan Program BTA sesuai ketentuan, 

dan mengisi form jurnalaktivitas pembelajaran; 

i. Selama Program BTA,Mahasiswa harus:  

1) Mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Laboratorium 

Keagamaan; 

2) Melaksanakan kegiatan Program BTA sesuai ketentuan; 

j. Setelah selesai melaksanakan Program BTA, Dosen Pembimbing 

diwajibkan melaporkan hasil Program BTA kepada Laboratorium 

Keagamaan. 

k. Mahasiswa akan di evaluasi akhir dari pihakLaboratorium 

Keagamaan, jika LULUS maka Mahasiswa akan diberikan 

Sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan, jika TIDAK LULUS maka 

Mahasiswa tersebut diwajibkan kembali mengikuti Program BTA 

pada semester awal tahun ajaran yang baru. 

 

2.  Program Tahfidz 

Prosedur pelaksanaan Program Tahfidz sebagai berikut:  

a. Mahasiswa mendaftarkan diri pada Program Tahfidz Laboratorium 

Keagamaan FITK UIN Raden Fatah Palembang; 
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b. UPT (Unit Pelaksanaan Tahfidz) mengirimkan permohonan 

kesediaan dan mengkonsultasikan ke Dosen Pebimbing yang akan 

menjadi pengampuh dalam Program Tahfidz; 

c. Mahasiswa  menghubungi  Dosen  Pembimbing dengan membawa 

surat kesediaan menjadi Dosen Pembimbing Tahfidz; 

d. Dekan melalui Rektor menerbitkan SK Dosen Pembimbing; 

e. Mahasiswa memberikan Surat Tugas kepada Dosen Pembimbing, 

melaksanakan Program Tahfidz sesuai ketentuan, dan mengisi 

bimbingan aktivitas pembelajaran; 

f. Selama Program Tahfidz, Mahasiswa harus:  

1) Mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh UPT; 

2) Melaksanakan kegiatan Program Tahfidz sesuai ketentuan; 

3) Membawa Buku Pedoman Program Tahfidz; 

g. Setelah selesai melaksanakan Program Tahfidz, Dosen 

Pembimbing diwajibkan melaporkan hasil Program Tahfidz kepada 

UPT (Unit Pelaksanaan Tahfidz); 

h. Mahasiswa yang telah selesai menyetorkan hafalan akan diuji oleh 

Team LPTQ SUMSEL; 

i. Mahasiswa akan dievaluasi akhir dari pihak UPT, jika LULUS 

maka Mahasiswa akan diberikan Sertifikat sebagai tanda bukti 

kelulusan, jika TIDAK LULUS maka Mahasiswa tersebut 

diwajibkan kembali mengikuti Program Tahfidz pada semester 

yang akan datang; 

j. Mahasiswa yang telah dinayatakan LULUS dari pihak UPT akan 

diikutsertakan dalam kegiatan Wisuda Tahfidz yang 

diselenggarakan oleh Laboratorium Keagamaan Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang; 
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3.  Program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan 

Prosedur pelaksanaan Program Praktikum Ibadah 

Kemasyarakatan sebagai berikut:  

1) Mahasiswa mendaftarkan diri pada Program Praktikum Ibadah 

Kemasyarakatan  melalui Laboratorium Keagamaan UIN Raden 

Fatah; 

2) Mahasiswa berkonsultasi dengan Laboratorium Keagamaan FITK 

dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan; 

3) Laboratorium Keagamaan mengirimkan permohonan kesediaan 

dan mengkonsultasikan ke Dosen Pembimbing yang akan menjadi 

pembimbing dalam Program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan; 

4) Mahasiswa menghubungi  dosen  pembimbing dengan membawa 

surat kesediaan menjadi Dosen Pembimbing Praktikum Ibadah 

Kemasyarakatan; 

5) Dekan menerbitkan Surat Tugas Dosen Pembimbing; 

6) Mahasiswa memberikan form penilaian kepada Dosen 

Pembimbing, melaksanakan Program Praktikum Ibadah 

Kemasyarakatan sesuai ketentuan, dan mengisi form 

bimbinganaktivitas pembelajaran; 

7) Selama Program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan,Mahasiswa 

harus: 

1. Mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh 

Labotarorium Keagamaan FITK; 

2. Melaksanakan kegiatan Program Praktikum Ibadah 

Kemasyarakatan sesuai ketentuan; 

8) Setelah selesai melaksanakan Program Praktikum Ibadah 

Kemasyarakatan, Dosen Pembimbing diwajibkan melaporkan hasil 

Program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan kepada Laboratorium 

Keagamaan FITK. 
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4. Program Seni Islam dan Kajian Aktual 

Prosedur pelaksanaan Program Seni Islam dan Kajian Aktual 

sebagai berikut:  

a. Mahasiswa mendaftarkan diri pada Program Seni Islam dan 

Kajian Aktual melalui Laboratorium Keagamaan UIN Raden 

Fatah; 

b. Mahasiswa berkonsultasi dengan Laboratorium Keagamaan 

dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan; 

c. Laboratorium Keagaman FITK menetapkan Pembina Seni Islam 

dan Narasumber Kajian Aktual; 

d. Dekan menerbitkan Surat Tugas Pembina Seni Islam dan 

Narasumber Kajian Aktual; 

e. Selama Program Seni Islam dan Kajian Aktual,Mahasiswa harus: 

1. Mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Labotarorium 

Keagamaan FITK; 

2. Melaksanakan kegiatan Program Seni Islam dan Kajian 

Aktual sesuai ketentuan; 

f. Setelah selesai melaksanakan Program Seni Islam, Pembina 

diwajibkan melaporkan hasil Program Seni Islam kepada 

Laboratorium Keagamaan FITK. 

 

l.  Tata Tertib Program Laboratorium Keagamaan  

1)  Program BTA 

Prosedur pelaksanaan Program BTA sebagai berikut:  

a. Mahasiswa mendaftarkan diri pada Program BTA melalui 

Laboratorium Keagamaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Raden Fatah; 

b.  Laboratorium Keagamaan mengajukan proposal dan 

berkonsultasi dengan Dekan; 

c.  Setelah disetujui Dekan, Laboratorium Keagamaan menentukan 

peserta Program BTA yang terdiri dari program studi yang ada; 
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d.  Laboratorium Keagamaan akan melakukan Placement Test 

untuk memnentukan klasifikasi jenjang pembelajaran, yaitu 

Iqro’, Tahsin dan Tahfidz; 

e.  Laboratorium Keagamaan mengirimkan permohonan kesediaan 

dan mengkonsultasikan ke Dosen Pembimbing yang akan 

menjadi pembimbing dalam Program BTA; 

f.  Mahasiswa menghubungi  Dosen  Pembimbing dengan 

membawa surat kesediaan menjadi Dosen Pembimbing BTA; 

g.  Dekan melalui Rektor menerbitkan SK Dosen Pembimbing; 

h.  Laboratorium Keagamaan memberikan form penilaian kepada 

Dosen Pembimbing, melaksanakan Program BTA sesuai 

ketentuan, dan mengisi form jurnal aktivitas pembelajaran; 

Selama Program BTA,Mahasiswa harus:  

1. Mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Laboratorium 

Keagamaan; 

2. Melaksanakan kegiatan Program BTA sesuai ketentuan; 

l. Setelah selesai melaksanakan Program BTA, Dosen 

Pembimbing diwajibkan melaporkan hasil Program BTA kepada 

Laboratorium Keagamaan. 

m. Mahasiswa akan di evaluasi akhir dari pihakLaboratorium 

Keagamaan, jika LULUS maka Mahasiswa akan diberikan 

Sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan, jika TIDAK LULUS 

maka Mahasiswa tersebut diwajibkan kembali mengikuti 

Program BTA pada semester awal tahun ajaran yang baru. 

2)  Program Tahfidz 

Prosedur pelaksanaan Program Tahfidz sebagai berikut:  

a. Mahasiswa mendaftarkan diri pada Program Tahfidz 

Laboratorium Keagamaan FITK UIN Raden Fatah Palembang; 

b. UPT (Unit Pelaksanaan Tahfidz) mengirimkan permohonan 

kesediaan dan mengkonsultasikan ke Dosen Pebimbing yang 

akan menjadi pengampuh dalam Program Tahfidz; 
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c. Mahasiswa  menghubungi  Dosen  Pembimbing dengan 

membawa surat kesediaan menjadi Dosen Pembimbing Tahfidz; 

d. Dekan melalui Rektor menerbitkan SK Dosen Pembimbing; 

e. Mahasiswa memberikan Surat Tugas kepada Dosen 

Pembimbing, melaksanakan Program Tahfidz sesuai ketentuan, 

dan mengisi bimbingan aktivitas pembelajaran; 

f. Selama Program Tahfidz, Mahasiswa harus:  

1) Mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh UPT; 

2) Melaksanakan kegiatan Program Tahfidz sesuai ketentuan; 

3) Membawa Buku Pedoman Program Tahfidz; 

g. Setelah selesai melaksanakan Program Tahfidz, Dosen 

Pembimbing diwajibkan melaporkan hasil Program Tahfidz 

kepada UPT (Unit Pelaksanaan Tahfidz); 

h. Mahasiswa yang telah selesai menyetorkan hafalan akan diuji 

oleh Team LPTQ SUMSEL; 

i. Mahasiswa akan dievaluasi akhir dari pihak UPT, jika LULUS 

maka Mahasiswa akan diberikan Sertifikat sebagai tanda bukti 

kelulusan, jika TIDAK LULUS maka Mahasiswa tersebut 

diwajibkan kembali mengikuti Program Tahfidz pada semester 

yang akan datang; 

j. Mahasiswa yang telah dinayatakan LULUS dari pihak UPT akan 

diikutsertakan dalam kegiatan Wisuda Tahfidz yang 

diselenggarakan oleh Laboratorium Keagamaan Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang; 

3)  Program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan 

Prosedur pelaksanaan Program Praktikum Ibadah 

Kemasyarakatan sebagai berikut:  

a. Mahasiswa mendaftarkan diri pada Program Praktikum Ibadah 

Kemasyarakatan  melalui Laboratorium Keagamaan UIN Raden 

Fatah; 
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b. Mahasiswa berkonsultasi dengan Laboratorium Keagamaan FITK 

dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan; 

c. Laboratorium Keagamaan mengirimkan permohonan kesediaan 

dan mengkonsultasikan ke Dosen Pembimbing yang akan menjadi 

pembimbing dalam Program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan; 

d. Mahasiswa menghubungi  dosen  pembimbing dengan membawa 

surat kesediaan menjadi Dosen Pembimbing Praktikum Ibadah 

Kemasyarakatan; 

e.  Dekan menerbitkan Surat Tugas Dosen Pembimbing; 

f. Mahasiswa memberikan form penilaian kepada Dosen 

Pembimbing, melaksanakan Program Praktikum Ibadah 

Kemasyarakatan sesuai ketentuan, dan mengisi form 

bimbinganaktivitas pembelajaran; 

g. Selama Program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan,Mahasiswa 

harus: 

1. Mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Labotarorium 

Keagamaan FITK; 

2. Melaksanakan kegiatan Program Praktikum Ibadah 

Kemasyarakatan sesuai ketentuan; 

h. Setelah selesai melaksanakan Program Praktikum Ibadah 

Kemasyarakatan, Dosen Pembimbing diwajibkan melaporkan 

hasil Program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan kepada 

Laboratorium Keagamaan FITK. 

4.  Program Seni Islam dan Kajian Aktual 

Prosedur pelaksanaan Program Seni Islam dan Kajian Aktual 

sebagai berikut:  

a. Mahasiswa mendaftarkan diri pada Program Seni Islam dan Kajian 

Aktual melalui Laboratorium Keagamaan UIN Raden Fatah; 

b. Mahasiswa berkonsultasi dengan Laboratorium Keagamaan dengan 

membawa persyaratan yang telah ditentukan; 
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c. Laboratorium Keagaman FITK menetapkan Pembina Seni Islam 

dan Narasumber Kajian Aktual; 

d. Dekan menerbitkan Surat Tugas Pembina Seni Islam dan 

Narasumber Kajian Aktual; 

e. Selama Program Seni Islam dan Kajian Aktual,Mahasiswa harus: 

1. Mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Labotarorium 

Keagamaan FITK; 

2. Melaksanakan kegiatan Program Seni Islam dan Kajian Aktual 

sesuai ketentuan; 

f. Setelah selesai melaksanakan Program Seni Islam, Pembina 

diwajibkan melaporkan hasil Program Seni Islam kepada 

Laboratorium Keagamaan FITK. 

 

m. Jadwal Pelaksanaan Program 

1. Program BTA, dilaksanakan selama satu semester (Semester 1) 

yakni sebanyak 16 kali tatap muka. 

2. Program Tahfidz, dilaksanakan selama satu semester (Semester 3 

atau 4), jadwal setoran disesuaikan dengan jadwal kuliah Mahasiswa 

dan Dosen Pembimbing Tahfidz. 

3. Program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan, dilaksanakan selama 

satu semester (semester 1 dan semester 2), yakni sebanyak 12 (dua 

belas) kali tatap muka,yang terdiri dari 12 materi wajib bagi 

Mahasiswa Prodi Umum (Pendidikan Matematika, Pendidikan 

Biologi, Pendidikan Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan 

Fisika, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kimia, Pendidikan 

Bahasa Arab, Pendidikan Bahasa Inggris) dan 1 kali tatap muka 

dengan 1 materi pilihan bagi Mahasiswa  Prodi Keagamaan 

(Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah). 
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4. Program Seni Islam, dilaksanakan pembinaan satu kali dalam satu 

minggu. Program Kajian Aktual, dilaksanakan satu kali dalam satu 

semester. 

 

n.  Penilaian Program Laboratorium Keagamaan  

1. Pengertian Penilaian 

Penilaian program merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

menentukan hasil program yang diikuti oleh Mahasiswa yang 

meliputi ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

2. Tujuan Penilaian 

a) Program BTA 

Penilaian program BTA dilakukan dengan tujuan sebagai 

berikut: 

1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pelaksanaan 

program BTA; 

2) Mengetahui peningkatan dan perkembangan kemampuan 

Mahasiswa setelah mengikuti program BTA; dan 

3) Mengetahui kesulitan atau kendala Mahasiswa dalam 

pelaksanaan program BTA.  

b) Program Tahfidz 

Penilaian program Tahfidz dilakukan dengan tujuan 

sebagai berikut: 

1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pelaksanaan 

program Tahfidz; 

2) Mengetahui peningkatan dan perkembangan kemampuan 

Mahasiswa setelah mengikuti program Tahfidz; dan 

3) Mengetahui kesulitan atau kendala Mahasiswa dalam 

pelaksanaan program Tahfidz.  

c) Program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan 

Penilaian program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan 

dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 
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1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pelaksanaan 

program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan; 

2) Mengetahui peningkatan dan perkembangan kemampuan 

Mahasiswa setelah mengikuti program Praktikum Ibadah 

Kemasyarakatan; dan 

3) Mengetahui kesulitan atau kendala Mahasiswa dalam 

pelaksanaan program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan.  

d) Program Seni Islam dan Kajian Aktual 

Penilaian program Seni Islam dan Kajian Aktual dilakukan 

dengan tujuan sebagai berikut: 

1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pelaksanaan program 

Seni Islam dan Kajian Aktual; 

2) Mengetahui peningkatan dan perkembangan kemampuan 

Mahasiswa setelah mengikuti program Seni Islam dan Kajian 

Aktual; dan 

3) Mengetahui kesulitan atau kendala Mahasiswa dalam 

pelaksanaan program Seni Islam dan Kajian Aktual 

 

o.  Prinsip Penilaian Laboratorium Keagamaan  

1. Program BTA 

Penilaian program BTA dilaksanakan dengan prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

a. Terbuka, maksudnya baik aspek, kriteria, prosedur, maupun 

instrumen penilaian diketahui oleh pihak penilai dan yang dinilai; 

b. Menyeluruh, maksudnya penilaian meliputikompetensi terkait 

bidang pembelajaran, kepribadian, hubungan sosial, dan laporan 

kegiatan program BTA; dan 

c. Berkesinambungan, maksudnya penilaian dilakukan mulai dari 

awal hingga akhir kegiatan program BTA. 
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2. Program Tahfidz 

Penilaian program Tahfidz dilaksanakan dengan prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

a. Terbuka, maksudnya baik aspek, kriteria, prosedur, maupun 

instrumen penilaian diketahui oleh pihak penilai dan yang dinilai; 

b. Menyeluruh, maksudnya penilaian meliputi kompetensi terkait 

bidang pembelajaran, kepribadian, hubungan sosial, dan laporan 

kegiatan program Tahfidz; dan 

c. Berkesinambungan, maksudnya penilaian dilakukan mulai dari 

awal hingga akhir kegiatan program Tahfidz. 

 

3. Program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan 

Penilaian program Praktikum Ibadah Kemasyarakatan 

dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Terbuka, maksudnya baik aspek, kriteria, prosedur, maupun 

instrumen penilaian diketahui oleh pihak penilai dan yang dinilai; 

b. Menyeluruh, maksudnya penilaian meliputikompetensi terkait 

bidang pembelajaran, kepribadian, hubungan sosial, dan laporan 

kegiatan program Praktikum IbadahKemasyarakatan; dan 

c. Berkesinambungan, maksudnya penilaian dilakukan mulai dari 

awal hingga akhir kegiatan program Praktikum 

IbadahKemasyarakatan. 

 

4. Program Seni Islam dan Kajian Aktual 

Penilaian program Seni Islam dan Kajian Aktual dilaksanakan 

dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Terbuka, maksudnya baik aspek, kriteria, prosedur, maupun 

instrumen penilaian diketahui oleh pihak penilai dan yang dinilai; 

b. Menyeluruh, maksudnya penilaian meliputikompetensi terkait 

bidang pembelajaran, kepribadian, hubungan sosial, dan laporan 

kegiatan program Seni Islam dan Kajian Aktual; dan 
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c. Berkesinambungan, maksudnya penilaian dilakukan mulai dari 

awal hingga akhir kegiatan program Seni Islam dan Kajian 

Aktual. 

 

p. Pelaksana Penilaian Laboratorium Keagamaan  

Penilaian program BTA, Tahfidz, Praktikum Ibadah Kemasyarakatan, 

serta Seni Islam dan Kajian Aktual meliputi penilaian pelaksanaan  

program dan laporan program yang dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing 

Program BTA, Tahfidz, Praktikum Ibadah Kemasyarakatan, serta Seni 

Islam dan Kajian Aktual. 

 

q. Kriteria Keberhasilan Program 

Keberhasilan Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan program 

BTA, Tahfidz, Praktikum Ibadah, serta Seni Islam dan Kajian Aktual 

ditentukan oleh Nilai Akhir Program. Penentuan keberhasilan program-

program tersebut menggunakan kriteria sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 Kriteria Keberhasilan 

No Interval Nilai Akhir Kriteria 

1 80.00 – 100 A Sangat Baik 

2 70.00 - 79.99 B Baik 

3 60.00 - 69.99 C Cukup 

4 50.00 - 59.99 D Gagal 

 

r.  Aspek dan Cara Penilaian 

1) Penilaian Aktivitas Harian (NAH) 

Penilaian aktivitas harian (NAH) dilakukan oleh Dosen 

Pembimbing dengan tujuan untuk menilai aktivitas Mahasiswa setiap 

harinya selama mengikuti program BTA, Tahfidz, Praktikum Ibadah 

Kemasyarakatan, serta Seni Islam dan Kajian Aktual. 
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2) Nilai Akhir (NA) Program 

Nilai akhir (NA) program BTA, Tahfidz, dan Praktikum Ibadah 

diperoleh dari jumlah nilai yang diberikan oleh Dosen Pembimbing 

Program BTA, Tahfidz, Praktikum Ibadah Kemasyarakatan, serta Seni 

Islam dan Kajian Aktual. 

 

B.  LABORATORIUM  MICRO TEACHING 

 a) Latar Belakang 

Proses pendidikan di perguruan tinggi menuntut pencapaian 

kompetensi Mahasiswa secara optimal, baik dalam hal sikap, pengetahuan, 

maupun keterampilan. Pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan 

(LPTK) tuntutannya lebih banyak lagi, karena LPTK tidak hanya 

mengemban tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang 

berkompeten pada bidangnya akan tetapi juga mempersiapkan mereka 

menjadi tenaga profesional di bidang pendidikan. 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Raden Fatah 

merupakan salah satu LPTK yang bertujuan menghasilkan para calon 

sarjana pendidikan. Untuk itu FITK bertanggung jawab untuk membekali 

para lulusannya dengan berbagai kompetensi, dari penguasaan bidang 

studi, landasan keilmuan kegiatan mendidik, hingga strategi 

menerapkannya secara profesional dilapangan. 

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk memaksimalkan 

pencapaian penguasaan yang dimaksud adalah melalui Program Magang. 

Program Magang adalah pembelajaran dengan berbuat (learning by doing) 

yang memungkinkan pembentukan keterampilan, pengetahuan, dan sikap 

secara maksimal. Dengan Program Magang, diharapkan terbentuknya 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan melalui 

pengalaman menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan termasuk 

mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di lapangan.  
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Sejalan dengan hal itu dan seiring dengan kebijakan penerapan 

kurikulum berbasis KKNI, maka Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

(FITK) UIN Raden Fatah menetapkan Program Magang sebagai bagian 

integral kurikulum yang wajib bagi Mahasiswa mulai angkatan 2015. 

 

b) Pengertian Program Magang 

Program Magang adalah suatu kegiatan belajar sambil melakukan 

(learning by doing) dalam rangka pengembangan pengetahuan, 

pembentukan keterampilan, dan peneguhan sikap Mahasiswa.Program 

Magang merupakan upaya pengenalan secara dini (early exposure) 

Mahasiswa kepada sekolah/madrasah. Melalui Program Magang, 

diharapkan Mahasiswa memiliki pengalaman awal yang dibutuhkan dalam 

membangun jati diri pendidik, memantapkan kompetensi sesuai bidang 

studi, mengembangkan perangkat pembelajaran dan kecakapan pedagogis 

dalam membangun bidang keahlian pendidikan. Untuk itu, Program 

Magang dilaksanakan secara gradual/berjenjang untuk 

mengimplementasikan hasil belajar pada setiap semester. 

Program Magang adalah suatu kegiatan akademis dan praktis yang 

lebih memfokuskan pada bidang manajerial dan pembelajaran di 

sekolah/madrasah. Program Magang tidak sama dengan Program 

Pengalaman Lapangan (PPL) yang selama ini dilaksanakan. Program 

Magang tidak menekankan pada penguasaan keterampilan mengajar 

seperti halnya pada PPL, Program Magang lebih menekankan pada 

pemahaman dan penguasaan menyeluruh terhadap situasi dan kondisi di 

sekolah/madrasah, baik di luar maupun di dalam kelas. 

 

c) Dasar Pelaksanaan Program Magang 

Program Magang merupakan matakuliah wajib di FITK UIN Raden 

Fatahyang ditetapkan berdasarkan: 

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 
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3. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan; 

4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); 

5. PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

 

d) Manfaat Program Magang 

Program Magang ini diharapkan bermanfaat bagi Mahasiswa, lembaga 

tempat Program Magang, dan FITK UIN Raden Fatah Palembang yang 

dijabarkan sebagai berikut. 

1. Manfaat bagi Mahasiswa 

a. Mendapatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman di bidang 

manajemen dan kultur sekolah/madrasah; 

b. Mendapatkan pengalaman melalui pengamatan terhadap proses 

membangun kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial di 

sekolah/madrasah; 

c. Mendapatkan pengalaman dan penghayatan melalui pengamatan 

terhadap proses pembelajaran di kelas; 

d. Memperoleh pengalaman tentang cara berfikir dan bekerja secara 

interdisipliner, sehingga dapat memahami adanya keterkaitan ilmu 

dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di 

sekolah/madrasah; 

e. Memperoleh daya penalaran dalam melakukan penelaahan, 

perumusan dan pemecahan masalah pendidikan yang ada di 

sekolah/madrasah; 

f. Memperoleh pengalaman dan keterampilan untuk melaksanakan 

pembelajaran dan kegiatan manajerial di sekolah/madrasah; dan 

g. Memberi kesempatan untuk dapat berperan sebagai motivator, 

fasilitator, dinamisator, dan membantu pemikiran sebagai problem 

solver. 
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2. Manfaat bagi Lembaga Tempat Program Magang 

a. Menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan antara 

sekolah/madrasah tempat Program Magang denganFITK UIN 

Raden Fatah Palembang; 

b. Memperoleh kesempatan untuk ikut serta dalam menyiapkan calon 

sarjana pendidikan yang berdedikasi dan profesional; dan 

c. Mendapatkan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu, dan teknologi 

dalam merencanakan serta melaksanakan pengembangan 

sekolah/madrasah. 

3. Manfaat bagi FITK UIN Raden Fatah Palembang 

a. Mendapatkan masukan yang berguna untuk penyempurnaan 

kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja; 

b. Membangun sinergitas antara sekolah/madrasah dengan FITK UIN 

Raden Fatah dalam mempersiapkan lulusan yang bermutu; 

c. Mendapatkan umpan-balik tentang kompetensi akademik 

Mahasiswa FITK UIN Raden Fatah Palembang; dan 

d. Membina jaringan kerjasama dengan sekolah tempat Program 

Magang dalam upaya meningkatkan keterkaitan dan kesepadanan 

antara substansi akademik dengan pengetahuan dan keterampilan 

sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pengembangan 

pendidikan masyarakat. 

e) Pelaksanaan Program Magang  

 1. Bentuk Pelaksanaan Program Magang  

Program Magang di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Raden Fatah Palembang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu Program 

Magang I, Program Magang II, dan Program Magang III. Setiap 

Program Magang dilaksanakan dengan tujuan yang berbeda dan pada 

semester yang berbeda pula. Program Magang I dilaksanakan pada 

semester II, Program Magang II dilaksanakan pada semester IV, dan 

Program Magang III dilaksanakan pada semester VI dan 

pelaksanaannya di awal semester berikutnya. 
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Masing-masing Program Magang juga memiliki bobot SKS yang 

berbeda, yaitu: Program Magang I berbobot 1 SKS, Program Magang II 

berbobot 2 SKS, dan Program Magang III berbobot 3 SKS. Kegiatan 

Program Magang ini dilaksanakan pada komunitas madrasah/sekolah 

atau lembaga pendidikan Islam lainnya, sesuai tuntutan program studi 

masing-masing. 

 2. Tujuan Program Magang 

 Secara umum, Program Magang bertujuan memberikan 

kesempatan pada Mahasiswa calon sarjana pendidikan untuk 

memperoleh pengalaman nyata dalam rangka memadukan teori-teori 

yang diperoleh di bangku kuliah dengan persoalan nyata yang dihadapi 

di lapangan, serta mengembangkan jati diri sebagai calon pendidik atau 

tenaga kependidikan.  

Melalui Program Magang, Mahasiswa dapat memvalidasi, menguji, 

dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh pada persoalan riil di 

lingkungan madrasah/sekolah atau lembaga pendidikan Islam lainnya 

sebagai landasan dalam proses pembentukan jati diri sebagai calon 

pendidik atau tenaga kependidikan, serta memantapkan kompetensi 

sesuai bidang studi, mengembangkan perangkat pembelajaran dan 

kecakapan pedagogis dalam membangun bidang keahlian pendidikan. 

Secara khusus, tujuan Program Magang akan diuraikan berikut ini. 

a) Program Magang I 

Program Magang I bertujuan membangun landasan jati diri 

pendidik atau tenaga kependidikan serta memperoleh pemahaman 

dan/atau keterampilan mengenai pemanfaatan sarana prasarana, 

manajemen lembaga, praktik kepemimpinan efektif, dan kultur 

lembaga yang menunjang terlaksananya proses pembelajaran di 

lembaga pendidikan formal. 
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b) Program Magang II  

Program Magang II bertujuan mengembangkan jati diri sebagai 

pendidik dan pengajar yang profesional sesuai bidang studi dan 

memantapkan kemampuan awal dalam menyususn perangkat 

pembelajaran, berupa menelaah dan merancang Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), mengembangkan media 

pembelajaran dan membuat instrumen peneilaian pembelajaran. 

Khusus untuk program studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), 

Program Magang II ini bertujuan mengembangkan jati diri sebagai 

tenaga kependidikan yang profesional di bidang manajemen 

pendidikan Islam dan memantapkan kemampuan awal untuk terlibat 

dalam aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

evaluasi implementasi kurikulum dan kesiswaan.  

c) Program Magang III  

Program Magang III bertujuan memantapkan jati diri sebagai 

pendidik dan pengajar yang profesional, dan terlibat langsung dalam 

proses pembelajaran dengan menjadi “guru bantu atau asisten guru”. 

Secara garis besar kompetensi Mahasiswa yang diharapkan terwujud 

dari Program Magang III adalah sebagai berikut: 

1. Kompetensi Pedagogik, yang meliputi kemampuan 

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. 

2. Kompetensi Profesional, yang merupakan kemampuan dalam 

penguasaan   materi ajar. 

3. Kompetensi Personal, yang merupakan kemampuan dalam hal 

sikap dan kepribadian, meliputi: kejujuran, kedewasaan berpikir, 

tanggung jawab, kemandirian, disiplin, dan antusiasme. 

4. Kompetensi Sosial, yang menitikberatkan kepada kemampuan 

Mahasiswa dalam berinteraksi dengan lingkungan lembaga 

tempat Program Magang, terutama interaksi dengan peserta 

didik, kolega, dan masyarakat. 
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Khusus untuk program studi Manajemen Pendidikan Islam 

(MPI), Program Magang III ini bertujuan mengembangkan dan 

memantapkan jati diri sebagai tenaga kependidikan yang profesional 

di bidang manajemen pendidikan Islam dan memantapkan 

kemampuan awal untuk terlibat dalam aktivitas perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program humas dan 

sarana prasarana. 

3. Persyaratan Mengikuti Program Magang 

Mahasiswa yang akan mengikuti Program Magang harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Minimal berada di semester II untuk Program Magang I, di 

semester IV untuk Program Magang II, dan di semester VI untuk 

Program Magang III. 

b. Mengisi formulir pendaftaran bagi masing-masing Mahasiswa 

untuk mengambil Program Magang I, Program Magang II dan 

Program Magang III.  

c. Telah lulus dan minimal mendapat nilai “B” pada mata kuliah: 

1. Program Magang I: a) Ilmu Pendidikan Islam serta b) 

Administrasi dan Supervisi Pendidikan. 

2. Program Magang II: a) Program Magang I, b) Psikologi 

Pendidikan, c) Pengantar Kurikulum, dan d) Perencanaan 

Pembelajaran. Khusus prodi MPI: a) Program Magang I, b) 

Manajemen Kurikulum dan c) Manajemen Kesiswaan. 

3. Program Magang III: a) Program Magang II, b) Media 

Pembelajaran, c) Strategi Pembelajaran, dan d) Evaluasi 

Pembelajaran. Khusus prodi MPI: a) Program Magang II, b) 

Manajemen Humas dan Layanan Publik serta c) Manajemen 

Sarana Prasarana. 

d. Mengikuti pembekalan pada awal penyelenggaraan Program 

Magang. 

e. Melampirkan surat keterangan sehat dari dokter, 
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f. Melampirkan foto 3x4 sebanyak 2 lembar serta mengumpulkan 

stopmaf warna kuning. 

g. Mengumpulkan Kartu Hasil Studi (KHS) atau transkrip nilai bagi 

perserta Program Magang I sebanyak 2 semester, Program Magang 

II sebanyak 4 semester dan Program Magang III sebanyak 6 

Semester. 

h. Mendapatkan rekomendasi dari program studi masing-masing 

dengan melampirkan kwitansi SPP. 

i. Mempunyai Indek Prestasi Komulatif (IPK) minimal 2,75. 

j. Program Magang dilaksanakan secara berkelompok dan 

dipersyaratkan dalam satu lembaga adanya kecukupan Guru 

Pembimbing Program Magang (GPM) jika terdapat lebih dari satu 

Mahasiswa yang berasal dari program studi yang sama. 

4. Aktifitas Program Magang  

a) Program Magang I 

Aktivitas yang dapat dilakukan pada Program Magang I 

meliputi: 

1) Pengamatan dan refleksi terhadap kultur lembaga; 

2) pengamatan dan refleksi terhadap pemanfaatan sarana prasarana 

penunjang proses pembelajaran; dan 

3) pengamatan dan refleksi untuk memperkuat wawasan tentang 

manajemen lembaga dan praktik kepemimpinan pendidikan yang 

efektif; 

4) mengisi jurnal aktivitas harian. 

b) Program Magang II 

Aktivitas yang dapat dilakukan pada Program Magang II 

meliputi: 

1) pengamatan dan refleksi untuk memperkuat pemahaman terhadap 

peserta didik; 

2) menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi analisis pekan 

epektif, membuat program tahunan, program semesteran, analisis 
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SKL-KI-KD dan IPK, penelaahan Silabus dan penyususnan RPP 

guru; dan 

3) mengembangkan media pembelajaran serta instrumen penilaian; 

Khusus untuk program studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), 

aktivitas yang dapat dilakukan pada Program Magang II meliputi: 

a) pengamatan dan refleksi terhadap implementasi manajemen 

kurikulum; 

b) pengamatan dan refleksi terhadap implementasi manajemen 

kesiswaan; 

c) terlibat dalam implementasi manajemen kurikulum; dan 

d) terlibat dalam implementasi manajemen kesiswaan. 

 c)Program Magang III 

Aktivitas yang dapat dilakukan pada Program Magang III 

meliputi: 

1) menerapkan kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan 

profesional; 

2) melaksanakan pembelajaran dengan bimbingan GPM dan DPM; 

dan 

3) melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan 

kegiatan ekstra kurikuler. 

Khusus untuk program studi Manajemen Pendidikan Islam 

(MPI), kegiatan yang dapat dilaksanakan pada Program Magang III 

meliputi: 

1) pengamatan dan refleksi terhadap implementasi manajemen 

hubungan masyarakat; 

2) pengamatan dan refleksi terhadap implementasi manajemen 

sarana prasarana; 

3) terlibat dalam implementasi manajemen hubungan masyarakat; 

dan 

4) terlibat dalam implementasi manajemen sarana prasarana. 
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5. Pembimbing Program Magang  

 Pembimbing Program Magang adalah seseorang yang melakukan 

proses pembimbingan dan pendampingan pada Program Magang 

kepada sekelompok Mahasiswa dari mulai awal hingga selesainya 

pelaksanaan Program Magang. Pembimbing Program Magang 

Mahasiswa FITK UIN Raden Fatah terdiri dari Dosen Pembimbing 

Program Magang (DPM) dan Guru Pembimbing Program Magang 

(GPM) yang relevan dan memenuhi syarat sesuai dengan perundang-

undangan. Adapun persyaratan dan tugas DPM dan GPM diuraikan 

berikut ini. 

a.  Dosen Pembimbing Program Magang (DPM) 

Dosen Pembimbing Program Magang (DPM) adalah 

pembimbing Program Magang yang berasal dari dosen FITK UIN 

Raden Fatah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Fakultas dengan 

surat tugas resmi. Adapun persyaratan untuk menjadi DPM adalah 

sebagai berikut: 

1. bersedia menjadi DPM; 

2. berstatus sebagai dosen tetap FITK UIN Raden Fatah; 

3. mengikuti pembekalan pelaksanaan Program Magang; 

4. jabatan fungsional minimal Lektor; 

5. memiliki latar belakang pendidikan kependidikan/keguruan 

yang relevan dengan program studi masing-masing Mahasiswa 

yang dibimbing; dan 

6. apabila persyaratan c dan d tidak terpenuhi, maka Dekan FITK 

dapat mengambil kebijakan lain. 

DPM bertugas: 

a) membimbing pelaksanaan Program Magang mulai awal 

hingga selesai; 

b) bekerjasama dengan GPM untuk memonitor dan 

mengevaluasi pelaksanaan Program Magang; 
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c) membantu segala kesulitan yang dialami Mahasiswa yang 

berkaitan dengan pelaksanaan Program Magang;  

d) jika lokasi Program Magang terletak di luar kota 

Palembang atau di luar negeri maka bimbingan dan arahan 

DPM dapat dilakukan menggunakan sarana internet (email 

atau facebook) 

e) membimbing penyusunan laporan hasil kegiatan Program 

Magang; 

f) menilai dan menandatangani laporan Program Magang 

yang disusun Mahasiswa; dan 

g) merekapitulasi nilai akhir Program Magang dan 

menyerahkannya pada UPM dan sub bag akademik di 

Fakultas. 

b.  Guru Pembimbing Program Magang (GPM) 

Guru Pembimbing Program Magang (GPM) adalah 

pembimbing Program Magang yang berasal dari lembaga tempat 

Program Magang yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh lembaga 

yang bersangkutan terutama madrasah dan sekolah mitra Fakultas. 

Adapun persyaratan untuk menjadi GPM adalah sebagai berikut: 

1) bersedia menjadi GPM; 

2) berstatus sebagai guru tetap atau honorer di madrasah/sekolah 

yang bersangkutan (PNS dan honorer atau guru tetap dan guru 

honorer yayasan); 

3) berpengalaman mengajar minimal 2 tahun; 

4) berlatar belakang pendidikan yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang diajarkan dan relevan dengan program studi 

Mahasiswa yang dibimbing; 

5) memiliki kinerja yang dinilai baik oleh kepala lembaga tempat 

Program Magang; dan 
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6) diutamakan yang telah lulus sertifikasi dan program diklat 

kemampuan profesionalisme pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

GPM bertugas: 

a) membimbing pelaksanaan kegiatan Program Magang; 

b) melakukan koordinasi dengan kepala madrasah/sekolah 

dan DPM dalam pelaksanaan Program Magang; 

c) memantau dan menilai kinerja masing-masing peserta 

Program Magang yang menjadi tanggung jawabnya; dan 

d) menyerahkan nilai pelaksanaan Program Magang kepada 

kepala madrasah/sekolah atau pimpinan lembaga tempat 

Program Magang. 

6. Tempat Pelaksanaan Program Magang 

Program Magang dilaksanakan di madrasah, sekolah, atau 

lembaga pendidikan Islam lainnya yang berbadan hukum. Tempat 

Program Magang ditetapkan oleh UPM dan setujui oleh Dekan FITK. 

Dalam hal ini diperlukan kemitraan yang kuat dengan madrasah/sekolah 

mitra yang memenuhi syarat. Persyaratan tempat Program Magang: 

a. Bersedia menjadi tempat pelaksanaan Program Magang; 

b. Mempunyai akta pendirian dari Kementrian Agama dan atau 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan; 

c. Di utamakan kepada madrasah/sekolah yang terakreditasi; 

d. Memiliki tenaga guru yang berkompeten sesuai program studi 

Mahasiswa Program Magang 

 

7. Prosedur Program Magang dan Tata Tertib Program Magang 

a. Prosedur Program Magang 

Untuk mengoptimalkan keberhasilan pelaksanaan Program 

Magang, diperlukan manajemen yang sistematis yang meliputi 

prosedur dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh semua unsur yang 
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terlibat. Adapun prosedur pelaksanaan Program Magang sebagai 

berikut:  

1. Mahasiswa mendaftarkan diri pada Program Magang di FRS 

melalui simak online UIN Raden Fatah; 

2. Mahasiswa mengajukan proposal dan berkonsultasi dengan 

UPM tentang lembaga yang akan dijadikan tempat Program 

Magang; 

3. setelah disetujui oleh UPM Mahasiswa menentukan peserta 

Program Magang yang terdiri dari program studi yang ada; 

4. UPM mengkonsultasikan kelembaga tempat Program Magang, 

kemudian menentukan kuota Mahasiswa yang akan mengikuti 

program magang dan UPM meminta kesediaan lembaga tempat 

pelaksanaan Program Magang; 

5. bagi Mahasiswa yang tidak mengajukan proposal dan 

mengkonsultasikan ke UPM, tempat magangnya ditentukan oleh 

UPM yang memperhatikan madrasah/sekolah mitra FITK yang 

ada dilingkungan Kota Palembang; 

6. lembaga tempat pelaksanaan Program Magang menyatakan 

kesediaannya; 

7. Mahasiswa  menghubungi  dosen  pembimbing dengan 

membawa surat kesediaan menjadi DPM; 

8. Dekan menerbitkan SK dosen pembimbing dan tempat Program 

Magang; 

9. Mahasiswa memberikan form penilaian kepada GPM dan DPM, 

melaksanakan Program Magang sesuai ketentuan, dan mengisi 

form jurnal aktivitas harian; 

10. selama Program Magang, Mahasiswa harus:  

a) mentaati peraturan yang ada di lembaga tempat Program 

Magang; 

b) melaksanakan kegiatan Program Magang sesuai ketentuan; 
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c) senantiasa melaporkan dan berkonsultasi dengan GPM dan 

DPM terhadap aktivitas yang akan dilakukan maupun yang 

telah dilakukan; dan 

d) mengumpulkan data yang diperlukan untuk laporan. 

11. setelah selesai melaksanakan Program Magang Mahasiswa 

diwajibkan membuat  laporan  Program Magang dengan 

bimbingan DPM.  

b.  Tata Tertib Program Magang 

Mahasiswa yang mengikuti Program Magang harus mematuhi 

tata tertib, baik yang dibuat oleh UPM maupun lembaga tempat 

Program Magang, antara lain:  

1. Mahasiswa harus berpakaian bersih, rapi, sopan, dan pantas; 

2. Mahasiswa menjaga nama baik almamater UIN Raden Fatah; 

3. Mahasiswa memakai tanda pengenal Program Magang; 

4. Mahasiswa harus hadir sesuai dengan jadwal jam kerja tempat 

Program Magang;  

5. Mahasiswa yang berhalangan hadir wajib memberitahukan 

kepada GPM minimal 1 hari  sebelumnya;  

6. Mahasiswa wajib hadir minimal 80%; 

7. Mahasiswa harus berupaya semaksimal mungkin menunjukkan 

kinerja dan dedikasi terhadap pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawabnya selama Program Magang;  

8. Mahasiswa dilarang merokok, meminum  minuman  keras, 

membawa senjata tajam, senjata api dan narkoba di lingkungan 

tempat Program Magang;  

9. Mahasiswa harus menjaga kebersihan, keindahan dan kerapian 

di lingkungan tempat Program Magang; 

10. Mahasiswa harus bersikap sopan, jujur, dan disiplin selama 

pelaksanaan Program Magang;  

11. Mahasiswa mengisi jurnal aktifitas harian yang dilaporkan 

pada GPM. 
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8. Jadwal Pelaksanaan Program Magang 

1. Program Magang I 

Program Magang I dilaksanakan selama ± 3 minggu dengan 

rincian seperti  pada Tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1 Jadwal Program Magang I 

No. Kegiatan Program 

Magang 

Waktu Pelaksana 

1.     Konsolidasi dengan 

lembaga mitra  

2 minggu UPM  

2.   Mempersiapkan Instrumen  1 hari UPM 

3.     Pembekalan Program 

Magang 

2 hari UPM 

4.     Pelaksanaan program 

Program Magang 

15 hari UPM, dan 

Mitra 

5 Pelaporan  5 hari Mhs 

2. Program Magang II 

Program Magang II dilaksanakan selama ± 7 minggu minggu 

dengan rincian seperti  pada Tabel 2.2 berikut. 

Tabel 2.2Jadwal Program Magang II 

No. Kegiatan Program 

Magang 

Waktu Pelaksana 

1.     Konsolidasi dengan lembaga 

mitra  

2 minggu UPM 

2.   Mempersiapkan Instrumen 2 hari UPM 

3.     Pembekalan Program 

Magang 

1 

Minggu 

DPM 

4.     Pelaksanaan program 

Program Magang 

30 hari UPM dan 

Mitra 

5 Pelaporan 1 

Minggu 

Mhs 
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3. Program Magang III 

Program Magang III dilaksanakan selama ± 9 minggu dengan 

rincian seperti  pada Tabel 2.3 berikut. 

Tabel 2.3Jadwal Program Magang III 

No. Kegiatan Program 

Magang 

Waktu Pelaksana 

1.     Konsolidasi dengan 

lembaga mitra  

2 minggu  

2.   Mempersiapkan Instrumen 4 hari  

3.     Pembekalan Program 

Magang 

1 Minggu  

4.     Pelaksanaan program 

Program Magang 

45 hari  

5 Pelaporan 1 Minggu  

 

9. Laporan Program Magang 

Setelah menyelesaikan kegiatan program Magang, setiap 

mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang diwajibkan menyusun dua jenis 

laporan program Magang, yaitu (1) Laporan Kelompok, dan (2) 

Laporan Individu. Kedua jenis laporan program Magang ini harus 

ditulis sesuai dengan ketentuan penulisan karya ilmiah yang berlaku di 

FITK UIN Raden Fatah. Adapun ketentuan penulisan laporan program 

Magang tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Sistematika Laporan 

1) Bagian Awal Laporan 

a) Sampul/Halaman Judul 

 Format halaman judul dapat dilihat pada lampiran 1.  

b) Halaman Pengesahan 

Format halaman pengesahan dapat dilihat pada lampiran 2. 

c) Kata Pengantar 
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 Kata pengantar memuat uraian singkat mengenai tujuan 

penyusunan laporan dan ucapan terima kasih kepada pihak-

pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan 

program Magang. 

d) Daftar Isi  

 Daftar isi berisi gambaran keseluruhan isi laporan untuk 

memudahkan pembaca memahami alur isi laporan dengan 

memuat urutan bab dan sub-bab yang disertai nomor 

halamannya masing-masing. 

e) Daftar Tabel  

 Daftar tabel merupakan daftar yang memuat judul-judul 

gambar beserta nomor halamannya masing-masing secara 

berurutan. 

f) Daftar Bagan 

 Daftar bagan merupakan daftar yang memuat judul-judul 

bagan beserta nomor halamannya masing-masing secara 

berurutan. 

g) Daftar Gambar  

 Daftar gambar merupakan daftar yang memuat judul-judul 

tabel beserta nomor halamannya masing-masing secara 

berurutan. 

h) Daftar Lampiran 

 Daftar lampiran merupakan daftar yang memuat judul-judul 

lampiran beserta nomor halamannya masing-masing secara 

berurutan. 

2)  Bagian Isi Laporan 

a. Bab I - Pendahuluan 

1) Latar Belakang Program Magang 

Menjelaskan latar belakang pelaksanaan kegiatan 

program Magang dan alasan pemilihan tempat program 

Magang. 
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2) Tujuan Program Magang 

Menjelaskan tujuan pelaksanaan kegiatan program 

Magang. 

3) Manfaat Program Magang 

 Menjelaskan manfaat yang diperoleh oleh mahasiswa 

maupun pihak terkait lainnya apabila tujuan kegiatan 

program Magang telah tercapai. 

4) Waktu dan Tempat Program Magang 

Menjelaskan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan 

program Magang. 

b. Bab II -  Deskripsi Data dan Pembahasan 

1) Gambaran Umum Tempat Program Magang 

a) Lokasi Lembaga 

b) Sejarah Lembaga  

c) Visi dan Misi Lembaga 

d) Struktur Organisasi Lembaga 

2) Pelaksanaan Kegiatan Program Magang 

a) Jenis dan Bentuk Kegiatan Program Magang 

Menjelaskan jenis dan bentuk semua kegiatan yang 

telah dilaksanakan selama program Magang dan 

relevan dengan tujuan program Magang. Hal yang 

diuraikan untuk masing-masing kegiatan meliputi: 

nama kegiatan, kapan dilakukan, tujuam kegiatan, 

prosedur apa yang sudah ditempuh dalam kegiatan 

tersebut, dan hasil apa yang diperoleh. Pada bagian 

ini juga dilengkapi dengan berbagai teori atau 

konsep yang digunakan untuk melakukan 

pembahasan terhadap fakta yang dijumpai selama 

melaksanakan kegiatan program Magang yang 

meliputi: refleksi, analisis kelemahan dan 



 

 

142 

 

keunggulan serta pengajuan solusi alternatif 

terhadap fakta yang dijumpai. 

b) Kendala yang Dihadapi dan Upaya Mengatasinya 

 Menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi 

mahasiswa selama mengikuti program Magang serta 

upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi 

kendala tersebut. 

c) Hal yang Mendukung 

 Menjelaskan dukungan yang diperoleh mahasiswa 

selama melaksanakan kegiatan program Magang, 

baik dukungan dari pihak lembaga tempat program 

Magang maupun dari UIN Raden Fatah, baik berupa 

dukungan personal, pendanaan, ataupun berupa 

sarana prasarana pendukung 

c. Bab III - Penutup 

1) Kesimpulan 

Menjelaskan kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil 

analisis terhadap kegiatan dan fakta yang diuraikan pada 

bab sebelumnya. 

2) Saran 

Menjelaskan saran yang dapat diajukan sesuai dengan 

kesimpulan. 

d. Daftar Pustaka 

Format penulisan daftar pustaka harus sesuai dengan panduan 

penulisan karya ilmiah yang berlaku di Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) 

Raden Fatah Palembang. 

e. Lampiran 

Lampiran dapat berupa dokumen, tabel, bagan, gambar, atau 

informasi tambahan lainnya yang menunjang isi laporan 

kegiatan program Magang. 
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b. Aturan Pengetikan  

Laporan kegiatan program Magang diketik dengan 

menggunakan komputer sesuai dengan aturan sebagai berikut: 

1. Kertas  

Diketik 1 muka (tidak bolak balik) pada kertas warna putih, 

ukuran A4 (21x29,7 cm), bobot 80 gram. Kertas untuk sampul 

atau halaman judul menggunakan kertas buffallo warna kuning. 

2. Jenis Huruf 

Menggunakan bentuk huruf ketik Times New Roman 12. Teks 

huruf miring tidak diperkenankan, kecuali untuk tujuan tertentu 

seperti pada pengetikan kutipan dan/ atau bahasa asing. 

3. Margin  

Lebar margin kiri dan atas 4 cm, lebar margin bawah dan kanan 

3 cm. 

4. Jarak Spasi 

Secara umum ketikan menggunakan 1,5 spasi. Untuk judul 

tabel, bagan, dan gambar, daftar pustaka yang lebih dari 1 baris, 

dan daftar isi diketik dengan spasi tungal. 

5. Indensi (Jarak) 

Indensi (ruang ketik yang kosong hingga ketikan huruf pertama) 

berlaku untuk baris pertama pada alinea baru dalam paragraf. 

6. Judul Bab 

Judul bab ditulis dengan huruf besar (capital) dengan font Times 

New Roman 12, dicetak tebal (Bold) tanpa tanda baca titik dan 

berada simetris di tengah halaman. 

7. Penomoran 

a. Nomor Bab dan Sub-bab 

Nomor bab menggunakan angka Romawi besar (I-II-III 

dst). Sub judul bab diberi nomor urut alfabetis ditulis 

dengan huruf besar (A-B-C dst), sedangkan unsur-unsur 

dari setiap sub judul ditulis dengan angka nomor urut ( 1-2-
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3 dst). Judul bab, sub judul dan unsur dari setiap judul 

dicetak tebal (bold).  

 

b. Nomor halaman 

1) Nomor halaman menggunakan angka Arab (1-2-3 dst) 

tanpa diberi tanda apapun ditempatkan pada sudut 

kanan atas, kecuali untuk halaman judul bab 

ditempatkan di tengah-tengah halaman bagian bawah.  

2) Nomor halaman untuk pengesahan, kata pengantar, 

daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, daftar gambar, 

daftar lampiran menggunakan angka Romawi kecil (i-

ii-iii-iv dst) tanpa diberi tanda apapun ditempatkan di 

tengah-tengah halaman bagian bawah. 

3) Judul tabel, bagan, gambar dan yang sejenisnya diberi 

nomor urut dengan angka Arab (1-2-3 dst) dan ditulis 

di atas isi tabel, sedangkan untuk diagram dan gambar 

diletakan di bawah. Jika isi tabel diambil dari data pada 

suatu lembaga, maka di bawah tabel diberi keterangan 

sumber data tersebut. 

 

c. Bahasa Laporan  

Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia sesuai dengan 

kaidah Ejaan yang Disempurnakan (EYD). 

 

d. Notasi Ilmiah 

1. Pengutipan 

Pengutipan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kutipan 

langsung dan kutipan tidak langsung. 

a. Kutipan Langsung 

Kutipan langsung adalah pengambilan bagian tertentu dari 

tulisan orang lain tanpa melakukan perubahan apapun, baik 
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isi maupun redaksinya yang diketik sesuai dengan aturan 

teknik notasi ilmiah yang digunakan di Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah. 

b. Kutipan Tidak Langsung  

Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang menuliskan 

kembali dengan kata-kata sendiri dan diintegrasikan dalam 

teks, tidak diapit oleh tanda kutip serta menyebutkan 

sumber kutipan sesuai dengan teknik notasi ilmiah yang 

digunakan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Raden Fatah. 

2. Catatan Kaki 

Kutipan harus dituliskan sumbernya secara tersurat dalam 

catatan kaki sesuai dengan aturan teknik notasi ilmiah yang 

digunakan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden 

Fatah. 

 

e. Ilustrasi 

Ilustrasi dapat berupa foto-foto pelaksanaan berbagai kegiatan pada 

saat program Magang. 

 

f. Kepustakaan 

Daftar pustaka harus disusun menurut abjad nama keluarga 

pengarang. Aturan pengetikan mengikuti Pedoman Penulisan Skripsi 

di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah. 

 

g. Pencetakan Laporan 

Masing-masing mahasiswa  mencetak laporan program Magang 

sebanyak 4 (empat)  eksemplar  dengan  rincian 1 (satu) untuk 

mahasiswa, 1 (satu)  untuk  dosen pembimbing,  1(satu)  untuk    

tempat  program Magang, 1  (satu) untuk  UPM Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah. 
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h. Penyerahan Laporan 

Mahasiswa harus menyerahkan laporan Program Magang kepada 

Dosen Pembimbing Magang (DPM), Guru Pembimbing Magang 

(GPM) dan Unit Pelaksana Magang (UPM) selambat-lambatnya 1 

(satu) minggu setelah kegiatan program Magang selesai dilaksanakan. 

 

10. Penilaian Program Magang 

a. Pengertian Penilaian 

Penilaian program Magang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

menentukan hasil program Magang mahasiswa yang meliputi ranah sikap, 

pngetahuan dan keterampilan. 

b. Tujuan Penilaian 

Penilaian program Magang dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pelaksanaan program Magang; 

2. mengetahui peningkatan dan perkembangan kemampuan mahasiswa 

setelah mengikuti program Magang; dan 

3. mengetahui kesulitan atau kendala mahasiswa dalam pelaksanaan 

program Magang.  

c. Prinsip Penilaian 

Penilaian program Magang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

1. terbuka, maksudnya baik aspek, kriteria, prosedur, maupun instrumen 

penilaian diketahui oleh pihak penilai dan yang dinilai; 

2. menyeluruh, maksudnya penilaian meliputikompetensi terkait bidang 

pembelajaran, kepribadian, hubungan sosial, dan laporan kegiatan 

program Magang; dan 

3. berkesinambungan, maksudnya penilaian dilakukan mulai dari awal 

hingga akhir kegiatan program Magang. 

d. Pelaksana Penilaian 

Penilaian program Magang meliputi penilaian pelaksanaan program 

Magang dan laporan program Magang yang dilaksanakan oleh Guru 
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Pamong Program Magang (GPM) dan Dosen Pamong Program Magang 

(DPM). 

e. Kriteria Keberhasilan Program Magang 

Keberhasilan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan program 

Magang ditentukan oleh Nilai Akhir Program Magang (NAM). Penentuan 

keberhasilan program Magang tersebut menggunakan kriteria sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 Kriteria Keberhasilan Program Magang 

No Interval Nilai Akhir Kriteria 

1 80.00 – 100 A Sangat Baik 

2 70.00 - 79.99 B Baik 

3 60.00 - 69.99 C Cukup 

4 50.00 - 59.99 D Gagal 

  

f. Aspek dan Cara Penilaian 

1. Program Magang I 

a. Penilaian Aktivitas Harian (NAH) 

Penilaian aktivitas harian dilakukan oleh GPM dan DPM 

dengan tujuan untuk menilai aktivitas mahasiswa setiap harinya 

selama mengikuti program Magang I.  

b. Penilaian Refleksi (NR) 

Penilaian refleksi dilakukan oleh GPM dan DPM dengan 

tujuan untuk menilai hasil refleksi mahasiswa terhadap fakta yang 

dijumpai selama melaksanakan kegiatan program Magang yang 

relevan dengan tujuan kegiatan Program Magang I. Aspek yang 

dinilai meliputi: hasil refleksi terhadap kultur lembaga, hasil 

refleksi terhadap pemanfaatan sarana prasarana penunjang proses 

pembelajaran, hasil refleksi terhadap manajemen lembaga, dan 

hasil refleksi terhadap penerapan kepemimpinan yang efektif. Cara 

penghitungan nilai refleksi (NR) dilakukan sebagai berikut: 

NR = (NR1 + NR2 + NR3 + NR4) 

       4 
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Keterangan: 

NR   = Total nilai refleksi 

NR1 = Nilai refleksi kultur lembaga 

NR2 = Nilai refleksi pemanfaatan sarana prasarana 

NR3 = Nilai refleksi manajemen lembaga 

NR4 = Nilai refleksi penerapan kepemimpinan yang efektif 

c. Penilaian Laporan (NL) 

Penilaian laporan dilakukan oleh DPM dengan tujuan menilai 

laporan kegiatan program Magang yang diserahkan mahasiswa 

setelah menyelesaikan kegiatan Program Magang I.  

d. Nilai Akhir (NA) Program Magang I 

Nilai akhir (NA) program Magang I diperoleh dari jumlah nilai 

yang diberikan oleh Guru Pembimbing Program Magang (GPM) 

dan Dosen Pembimbing Program Magang (DPM berdasarkan 

penilaian aktivitas harian (NAH), penilaian refleksi (NR), dan 

penilaian laporan (NL) yang dilakukan selama program Magang I 

dengan penghitungan sebagai berikut: 

1) Nilai dari GPM (NGPM) 

NGPM = NAH + NR 

                          2 

 

2) Nilai dari DPM (NDPM) 

NDPM = NAH + NR + NL 

                              3 

 

3) Nilai Akhir (NA) 

NA = (70% x NGPM) + (30% x NDPM) 

Keterangan: 

NA   =Nilai akhir program Magang I 

NGPM  =Nilai GPM 

NDPM  =Nilai DPM 

NAH    =Nilai aktivitas harian  

NR    =Nilai refleksi 

NL    =Nilai laporan 
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2. Program Magang II 

a) Penilaian Aktivitas Harian (NAH) 

Penilaian aktivitas harian (NAH) dilakukan oleh GPM dan 

DPM dengan tujuan untuk menilai aktivitas mahasiswa setiap 

harinya selama mengikuti program Magang II.  

b) Penilaian Refleksi (NR) 

Penilaian refleksi (NR) dilakukan oleh GPM dan DPM 

dengan tujuan untuk menilai hasil refleksi mahasiswa terhadap 

hasil pengamatan perilaku peserta didik selama melaksanakan 

kegiatan Program Magang II.  

c) Penilaian Penelaahan RPP (NPn) 

Penilaian penelaahan RPP (NPn) dilakukan oleh DPM 

dengan tujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam 

menelaah RPP yang disusun oleh guru selama melaksanakan 

kegiatan Program Magang II. Aspek yang dinilai meliputi: hasil 

penelaahan terhadap perumusan tujuan pembelajaran, hasil 

penelaahan terhadap pemilihan dan pengorganisasian bahan ajar, 

hasil penelaahan terhadap pemilihan media/alat pembelajaran, 

hasil penelaahan terhadap skenario/kegiatan pembelajaran, hasil 

penelaahan terhadap pemilihan sumber belajar, dan hasil 

penelaahan terhadap penilaian hasil belajar. Jumlah RPP yang 

dinilai paling sedikit 2 (dua), dengan penghitungan sebagai 

berikut: 

NPn = (NPn1 + NPn2 + dst) 

          N 

Keterangan: 

NPn   = Total nilai penelaahan RPP 

NPn1 = Nilai penelaahan RPP 1 

NPn2 = Nilai penelaahan RPP 2 

N       =  Jumlah RPP yang ditelaah 
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d) Penilaian Perancangan RPP (NPr) 

Penilaian perancangan RPP (NPr) dilakukan oleh GPM dan 

DPM dengan tujuan menilai kemampuan mahasiswa dalam 

merancang RPP selama melaksanakan kegiatan Program Magang 

II. Aspek yang dinilai meliputi: perumusan tujuan pembelajaran, 

pemilihan dan pengorganisasian bahan ajar, pemilihan media/alat 

pembelajaran, skenario/kegiatan pembelajaran, pemilihan sumber 

belajar, dan penilaian hasil belajar. Jumlah RPP yang dirancang 

paling sedikit 2 (dua), dengan penghitungan sebagai berikut:  

NPr = (NPr1 + NPr2 + dst) 

       N 

Keterangan: 

NPr  =  Total nilai perancangan RPP 

NPr1  =  Nilai perancangan RPP 1 

NPr2  =  Nilai perancangan RPP 2 

N      =   Jumlah RPP yang dirancang 

e) Penilaian Laporan (NL) 

Penilaian laporan (NL) dilakukan oleh DPM dengan tujuan 

menilai laporan kegiatan program Magang yang diserahkan 

mahasiswa setelah menyelesaikan kegiatan Program Magang II.  

f) Nilai Akhir (NA) Program Magang II 

Nilai akhir (NA) program Magang II diperoleh dari jumlah 

nilai yang diberikan oleh Guru Pembimbing Program Magang 

(GPM) dan Dosen Pembimbing Program Magang (DPM 

berdasarkan penilaian aktivitas harian (NAH), penilaian refleksi 

(NR), penilaian penelaahan RPP (NPh), penilaian perancangan 

RPP (NNPr), dan penilaian laporan (NL), dengan penghitungan 

sebagai berikut: 

1) Nilai dari GPM (NGPM) 

NGPM = NAH + NR + NPr 

                              3 
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2) Nilai dari DPM (NDPM) 

NDPM = NAH + NR + NPh + NPr + NL 

                                          5 

 

 

3) Nilai Akhir (NA) 

NA = (70% x NGPM) + (30% x NDPM) 

Keterangan: 

NA  =Nilai akhir program Magang II 

NGPM =Nilai GPM 

NDPM =Nilai DPM 

NAH   =Nilai aktivitas harian  

NR    =Nilai refleksi 

NPh  =Nilai penelaahan RPP 

NPr  =Nilai perancangan RPP 

NL    =Nilai laporan 

Khusus untuk program studi Manajemen Pendidikan Islam 

(MPI), aspek dan cara penilaian program Magang II meliputi: 

a. Penilaian Aktivitas Harian (NAH) 

Penilaian aktivitas harian (NAH) dilakukan oleh GPM 

dan DPM dengan tujuan untuk menilai aktivitas mahasiswa 

setiap harinya selama mengikuti program Magang II.  

b. Penilaian Refleksi (NR) 

Penilaian refleksi (NR) dilakukan oleh GPM dan DPM 

dengan tujuan untuk menilai hasil refleksi mahasiswa 

terhadap implementasi manajemen pendidikan selama 

melaksanakan kegiatan Program Magang II. Aspek yang 

dinilai meliputi: hasil refleksi terhadap implementasi 

manajemen kurikulum dan hasil refleksi terhadap 

implementasi manajemen kesiswaan. Cara penghitungan nilai 

refleksi (NR) dilakukan sebagai berikut: 

NR = (NR1 + NR2)  

        2 
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Keterangan: 

NR   = Total nilai refleksi 

NR1 = Nilai refleksi implementasi manajemen kurikulum 

NR2 = Nilai refleksi implementasi manajemen kesiswaan 

c. Penilaian Keterlibatan dalam Implementasi Manajemen (NK) 

Penilaian keterlibatan mahasiswa dalam implementasi 

manajemen (NK) dilakukan oleh GPM dengan tujuan untuk 

menilai keterlibatan mahasiswa setiap harinya dalam 

berbagai aktivitas impelementasi manajemen kurikulum dan 

manajemen kesiswaan selama mengikuti program Magang II. 

Cara penghitungan nilai keterlibatan (NK) dilakukan sebagai 

berikut: 

NK = (NK1 + NK2) 

          2 

Keterangan: 

NK  =  Total nilai keterlibatan 

 NK1 =  Nilai keterlibatan dalam implementasi manajemen 

kurikulum 

 NK2 =  Nilai keterlibatan dalam implementasi manajemen 

kesiswaan 

d. Penilaian Laporan (NL) 

Penilaian laporan (NL) dilakukan oleh DPM dengan 

tujuan menilai laporan kegiatan program Magang yang 

diserahkan mahasiswa setelah menyelesaikan kegiatan 

Program Magang II.  

e. Nilai Akhir Program Magang II (NA) 

Nilai akhir (NA) program Magang II untuk program 

studi MPI diberikan oleh Guru Pembimbing Program 

Magang (GPM) dan Dosen Pembimbing Program Magang 

(DPM) berdasarkan penilaian aktivitas harian (NAH), 

penilaian refleksi (NR), penilaian keterlibatan dalam 

implementasi manajemen (NK), dan penilaian laporan (NL), 

dengan penghitungan sebagai berikut: 
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1) Nilai dari GPM (NGPM) 

NGPM = NAH + NR + NK 

                               3 

 

2) Nilai dari DPM (NDPM) 

NDPM = NAH + NR + NL 

                              3 

 

3) Nilai Akhir (NA) 

NA = (70% x NGPM) + (30% x NDPM) 

 

Keterangan: 

NA  =Nilai akhir program Magang II 

NGPM =Nilai GPM 

NDPM =Nilai DPM 

NAH   =Nilai aktivitas harian  

NR    =Nilai refleksi 

NK  =Nilai keterlibatan dalam implementasi 

manajemen 

NL    =Nilai laporan 

 

3. Program Magang III 

a. Penilaian Aktivitas Harian (NAH) 

Penilaian aktivitas harian (NAH) dilakukan oleh GPM dan 

DPM dengan tujuan untuk menilai aktivitas mahasiswa setiap 

harinya selama mengikuti program Magang III.  

b. Penilaian Sebagai Guru Bantu (NGB) 

Penilaian sebagai guru bantu (NGB) dilakukan oleh GPM 

dengan tujuan untuk menilai kinerja mahasiswa dalam proses 

pembelajaran sebagai “guru bantu” selama kegiatan Program 

Magang III. Aspek yang dinilai meliputi: (1) kompetensi 

pedagogik, (2) kompetensi profesional, (3) kompetensi personal, 

dan (4) kompetensi sosial. Adapun penghitungan sebagai berikut:  
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NGB = NGB1 + NGB2 + NGB3 + NGB4 

4 

Keterangan: 

NGB   = Total nilai sebagai guru bantu 

NGB1 = Nilai kompetensi pedagogik 

NGB2 = Nilai kompetensi profesional 

NGB3 = Nilai kompetensi personal 

NGB4 = Nilai kompetensi sosial 

c. Penilaian Laporan (NL) 

Penilaian laporan (NL) dilakukan oleh DPM dengan tujuan 

menilai laporan kegiatan program Magang yang diserahkan 

mahasiswa setelah menyelesaikan kegiatan Program Magang III.  

d. Nilai Akhir (NA) Program Magang III: 

Nilai akhir (NA) program Magang III diperoleh dari jumlah 

nilai yang diberikan oleh Guru Pembimbing Program Magang 

(GPM) dan Dosen Pembimbing Program Magang (DPM 

berdasarkan penilaian aktivitas harian (NAH), penilaian sebagai 

guru bantu (NGB), dan penilaian laporan (NL), dengan 

penghitungan sebagai berikut: 

1) Nilai dari GPM (NGPM) 

NGPM = NAH + NGB 

                           2 

 

2) Nilai dari DPM (NDPM) 

NDPM = NAH + NL 

                         2 

 

3) Nilai Akhir (NA) 

NA = (70% x NGPM) + (30% x NDPM) 

Keterangan: 

NA   =Nilai akhir program Magang III 

NGPM  =Nilai GPM 

NDPM  =Nilai DPM 

NAH    =Nilai aktivitas harian  



 

 

155 

 

NGB  =Nilai sebagai guru bantu 

NL    =Nilai laporan 

Khusus untuk program studi Manajemen Pendidikan Islam 

(MPI), aspek dan cara penilaian program Magang III meliputi: 

a. Penilaian Aktivitas Harian (NAH) 

Penilaian aktivitas harian (NAH) dilakukan oleh GPM dan 

DPM dengan tujuan untuk menilai aktivitas mahasiswa setiap 

harinya selama mengikuti program Magang III.  

b. Penilaian Refleksi (NR) 

Penilaian refleksi (NR) dilakukan oleh GPM dan DPM 

dengan tujuan untuk menilai hasil refleksi mahasiswa terhadap 

implementasi manajemen selama melaksanakan kegiatan 

Program Magang III. Aspek yang dinilai meliputi: hasil 

refleksi terhadap implementasi manajemen hubungan 

masyarakat (humas) dan hasil refleksi terhadap implementasi 

manajemen sarana dan prasarana. Cara penghitungan nilai 

refleksi (NR) dilakukan sebagai berikut: 

NR = (NR1 + NR2) 

        2 

Keterangan: 

NR      =Total nilai refleksi 

NR1 =Nilai refleksi implementasi manajemen humas 

NR2 =Nilai refleksi implementasi manajemen sarana prasarana 

c. Penilaian Keterlibatan dalam Implementasi Manajemen (NK) 

Penilaian keterlibatan mahasiswa dalam implementasi 

manajemen (NK) dilakukan oleh GPM dengan tujuan untuk 

menilai keterlibatan mahasiswa setiap harinya dalam berbagai 

aktivitas impelementasi manajemen humas dan manajemen 

sarana dan prasarana selama mengikuti program Magang III. 

Cara penghitungan nilai keterlibatan (NK) dilakukan sebagai 

berikut: 

 



 

 

156 

 

NK = (NK1 + NK2) 

         2 

 

Keterangan: 

NK  =    Total nilai keterlibatan 

NK1  =  Nilai keterlibatan dalam implementasi 

manajemen humas 

NK2  =  Nilai keterlibatan dalam implementasi 

manajemen sarara dan  prasarana 

d. Penilaian Laporan (NL) 

Penilaian laporan (NL) dilakukan oleh DPM dengan 

tujuan menilai laporan kegiatan program Magang yang 

diserahkan mahasiswa setelah menyelesaikan kegiatan 

Program Magang III.  

f. Nilai Akhir Program Magang III (NA) 

Nilai akhir (NA) program Magang III untuk program studi MPI 

diberikan oleh Guru Pembimbing Program Magang (GPM) dan Dosen 

Pembimbing Program Magang (DPM) berdasarkan penilaian aktivitas 

harian (NAH), penilaian refleksi (NR), penilaian keterlibatan dalam 

implementasi manajemen (NK), dan penilaian laporan (NL). Adapun 

penghitungan nilai akhir (NA) program Magang III sama dengan 

program Magang II. 

 

C. LABORATORIUM IPA TERPADU 

a.  Latar Belakang  

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Raden Fatah 

merupakan salah satu LPTK yang bertujuan menghasilkan para calon 

sarjana pendidikan yang berlandaskan Islam dan memiliki kemampuan 

ilmu pengetahuan yang baik. Pengetahuan sains terutama IPA merupakan 

pengetahuan yang penting karena IPA sangat berkaitan erat dalam 

kehidupan sehari-hari. Ilmu IPA yang abstraks sering menjadi masalah 

sehingga perlu dipecahkan dengan adanya kegiatan praktikum yang 

berlandaskan sistem sains dan teknologi.  
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Laboratorium IPA pada sebuah fakultas dikelola untuk mencapai 

tujuan khusus universitas dan tujuan pendidikan pada umumnya. Di 

samping itu dalam penjelasan Undang-undang Pendidikan Nasional kita, 

disebutkan bahwa salah satu sumber belajar di univesitas yang amat 

penting tetapi bukan satu-satunya adalah Laboratorium, khususnya 

Laboratorium IPA. Sebagai salah satu sumber belajar di sekolah Lab. 

IPA membantu tercapainya misi dan visi faklutas maupun universitas 

tersebut. Mengingat pentingnya peran Laboratorium IPA dalam 

pembelajaran IPA  maka perlu adanya suatu pengelolaan atau manajemen 

yang tepat dan cepat sehingga fungsi Laboratorium IPA benar-benar 

terwujud dan mampu memenuhi kebutuhan penggunanya akan berbagai 

pengetahuan dan informasi secara mudah dan cepat di era globalisasai 

ini. 

 

1. Program Inventarisasi Laboratorium IPA 

Program Inventarisasi Laboratorium IPA adalah program yang 

diadakan oleh Laboratorium IPA FITK UIN Raden Fatah dalam 

rangka penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif 

terhadap barang – barang milik Laboratorium. Inventarisasi juga 

memberikan masukan yang sangat berharga bagi efektifitas 

pengelolaan sarana dan prasarana. Inventarisasi dilakukan untuk 

memudahkan pencatatan apabila terjadi pengambilalihan pengurus 

yang baru. 

2. Program Rekruitmen Asisten Laboratorium 

Program Rekruitmen Asisten Laboratorium adalah program yang 

dilakukan oleh Laboratorium IPA dalam menyiapkan tenaga ahli 

untuk membantu proses perkuliahan yang terdapat praktikum 

didalamnya. Asisten praktikum merupakan Mahasiswa yang 

dipercaya oleh dosen pembimbing atau pengampu mata kuliah.  
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3. Program Praktikum Kerjasama dengan Sekolah 

Program Praktikum Kerjasama dengan Sekolah merupakan 

program yang dilakukan oleh Laboratorium IPA FITK UIN Raden 

Fatah dalam menjalin kerjasama dengan sekolah diluar UIN Raden 

Fatah dalam rangka mengakomodasi kegiatan praktikum yang tak 

bisa dilakukan disekolah. Dalam hal ini Laboratorium IPA 

membantu penguatan konsep sains dari para siswa yang ingin 

melakukan kegiatan praktikum 

4. Program sistem layanan LaboratoriumIPA berbasis ICT 

Program sistem layanan LaboratoriumIPA berbasis ICT merupakan 

sebuah program yang dirancang dalam memudahkan layanan 

Laboratorium yang dapat diakses secaraonline. Program ini 

memberikan kemudahan akses data dan proses yang harus 

ditempuh Mahasiswa dalam melakukan penelitian maupun 

praktikum  

b. Pengertian Program-Program Laboratorium IPA 

1. Program Inventarisasi Laboratorium IPA 

Program Inventarisasi Laboratorium IPA adalah suatu kegiatan 

dan usaha untuk mnyediakan catatan tentang keadaan semua fasilitas, 

barang-barang yang dimiliki laboratorium. Inventaris laboratorium 

sangat penting untuk mendata fasilitas/menginventaris alat dan bahan 

lab untuk kegiatan perkuliahan dengan praktikum. Dengan kegiatan 

invetarisasi yang memadai akan dapat diperoleh pedoman untuk 

mempersiapan anggaran atau mempersiapkan kegiatan pada tahun 

yang akan datang. Catatan inventaris yang baik akan mempermudah 

pergantian tanggung jawab dari pengelola yang satu ke yang lainnya. 

Inventaris juga akan mempermudah untuk mengetahui dimana suatu 

peralatan akan ditempatkan. Dengan demikian akan 

mempermudahkan pengontrolan, seperti terhadap kehilangan yang 

disebabkan oleh kecerobohan atau kecurian.  
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Program Inventarisasi Laboratorium IPA adalah suatu kegiatan 

pencatatan alat dan bahan di laboratorium IPA baik yang habis pakai 

maupun tidak habis pakai. Pencatatan dilakukan secara hardfile dan 

softfile agar menjadi backup dan crosscheck satu sama lain apabila 

terjadi masalah suatu hari nanti pada data tersebut. 

2. Program Rekruitmen Asisten Laboratorium 

Program Rekruitmen Asisten Laboratorium adalah suatu 

kegiatan dalam rangka pengembangan pengetahuan, pembentukan 

keterampilan, dan peneguhan sikap Mahasiswa dalam praktikum. 

Program Rekruitmen Asisten Laboratorium merupakan upaya 

penguatan konsep Mahasiswa kepada praktikum yang telah 

dijalaninya. Melalui Program Rekruitmen Asisten Laboratorium, 

diharapkan Mahasiswa memiliki ketrampilan yang lebih baik dalam 

hal pedagogis dan kemampuan menjalani praktek laboratorium 

sehingga menjadi modal baik apabila lulus nanti.  

Program Rekruitmen Asisten Laboratorium memberikan 

kesempatan bagi asisten praktikum untuk membantu dosen mata 

kuliah yang terdapat praktikum. Program ini membantu Mahasiswa 

untuk mendapatkan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) yang 

nantinya bisa digunakan didunia kerja. 

3. Program Praktikum Kerjasama dengan Sekolah 

Program Praktikum Kerjasama dengan Sekolah adalah suatu 

kegiatan dalam rangka kerjasama antara laboratorium IPA dengan 

sekolah yang ada disekitar dalam rangka pengembangan pengetahuan, 

pembentukan keterampilan, dan penguatan konsep IPA siswa. 

Program Praktikum Kerjasama dengan Sekolah merupakan upaya 

yang dilakukan oleh laboratorium IPA dalam rangka pengabdian 

kepada masyarakat dikarenakan terkadang fasilitas laboratorium 

dibeberapa sekolah kurang memadai ataupun tergolong kurang baik.  

Praktikum Kerjasama dengan Sekolah adalah suatu kegiatan 

praktis yang lebih memfokuskan pada bidang kerjasama dengan 
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instansi diluar universitas. Praktikum Kerjasama dengan Sekolah lebih 

menekankan pada pemahaman dan penguasaan menyeluruh terhadap 

praktikum IPA baik dan benar sesuai dengan standar operasional yang 

ditetapkan oleh laboratorium IPA. 

4. Program Sistem Layanan Laboratorium IPA berbasis ICT 

Program sistem layanan Laboratorium IPA berbasis ICT adalah 

suatu kegiatan dalam rangka pengembangan Laboratorium IPA kearah 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana semua dapat 

diakses dengan mudah dan cepat oleh Mahasiswa dalam 

melakukankegiatan penelitian dan praktikum 

Program sistem layanan Laboratorium IPA berbasis ICT adalah 

suatu kegiatan yang lebih memfokuskan pada pendataan secara online. 

Program sistem layanan Laboratorium IPA berbasis ICT lebih 

menekankan pada kemudahan, kecepatan, ketepatan dan pengawasan 

berbasis teknologi yang dilakukan oleh laboratorium IPA. 

 

c.  Dasar Pelaksanaan Program-Program Laboratorium IPA Terpadu  

 Program Inventarisasi Laboratorium IPA, Program Rekruitmen 

Asisten Laboratorium, Program Praktikum Kerjasama dengan Sekolah, 

serta 4. Program sistem layanan Lab.IPA berbasis ICT merupakan 

program di FITK UIN Raden Fatah yang ditetapkan berdasarkan: 

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 

3. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan; 

4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); 

5. PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
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d.  Manfaat Program-Program Laboratorium IPA 

1. Program Inventarisasi Laboratorium IPA 

a) Manfaat bagi Mahasiswa 

(1) Mendapatkan informasi mengenai alat dan bahan habis 

pakai maupun yang tidak; 

(2) Mendapatkan pengalaman dan ketrampilan melalui 

program inventarisasi yang dapat diimplementasikan di 

sekolah tempat mengajar; 

(3) Memperoleh pengalaman dan keterampilan untuk 

menangani masalah keselamatan laboratorium. 

(4) Dapat digunakan sebagai salah satu Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah. 

b) Manfaat bagi FITK UIN Raden Fatah Palembang 

(1) Mendapatkan masukan yang berguna untuk pengadaan 

alat dan bahan yang sesuai dengan kebutuhan 

laboratorium; 

(2) Mendapatkan umpan-balik tentang kegiatan pencatatan 

inventarisasi di lingkungan FITK UIN Raden Fatah 

Palembang 

2. Program Rekruitmen Asisten Laboratorium IPA 

a) Manfaat bagi Mahasiswa 

(1) Mendapatkan pengalaman dan ketrampilan dalam kegiatan 

mata kuliah yang melibatkan praktikum; 

(2) Mengembangkan kemampuan pedagogik berbasis 

Laboratorium; 

(3) Dapat digunakan sebagai salah satu Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah. 

b) Manfaat bagi FITK UIN Raden Fatah Palembang 

(1) Mendapatkan masukan yang berguna untuk 

penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan 

lapangan kerja; 
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(2) Mendapatkan umpan-balik tentang kompetensi akademik 

Mahasiswa FITK UIN Raden Fatah Palembang; dan 

(3) Meningkatkan mutu pendidikan, pengetahuan dan 

keterampilan sumber daya manusia yang dibutuhkan 

dalam pengembangan pendidikan di fakultas. 

3. Program Praktikum Kerjasama dengan Sekolah  

a) Manfaat bagi Mahasiswa 

(1) Mendapatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman 

dalam Praktikum yang berhubungan dengan luar instansi 

UIN Raden Fatah Palembang; 

(2) Mendapatkan pengalaman dan penghayatan melalui 

praktek langsung dengan kondisi sesungguhnya siswa; 

(3) Dapat digunakan sebagai salah satu Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah. 

b) Manfaat bagi FITK UIN Raden Fatah Palembang 

(1) Mendapatkan masukan yang berguna untuk 

penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan 

fakultas; 

(2) Mendapatkan umpan-balik tentang kompetensi akademik 

Mahasiswa FITK UIN Raden Fatah Palembang; dan 

(3) Membina jaringan kerjasama dalam meningkatkan 

keterkaitan dan kesepadanan antara substansi akademik 

dengan pengetahuan dan keterampilan sumber daya 

manusia yang dibutuhkan dalam pengembangan 

pendidikan masyarakat. 

4. Program sistem layanan Laboratorium IPA berbasis ICT 

a) Manfaat bagi Mahasiswa 

(1) Mendapatkan pelayanan terpadu laboratorium dengan 

lebih cepat dan mudah; 

(2) Dapat sebagai sarana informasi akademik tentang 

laboratorium IPA. 
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2) Manfaat bagi FITK UIN Raden Fatah Palembang 

(1) Mendapatkan masukan yang berguna untuk 

penyempurnaan sistem yang sesuai dengan kebutuhan 

fakultas; 

(2) Mendapatkan umpan-balik tentang informasi akademik 

Mahasiswa FITK UIN Raden Fatah Palembang. 

 

e.  Pelaksanaan Program-Program Laboratorium IPA Terpadu 

 1. Bentuk Pelaksanaan  

a) Program Inventarisasi Laboratorium IPA  

Program Inventarisasi Laboratorium IPA di Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang dilaksanakan 

pada semester awal dan akhir semester dilaksanakan di 

laboratorium IPA di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Fatah Palembang  dengan melibatkan 

Mahasiswa. 

b) Program Rekruitmen Asisten Laboratorium  

Program Rekruitmen Asisten Laboratorium di Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang dilaksanakan 

awal semester, sebelum praktikum dimulai dilaksanakan di prodi 

pendidikan biologi, pendidikan fisika dan pendidikan IPA di 

lingkungan FITK sesuai tuntutan program studi masing-masing. 

c) Program Praktikum Kerjasama dengan Sekolah  

Program Praktikum Kerjasama dengan Sekolah di Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang 

dilaksanakan dalam satu semester, dilaksanakan sesuai dengan 

jadwal yang ditetapkan yang ada di lingkungan FITK. 

d) Program sistem layanan Laboratorium IPA berbasis ICT 

Program sistem layanan Lab.IPA berbasis ICT di Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang 

dilaksanakan dalam bentuk pengembangan lingkungan FITK 
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2. Tujuan Program 

a) Program Inventarisasi Laboratorium IPA 

Program Inventarisasi Laboratorium IPA bertujuan mendata 

fasilitas/menginventaris alat dan bahan laboratorium untuk kegiatan 

perkuliahan, penelitian dan pengadaan. 

b) Program Rekruitmen Asisten Laboratorium 

Program Rekruitmen Asisten Laboratorium bertujuan 

mengembangkan jati diri sebagai pendidik dan pengajar yang pada 

tiap program studi (biologi,fisika,IPA) yang berbasis praktikum 

laboratorium. 

c) Program Praktikum Kerjasama dengan Sekolah 

Program Praktikum Kerjasama dengan Sekolah bertujuan 

mengembangkan jati diri sebagai pendidik dan pengajar yang 

profesional sesuai program studi dan memantapkan kemampuan 

dalam Praktikum serta menjalin kerjasama dengan pihak lain diluar 

instansi UIN. 

d) Program sistem layanan Laboratorium IPA berbasis ICT 

Program layanan Laboratorium IPA berbasis ICT bertujuan 

pengembangan laboratorium yang berbasis online dan dapat 

memudahkan dalam pencatatan data secara lebih efektif dan efisien 

f.  Persyaratan Laboratorium IPA Terpadu 

1. Program Inventarisasi Laboratorium IPA 

a) Mengisi formulir pendaftaran Program Inventarisasi Laboratorium; 

b) Mengikuti pembekalan Inventarisasi Laboratorium; 

c) Melampirkan foto 3x4 sebanyak 2 lembar serta stopmaf warna 

hijau; 

d) Program Inventarisasi Laboratorium dilaksanakan secara 

berkelompok berdasarkan seleksi yang dilakuakn oleh dosen 

pendamping. 
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2. Program Rekruitmen Asisten Laboratorium 

a) Mengisi formulir pendaftaran Rekruitmen Asisten Laboratorium; 

b) Telah lulus mata kuliah praktikum yang diasisteni (dibuktikan 

dengan fotocopy KHS); 

c) Mengikuti pembekalan pada awal penyelenggaraan Praktikum; 

d) Melampirkan foto 3x4 sebanyak 2 lembar serta stopmaf warna 

biru; 

e) Program Rekruitmen Asisten Laboratorium dilaksanakan secara 

berkelompok dan dipersyaratkan sesuai mata kuliah dosen yang 

mempersyaratkan 

3. Program Praktikum Kerjasama dengan Sekolah 

a) Mengisi formulir pendaftaran Program Praktikum Kerjasama 

dengan Sekolah; 

b) Telah mengambil Mata Kuliah Praktikum yang akan didampingi; 

c) Mengikuti  pelaksanaan Program Praktikum Kerjasama dengan 

Sekolah; 

d) Melampirkan foto 3x4 sebanyak 2 lembar serta stopmaf warna 

hijau; 

e) Program Praktikum Kerjasama dengan Sekolah dilaksanakan 

secara berkelompok dan dipersyaratkan dalam satu kelompok 

adanya untuk mengampu praktikum kerjasama ini. 

4. Program sistem layanan Laboratorium IPA berbasis ICT 

a) Mengisi formulirlayanan Laboratorium IPA berbasis ICT ; 

b) Log in di website lab-ipa.tarbiyah.radenfatah.ac.id; 

c) Mengikuti prosedur layanan dengan baik dan benar. 

 

g.  Aktivitas Program Laboratorium IPA Terpadu 

1. Program Inventarisasi Laboratorium IPA 

a) Pembelajaran dan refleksi untuk memperkuat pemahaman 

Mahasiswa; 

b) Belajar melakukan pencatatan alat dan bahan laboratorium. 



 

 

166 

 

2. Program Rekruitmen Asisten Laboratorium 

a) Pembelajaran dan refleksi untuk memperkuat pemahaman 

Mahasiswa; 

b) Belajar melakukan praktikum sesuai dengan aspek 

pengetahuan,sikap dan ketrampilan yang baik dan benar. 

3. Program Praktikum Kerjasama dengan Sekolah 

a) Pembelajaran dan refleksi untuk memperkuat pemahaman 

Mahasiswa dan siswa 

b) Praktikum laboratorium yang sesuai dengan pembelajaran di 

sekolah. 

4. Program sistem layanan Laboratorium IPA berbasis ICT 

a) Mengisi formulir secara manual sebagai hardfile 

b) Log in kemudian mengisi dan melengkapi data yang dibutuhkan. 

h.  Tempat Pelaksanaan Laboratorium Keagamaan  

1) Program Inventarisasi Laboratorium IPA 

Program Inventarisasi Laboratorium IPA dilaksanakan di 

Laboratorium IPA FITK. Mahasiswa yang  mengikuti Program 

Inventarisasi Laboratorium IPA ini adalah sebagai berikut : 

No Program Studi 

1 Pendidikan Biologi (Pend. Biologi) 

2 Pendidikan Fisika (Pend. Fisika) 

3 Pendidikan IPA (Pend. IPA) 

 

2)  Program Rekruitmen Asisten Laboratorium 

Program Rekruitmen Asisten Laboratorium dilaksanakan di 

Laboratorium IPA FITK. Rekruitmen berlangsung berdasarkan 

masukan dosen pengampu mata kuliah.  

Mahasiswa yang akan mengikuti ProgramRekruitmen Asisten 

Laboratorium  ini adalah sebagai berikut: 
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No Program Studi 

1 Pendidikan Biologi (Pend. Biologi) 

2 Pendidikan Fisika (Pend. Fisika) 

3 Pendidikan IPA (Pend. IPA) 

 

3)  Program Praktikum Kerjasama dengan Sekolah 

Program Praktikum Kerjasama dengan Sekolah dilaksanakan di 

Laboratorium IPA FITK secara kolektif dan bergilir sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan.  

Mahasiswa yang mengikuti Program Praktikum Ibadah 

Kemasyarakatan ini adalah sebagai berikut : 

No Program Studi 

1 Pendidikan Biologi (Pend. Biologi) 

2 Pendidikan Fisika (Pend. Fisika) 

3 Pendidikan IPA (Pend. IPA) 

k 

4)  Program sistem layanan Laboratorium IPA berbasis ICT 

Program sistem layanan Laboratorium IPA berbasis ICT diikuti 

Mahasiswa sebagai berikut : 

No Program Studi 

1 Pendidikan Biologi (Pend. Biologi) 

2 Pendidikan Fisika (Pend. Fisika) 

3 Pendidikan IPA (Pend. IPA) 

 

i.  Prosedur Pelaksanaan Program Laboratorium IPA Terpadu  

1. Program Inventarisasi Laboratorium IPA 

Prosedur pelaksanaan Program Inventarisasi Laboratorium IPA 

sebagai berikut:  

a) Mahasiswa mendaftarkan diri pada Program Inventarisasi 

Laboratorium IPA melalui Laboratorium IPA Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah; 
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b) Laboratorium IPA akan melakukan Test untuk menentukan 

klasifikasi kelolosan; 

c) Laboran mengirimkan permohonan kesediaan dan 

mengkonsultasikan ke ketua laboratorium IPA yang akan menjadi 

pembimbing dalam Program Inventarisasi Laboratorium IPA; 

d) Mahasiswa  menghubungi  Dosen  Pembimbing yang sesuai bidang 

inventarisasi; 

e) Laboratorium IPA memberikan form penilaian kepada Dosen 

Pembimbing, melaksanakan Inventarisasi Laboratorium IPA sesuai 

ketentuan, dan mengisi form jurnal aktivitas pembelajaran; 

f) Selama Program Inventarisasi Laboratorium IPA, Mahasiswa 

harus:  

1. Mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Laboratorium 

IPA; 

2. Melaksanakan kegiatan Program Inventarisasi Laboratorium 

IPA sesuai ketentuan; 

g) Setelah selesai melaksanakan Program Inventarisasi Laboratorium 

IPA, Dosen Pembimbing diwajibkan melaporkan hasil Program 

Inventarisasi Laboratorium kepada Ketua Laboratorium IPA. 

h) Mahasiswa akan di evaluasi akhir dari pihak Laboratorium IPA. 

2. Program Rekruitmen Asisten Laboratorium 

Prosedur pelaksanaan Program Rekruitmen Asisten Laboratorium 

sebagai berikut:  

a. Mahasiswa mendaftarkan diri pada Program Rekruitmen Asisten 

Laboratorium IPA melalui Laboratorium IPA Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah; 

b. Laboratorium IPA akan melakukan Test untuk menentukan 

klasifikasi kelolosan; 

c. Laboran mengirimkan permohonan kesediaan dan 

mengkonsultasikan ke ketua laboratorium IPA yang akan menjadi 

pembimbing dalam Rekruitmen Asisten Laboratorium IPA; 
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d. Mahasiswa  menghubungi  Dosen  Pembimbing yang sesuai bidang 

asistensi; 

e. Laboratorium IPA memberikan form penilaian kepada Dosen 

Pembimbing, melaksanakan Rekruitmen Asisten Laboratorium IPA 

sesuai ketentuan, dan mengisi form jurnal aktivitas pembelajaran; 

f. Selama Program Inventarisasi Laboratorium IPA, Mahasiswa 

harus:  

1. Mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Laboratorium 

IPA; 

2. Melaksanakan kegiatan Program Inventarisasi Laboratorium 

IPA sesuai ketentuan; 

g. Setelah selesai melaksanakan Program Inventarisasi Laboratorium 

IPA, Dosen Pembimbing diwajibkan melaporkan hasil asistensi 

kepada Ketua Laboratorium IPA. 

h. Mahasiswa akan di evaluasi akhir dari pihak Laboratorium IPA 

3. Program Praktikum Kerjasama dengan Sekolah 

Prosedur pelaksanaan Program Praktikum Kerjasama dengan 

Sekolah sebagai berikut:  

a. Mahasiswa mendaftarkan diri pada Program Praktikum Kerjasama 

dengan Sekolah IPA melalui Laboratorium IPA Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah; 

b. Laboratorium IPA akan melakukan Test untuk menentukan 

klasifikasi kelolosan; 

c. Laboran mengirimkan permohonan kesediaan dan 

mengkonsultasikan ke ketua laboratorium IPA yang akan menjadi 

pembimbing dalam Praktikum Kerjasama dengan Sekolah; 

d. Mahasiswa  menghubungi  Dosen  Pembimbing yang sesuai bidang 

kegiatan; 

e. Laboratorium IPA memberikan form penilaian kepada Dosen 

Pembimbing, melaksanakan Praktikum Kerjasama dengan Sekolah 

sesuai ketentuan, dan mengisi form jurnal aktivitas pembelajaran; 
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f. Selama Praktikum Kerjasama dengan Sekolah, Mahasiswa harus:  

1. Mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Laboratorium 

IPA; 

2. Melaksanakan kegiatan Program Praktikum Kerjasama dengan 

Sekolah sesuai ketentuan; 

g. Setelah selesai melaksanakan Program Praktikum Kerjasama 

dengan Sekolah, Dosen Pembimbing diwajibkan melaporkan hasil 

asistensi kepada Ketua Laboratorium IPA. 

h. Mahasiswa akan di evaluasi akhir dari pihak Laboratorium IPA 

4. Program sistem layanan Laboratorium IPA berbasis ICT 

Prosedur pelaksanaan layanan Laboratorium IPA berbasis ICT 

sebagai berikut:  

a. Mahasiswa mendaftarkan diri melalui Laboratorium IPA UIN 

Raden Fatah; 

b. Mahasiswa berkonsultasi dengan Laboratorium IPA dengan 

membawa persyaratan yang telah ditentukan; 

c. Laboratorium IPA melakukan verifikasi awal; 

d. Mahasiswa mengisi form online; 

e. Verifikasi akhir dan cross check. 

 

j.  Tata Tertib Pelaksanaan Program Laboratorium IPA Terpadu  

1. Mahasiswa harus berpakaian bersih, rapi, sopan, dan pantas; 

2. Mahasiswa menjaga nama baik almamater UIN Raden Fatah; 

3. Mahasiswa harus hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan 

disetujui dengan laboratorium IPA;  

4. Mahasiswa wajib hadir dalam kegiatan diatas; 

5. Mahasiswa harus berupaya semaksimal mungkin menunjukkan 

kesungguhan dan tanggungjawabnya selama mengikuti Program yang 

dilaksanakan oleh Laboratorium IPA;  
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6. Mahasiswa dilarang merokok, meminum  minuman  keras, membawa 

senjata tajam, senjata api dan narkoba selama mengikuti Program yang 

dilaksanakan oleh Laboratorium IPA;  

7. Mahasiswa harus bersikap sopan, jujur, dan disiplin selama pelaksanaan 

mengikuti Program yang dilaksanakan oleh Laboratorium IPA 

 

k.  Jadwal Pelaksanaan Program Laboratorium IPA Terpadu 

1. Program Inventarisasi Laboratorium IPA, dilaksanakan selama satu 

semester pada awal dan akhir semester. 

2. Program Rekruitmen Asisten Laboratorium, dilaksanakan pada awal 

semester sebelum praktikum aktif dimulai. 

3. Program Praktikum Kerjasama dengan Sekolah, dilaksanakan 2 kali 

dalam satu semester yang jadwalnya disesuaikan prodi yang 

bersangkutan. 

4. Program sistem layanan Laboratorium IPA berbasis ICT 

dilaksanakan pada awal semester dan diupdate ditiap semester 

berikutnya. Untuk semester akhir dapat digunakan sebagai syarat 

surat bebas laboratorium 

l.  Penilaian Program Laboratorium IPA 

a)  Pengertian Penilaian  

Penilaian program merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

menentukan hasil program yang diikuti oleh Mahasiswa yang 

bersangkutan. 

 

b)  Tujuan Penilaian  

1. Program Inventarisasi Laboratorium IPA 

Penilaian program Inventarisasi Laboratorium IPA dilakukan 

dengan tujuan sebagai berikut: 

a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pelaksanaan program 

Inventarisasi Laboratorium IPA; 
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b. Mengetahui peningkatan dan perkembangan kemampuan 

Mahasiswa dalam Inventarisasi Laboratorium IPA; dan 

c. Mengetahui kesulitan atau kendala dalam pelaksanaan 

program Inventarisasi Laboratorium IPA.  

2. Program Rekruitmen Asisten Laboratorium IPA 

Penilaian program Rekruitmen Asisten Laboratorium 

dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pelaksanaan program 

Rekruitmen Asisten Laboratorium; 

b. Mengetahui peningkatan dan perkembangan kemampuan 

Mahasiswa setelah mengikuti Rekruitmen Asisten 

Laboratorium; dan 

c. Mengetahui kesulitan atau kendala dalam pelaksanaan 

program Rekruitmen Asisten Laboratorium.  

3. Program Praktikum Kerjasama dengan Sekolah 

Penilaian program Praktikum Kerjasama dengan Sekolah 

dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pelaksanaan program 

Praktikum Kerjasama dengan Sekolah; 

b. Mengetahui peningkatan dan perkembangan kemampuan 

Mahasiswa setelah mengikuti program Praktikum Kerjasama 

dengan Sekolah; dan 

c. Mengetahui kesulitan atau kendala dalam pelaksanaan 

program Praktikum Kerjasama dengan Sekolah.  

 

4. Program sistem layanan Laboratorium IPA berbasis ICT 

Penilaian sistem layanan Laboratorium IPA berbasis ICT 

dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pelaksanaan program 

sistem layanan Laboratorium IPA berbasis ICT; 
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b. Mengetahui peningkatan dan perkembangan sistem layanan 

Laboratorium IPA berbasis ICT; dan 

c. Mengetahui kesulitan atau kendala dalam pelaksanaan 

program sistem layanan Laboratorium IPA berbasis ICT 

m. Pelaksana Penilaian 

Penilaian program Inventarisasi Laboratorium IPA, Rekruitmen 

Asisten Laboratorium, Praktikum Kerjasama dengan Sekolah meliputi 

penilaian pelaksanaan  program dan laporan program yang dilaksanakan 

oleh Dosen Pembimbing Program tersebut. Pada program sistem layanan 

Lab.IPA berbasis ICT penilaiannya berupa quosioner yang diisi oleh 

Mahasiswa/user. 

n.  Kriteria Keberhasilan Program 

Keberhasilan Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan program 

Inventarisasi Laboratorium IPA, Rekruitmen Asisten Laboratorium, 

Praktikum Kerjasama dengan Sekolah ditentukan oleh Nilai Akhir 

Program yang ditentukan oleh dosen pembimbing. Pada program sistem 

layanan Lab.IPA berbasis ICT penilaiannya berupa quosioner yang diisi 

oleh Mahasiswa/user dengan kriteria yang telah ada di quoisioner. 

 

D.  LABORATORIUM SUMBER BELAJAR 

 1. Pengertian dan Fungsi Laboratorium Sumber Belajar 

a. Pengertian  

Pengertian Laboratorium dapat disimak dari kata “Laboratory” 

seperti pada kamus Welester’s yaitu”A building or room in which 

scientific experiments are conducted, or where drugs, chemicals 

explosives are tested and compounded”. Sumber belajar menurut 

Donald P. Elly (3 : 1978) data, orang dan atausesuatu yang 

memungkinkan peserta didik belajar. Sumber belajar adalah segala 

macam sumber yang ada di luar diri manusia dan yang memudahkan 

terjadinya proses belajar.  
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Dalam pendidikan, laboratorium pusat sumber belajar merupakan 

suatu tempat yang digunakan mahasiswa untuk mencari sumber-sumber 

ilmu pengetahuan. Dalam proses pembelajaran mahasiswa tidak hanya 

sekedar mendengarkan keterangan dari dosen tentang materi yang 

diberikan tetapi harus melakukan kegiatan sendiri untuk mencari 

keterangan yang lebih lanjut tentang ilmu yang dipelajarinya. 

Laboratorium pusat sumber belajar (perpustakaan) menurut 

undang-undang adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya 

cetak, dan karya rekam secara professional dengan sistem yang baku 

guna memenuhi kebutuhan ,pendidikan,penelitian,pelestarian,informasi, 

dan rekreasi para pemustaka.Perpustakaan menurut pak Sulistyo,Basuki 

adalah sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan 

buku dan terbitan lainya yang biasanya disimpan menurut tata susunan 

tertentu yang digunakan pembaca, bukan untuk dijual (Sulistyo, Basuki, 

1991). Laboratorium sumber belajar (Perpustakaan) adalah suatu 

lembaga yang menyimpan dan mengelola koleksi bahan pustaka dengan 

cara khusus atau tertentu untuk tujuan memudahkan bagi para pencari 

informasi untuk mencari informasi. 

b. Fungsi Laboratorium Sumber Belajar 

Di dalam proses belajar mengajar, laboratorium dapat berfungsi 

sebagai berikut: 

1. Tempat mencari sumber-sumber materi perkuliahan sesuai dengan 

jurusan 

2. Tempat untuk memecahkan masalah baik yang dijumpai di dalam 

laboratorium itu sendiri, di dalam ruang kuliah atau di mana saja. 

3 Laboratorium sumber belajar dapat menyebabkan pengertian atau 

kesadaran para mahasiswa akan peranan ilmuan di masyarakat. 

5.   Tempat mendidik untuk menjadi cermat, sabar, kritis dan jujur 

serta cekatan. 
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2. Organisasi Laboratorium Pusat Sumber Belajar 

 Organisasi laboratorium meliputi struktur organisasi, deskripsi 

pekerjaan serta susunan personalia yang mengelola laboratorium. 

Pengelola Laboratorium terdiri atas: Kepala laboratoriu dan staff 

pengelola.  

Secara lebih terperinci, berikut disajikan job description kepala 

Laboratorium  dan staff pengelola Laboratorium pusat sumber belajar. 

a. Job Description Kepala Laboratorium Pusat Sumber Belajar: 

1. Menyusun program-program kerja laboratorium pusat sumber 

belajar 

2. Memproses surat yang berhubungan dengan laboratorium pusat 

sumber belajar 

3. Mengembangkan tim untuk kemajuan laboratorium pusat sumber 

belajar 

4. Mengembangkan kerjasama dengan pihak luar untuk pemanfaatan 

dan peningkatan fasilitas laboratorium pusat sumber belajar 

b. Job Describtion Staff Administrasi Laboratorium Pusat Sumber Belajar 

1. Membantu kepala laboratorium dalam menyusun program kerja  

2. Membantu kepala laboratorium dalam menegembangka kerjasama 

dengan pihak luar 

3. Mendata setiap asset milik laboratorium pusat sumber belajar 

4. Mendata setiap surat masuk dan keluar dari laboratorium pusat 

sumber belajar 

5. Mengeluarkan surat untuk kepentingan laboratorium pusat sumber 

belajar 

c. Job Description Staff  Bibliografi Laboratorium Pusat Sumber Belajar: 

1. Mendata setiap bahan bacaan milik laboratorium pusat sumber 

belajar  

2. Mengelola setiap referensi bahan bacaan milik laboratorium pusat 

sumber belajar 
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3. Melakukan perawatan terhadap buku-buku dan bahan bacaan 

lainnya 

4. Membuat kode buku dan katalogisasi 

5. Menjalin kerjasama dengan penerbit untuk kebutuhan pengadaan 

buku-buku dan bahan bacaan 

d. Job Description Staff  Skripsi/Tesis Laboratorium Pusat Sumber 

Belajar: 

1. Mendata setiap skripsi/tesis Mahasiswa yang masuk ke 

laboratorium pusat sumber belajar 

2. Mengelola setiap skripsi/tesis Mahasiswa 

3. Melakukan perawatan terhadap skripsi/tesis  

4. Membuat kode skripsi/tesis dan katalogisasi untuk memudahkan 

proses pencarian skripsi/tesis 

e. Job Description Staff Sirkulasi Laboratorium Pusat Sumber Belajar: 

1. Melakukan proses scanning kartu keanggotaan bagi setiap 

pengunjung yang masuk  

2. Melayani pengunjung dalam layanan pinjaman buku dan bahan 

bacaan 

3. Melayani pengunjung dalam layanan fotokopi buku dan bahan 

bacaan  

4. Merapikan buku-buku dan bahan bacaan yang telah selesai dibaca 

pengunjung 

 

3. Tata Ruang Laboratorium Pusat Sumber Belajar 

Laboratorium harus ditata sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi 

dengan baik. Tata ruang yang sempurna harus dimulai sejak perencanaan 

gedung sampai pada pelaksanaan pembangunan. Laboratorium sumber 

belajar Fakultas Tarbiyah terdiri dari : 

a. Ruang sirkulasi, ruangan ini berfungsi sebagai tempat administrasi 
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b. Ruang baca, luas ruang ini 10x6m yang berfungsi untuk membaca 

buku bagi mahasiswa. Buku-buku yang ada dilaboratorium sumber 

belajar tidak diperbolehkan untuk dipinjam hanya boleh di fotocopy. 

c. Ruang Skripsi, ruang ini berfungsi bagi mahasiswa yang ingin melihat 

skripsi-skripsi terdahulu sebagai tinjauan pustaka. 

d. Ruang reverensi dan pengolahan bahan pustkaa, luas ruang ini 8x6m  

yang berfungsi untuk pengolahan bahan pustaka misalnya pelabelan 

buku-buku, anotasi skripsi dan berfungsi juga untuk buku-buku 

 

4. Infrastruktur Laboratorium Pusat Sumber Belajar 

a. Sarana utama mencakup tentang lokasi laboratorium sumber belajar, 

konstruksi laboratorium dan sarana lain seperti pintu, jenis lantai, jenis 

lemari, ventilasi udara, dan sebagainya. 

b. Sarana pendukung seperti listrik, personal komputer, pendingin ruangan 

kipas angin. 

 

5. Administrasi laboratorium Pusat Sumber Belajar 

Administrasi laboratorium meliputi segala kegiatan administrasi yang 

ada dilaboratorium antara lain : 

a. Inventaris bahan  pustaka 

b. Inventaris peralatan laboratorium sumber belajar 

c. Daftar kebutuhan alat baru, daftar alat tambahan, daftar alat yang 

rusak, buku yang dipinjam atau pengembalian buku. 

d. Surat masuk dan surat keluar 

e. Buku pengunjung 

f. Buku bebas alumni 

g. Buku peminjaman bagi mahasiswa yang mau memfotocopy 

h. Buku peminjaman bagi dosen  

i. Daftar inventaris alat-alat membair (kursi, meja, bangku, lemari dan 

sebagainya) 
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6. Fasilitas Pendanaan 

Ketersediaan dana yang sangat diperlukan dalam operasional 

laboratorium sumber dana seperti SPP, anggaran rutin/DIP, institusi lain, 

dana dari bahan-bahan internasional, hibah kompetisi A1, A2, A3, dan B 

serta dana-dana dari lembaga. 

 

7. Inventaris dan Keamanan Laboratorium Pusat Sumber Belajar 

a. Semua kegiatan inventarisasi harus menurut sumber dana dari mana 

alat-alat ini diperoleh/dibeli.  

b. Keamanan peralatan Lab. sumber belajar ditujukan agar peralatan 

lab.Sumber belajar harus tetap berada dilaboratorium jika dipinjam 

harus ada jaminan dari peminjam. 

 

8. Perencanaan Program Kerja Laboratorium Pusat Sumber Belajar 

Kepala Laboratorium Pusat Sumber Belajar merupakan 

penanggungjawab utama seluruh kegiatan/program pada laboratorium. 

Sumber belajar. Agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, 

maka kepala lab. Sumber belajar menyusun program kerja labsebagai 

panduan pelaksanaan kegiatan di lab. Program dibagi dalam beberapa 

rentang waktu, yaitu program tahunan, program bulanan, dan program 

mingguan dan program harian. 

Program Kerja Laboratorium Pusat Sumber Belajar 

NO 
Rentang 

Program 
Jenis Kegiatan 

Penangung 

Jawab 

1 Harian  Menyusun buku-buku dan skripsi 
Kepala lab 

 

2 Mingguan Membuat kartu baca mahasiswa 

 

Kepala Lab 

3 Bulanan a. Melabel bahan pustaka 

b. Menganotasi skrips 

c. Mengaudit buku yang 

dipinjam dosen 

 

Kepala Lab 

4 Tahunan  a. Mengadakan perubahan 

sistem pelayanan dari manual 

Kepala Lab 
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ke komputerisasi 

b. Membuat Buku pedoman 

Perpustakaan 

c. Seminar  

d. Pelatihan bagi staf 

Lab.Sumber Belajar 

 

9. Keterampilan SDM 

Pengelola laboratorium harus meningkatkan keterampilan semua 

tenaga laboratorium/teknisi, peningkatan keterampilan dapat diperjelas 

melalui pendidikan tambahan seperti pelatihan atau magang. 

 

10. Peraturan-peraturan di Laboratorium Sumber Belajar 

a. dilarang makan dan minum dilaboratorium 

b. dilarang merokok dilaboratorium 

c. dilarang meludah 

d. dilarang mengambil buku 

e. dilarang memfotocopy skripsi 

f. dilarang ngobrol selama di laboratorium sumber belajar. 

g. Dilarang membawa tas, map. 

h. Dilarang masuk apabila tidak memiliki kartu laboratorium sumber 

belajar 

i. Dilarang memakai sandal 

 

11. Ketentuan dan Prosedur Penggunaan Fasilitas Laboratorium Pusat 

Sumber Belajar 

1. Ketentuan menjadi anggota perpustakaan  

a. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah 

b. Mengisi balangko yang telah disediakan 

c. Foto 2x3 sebanyak 1 lembar 

d. Uang adminstrasi Rp. 10.000  

e. Kartu tidak boleh dipinjamkan dengan Mahasiswa lain jika 

ketahuan memakai kartu orang lain maka didenda Rp.15.000 
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2. Ketentuan membaca 

a. Tidak boleh dipinjam koleksi buku-buku reverensi, skripsi dll 

kecuali hanya dibaca diruang baca. 

b. Tidak boleh menyobek/mengunting bahan pustaka apa lagi 

mencuri/tidak mengembalikan buku/skripsi 

c. Tidak boleh ngobrol diruang baca 

3. Ketentuan Bebas alumni 

a. Menyerahkan 1 eksemplar skripsi yang sudah ditandatangani dosen 

pembimbing dan cap Fakultas Tarbiyah 

b. Menyerahkan 2 buah buku 

c. Copy balangko bebas alumni perpustakaan Fakultas Tarbiyah 3 

rangkap 

d. Menyerahkan CD berisi caver, abstrak, dan kesimpulan 

e. Menunjukkan kartu baca yang masih berlaku. 

4. Ketentuan fotocopy 

a. Tidak boleh memfotocopy sendiri 

b. Tidak boleh memfotocopy lebih dari 3 buah buku 

c. Jika sampai tidak mengembalikan buku yang difotocopy pada hari 

tersebut maka dijatuhkan denda perharinya Rp.5.000 

5. Ketentuan-ketentuan lain 

Ketentuan-ketentuan lain dalam hal ini hasil yang diperoleh dari 

pengolahan Laboratorium (management Fec) ditetapkan berdasarkan 

proporsi pengguna fasilitas laboratorium sumber belajar terhadap 

konstribusi yang diberikan kelaboratorium sebagai berikut : 

a. Dana yang bersumber dari pembuatan kartu dan fee dari buku 

bebas alumni mahasiswa akan dibagi. Pembagian dana sebagai 

berikut : 

Fakultas    : 10 % 

Kasub.Akademik  : 20 % 

Lab.  Sumber belajar  : 70 % 
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b. Apabila ada mahasiswa yang ketahuan mengambil bahan pustaka 

maka akan diberikan sangsi: berhenti menjadi anggota perpus, 

menggantikan buku 2x lipat dari buku yang diambil.  

 

12. Jadwal Penggunaan Laboratorium Sumber Belajar 

Jadwal dan waktu penggunaan laboratorium sumber belajar dari hari senin-

jumat dari pukul 08.00 WIB - 16.00 WIB bagi Mahasiswa reguler dan bagai 

mahasiswa kualifikasi dari hari senin-jumat dari 08.00 WIB- 16.00 WIB.  

 

13. Pelayanan dan Penggunaan Laboratorium 

a. Pengguna Laboratorium adalah Mahasiswa, Dosen, dan pihak luar 

berdasarkan mekanisme penggunaan Laboratorium yang terkoordinasi 

oleh tenaga Laboratorium. 

b. Mahasiswa yang layak menggunakan Laboratorium adalah seluruh 

Mahasiswa yang terdaftar menjadi anggota Laboratorium Sumber Belajar. 

c. Peserta pengguna Laboratorium mengisi daftar hadir yang telah disediakan 

oleh pengelola Laboratorium dan membawa kartu baca yang masih 

berlaku. 
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DIAGRAM ALUR PELAYANAN LABORATORIUM SUMBER 

BELAJAR 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.  PEDOMAN LABORATORIUM BAHASA  

 1. Latar Belakang Laboratorium Bahasa  

Sebagai lembaga yang terpercaya, profesional, dan berwawasan ke 

depan unit penunjang akademik dalam hal ini Laboratorium Bahasa 

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 

pembangunannasional pada umumnya. Laboratorium Bahasa UIN Raden 

Fatah Palembang.  

MAHASISWA 

PENELITI 

PIHAK LUAR 

DEKAN  

 

KEPALA 

LABORATORIUM 

 

PENGELOLA 

LABORATORIUM 
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Dengan fasilitas yang lebih lengkap dan ber-AC, Laboratorium 

Bahasa mampu memberikan layanan kebahasaan secara lebih optimal 

kepada sivitas akademika dan masyarakat luas.  

Laboratorium Bahasa UIN Raden Fatah Palembang memiliki 

struktur organisasi yang ditetapkan oleh Dekan FITK, dan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya, Laboratorium Bahasa UIN Raden 

Fatah Palembang bekerja di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang 

Akademik yang menangani masalah pengembangan kebahasaan. 

 

2. Visi Misi Laboratorium Bahasa  

 a. Visi Laboratorium Bahasa  

Visi dari Laboratorium Bahasa UIN Raden Fatah Palembang adalah: 

1) Melaksanakan pelatihan / pembelajaran bahasa yang efektif. 

2) Menjadikan Laboratorium Bahasa sebagai tempat penelitian, 

pendidikan dan pengkajian keterampilan kebahasaan kepada sivitas 

akademika, dari masyarakat luas baik secara kelembagaan (seperti 

perguruan tinggi, sekolah lanjutan dan pondok pesantren) maupun 

perorangan. 

b. Misi Laboratorium Bahasa  

Misi dari laboratorium Bahasa UIN Raden Fatah Palembang adalah: 

1) Mengelola kegiatan pengajaran dan pengembangan keterampilan 

berbahasa bagi dosen dan mahasiswa. 

2) Mengelola kegiatan pengkajian IPTEK pengajaran dan 

pengembangan 

keterampilan berbahasa. 

3) Membangun dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai 

pihak, baik nasional maupun internasional dalam melakukan riset 

dan pengembangan pengajaran bahasa. 

4) Membangun dan mengembangkan sistem informasi pengajaran dan 

pengembangan keterampilan berbahasa. 
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3. Pengelola Laboratorium Bahasa  

 Laboratorium Bahasa UIN Raden Fatah Palembang memiliki beberapa 

pengelola yang ditetapkan oleh universitas. Pengelola tersebut antara lain: 

1) Seorang Kepala Laboratorium, yang diangkat oleh Rektor. 

2) Seorang tenaga Administrasi/teknisi, yaitu seseorang yang diseleksi 

dan diajukan oleh Kepala Laboratorium Bahasa kepada Universitas 

sebagai karyawan kontrak. 

 

4.Fungsi Pokok Laboratorium Bahasa  

 Tugas utama yang dilakukan oleh laboratorium Bahasa UIN Raden Fatah 

Palembang adalah melaksanakan pembinaan/peningkatan kemampuan 

bahasa asing bagi sivitas akademika UIN Raden Fatah Palembang pada 

Program Studi yang ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan pada 

umumnya dan khususnya pada Mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa 

Inggris, dan Pendidikan Bahasa Arab. 

a. Mengadakan/menunjang penelitian kebahasaan, khususnya yang 

memerlukan penggunaan peralatan Laboratorium. 

b. Membina/meningkatkan kemampuan berbahasa, khususnya sivitas 

akademika UIN Raden Fatah Palembang di lingkungan Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan keguruan untuk mengikuti program S-2 dan S-3 dalam 

dan luar Negeri. 

 

5. Fasilitas Laboratorium Bahasa  

Laboratorium Bahasa UIN Raden Fatah Palembang terletak di gedung 

PIU lantai 2. Ruang tersebut berada di gedung Fakultas Humaniora and 

Budaya.Ruang multimedia merupakan ruangan khusus berukuran luas dan 

nyaman yangdilengkapi dengan fasilitas multimedia dan audio visual yang 

dapat digunakan untuk acara seminar, ceramah ilmiah dan kegiatan 

akademis yang lainnya. 
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Laboratorium Bahasa (laboratorium standar) terdiri atas 1 ruangan 

yang juga dijadikan sebagai ruang belajar, berisikan 34 listening boots dan 

I master control, lengkap dengan 2 AC, 2 buah Sound System. 

 

6. Pengadaan dan Perbaikan Peralatan, Sarana dan Prasarana  

Pengadaan peralatan, sarana dan prasarana diajukan oleh Kepala 

Laboratorium yang disetujui oleh Wakil Dekan 2 untuk selanjutnya  

diteruskan ke bagian keuangan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. 

Fakultas akan menunjuk unit yang berkompeten untuk pengadaan 

peralatan, sarana dan prasarana tersebut. Sedangkan perbaikan peralatan 

yang sifatnya kecil/ ringan ditangani oleh teknisi Laboratorium Bahasa dan 

yang sifatnya besar diajukan oleh Kepala Laboratorium kepada Fakultas. 

 

7. Sumber Belajar Laboratorium Bahasa  

 Untuk menunjang proses praktikum/pembelajaran, Laboratorium 

Bahasa FITK UIN Raden Fatah Palembang menyediakan sumber-sumber 

belajar yang berupa buku,kaset, dan CD yang pengadaanya dilakukan 

secaraberkala. Namun, ketersediaan sumber belajar ini masih kurang 

memadai karena sulitnya akses dan tingginya harga sumber belajar yang 

kebanyakan dari luar negeri. Selain itu, beberapa sumber belajar didapat 

dari internet. Kendala pencarian sumber belajar dari internet adalah tidak 

lancarnya akses internet dari Laboratorium Bahasa FITK. 

 

8. Program Laboratorium Bahasa  

Laboratorium Bahasa UIN Raden Fatah Palembang memiliki program 

sebagai berikut:  

a. Program Jangka Panjang 

1) Akreditasi Laboratorium Bahasa 

2) Autonomous Learning 

3) Self Accessed Learning Center 

4) Hibah peralatan dan sejenisnya.  
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b. Program Jangka Pendek 

1) Membuat Profil Laboratorium Bahasa 

2) Membuat Pedoman Operasional Laboratorium Bahasa 

3) Menginventarisasi Prasarana Laboratorium Bahasa 

4) Membuat Panduan Mutu Laboratorium Bahasa 

5) Pelatihan instruktur Laboratorium Bahasa 

6) Study Banding (Computerized Laboratory)  

7) Praktikum perkuliahan bagi mahasiswa program studi pendidikan 

Bahasa Inggris dan Mahasiwa jurusan Pendidikan Bahasa Arab. 

8) Mini Library 

9) Penambahan Bahan Ajar 

10) Orientasi Laboratorium Bahasa untuk Maba 

11) Transfer sumber belajar dari kaset ke CD/file 

12) TOEFL practice untuk dosen dan mahasiswa 

13) English Class 

14) Self Accessed Listening Practice 

 

9. Peraturan Laboratorium Bahasa  

a. Personal Laboratorium  

a) Kepala Laboratorium adalah Dosen yang diangkat oleh Rektor dan 

bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di laboratorium. 

b) Tenaga teknisi adalah pegawai kontrak UIN Raden Fatah 

Palembang yang sah.  

c) Instruktur adalah Dosen pembina matakuliah/praktikum yang 

diminta oleh Kepala Laboratorium Bahasa FITK dan diajukan ke 

Dekan FITK. 

d) Praktikan adalah Mahasiswa yang mengikuti 

praktikum/pembelajaran sesuai dengan kredit mata kuliah yang 

diambil dan terdaftar sebagai praktikan laboratorium. 
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b. Tugas dan Kewajiban  

1. Kepala Laboratorium Bahasa  

a) Merencanakan kegiatan atau program jangka pendek, 

menegah, dan panjang di Lababoratorium Bahasa. 

b) Mengkoordinasi segala aktifitas di Laboratorium Bahasa 

FITK baik intern organisasi maupun dengan unit terkait 

dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang. 

c) Mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan harian di 

Laboratorium Bahasa FITK 

d) Mengawasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standard 

pekerjaan yang telah ditetapkan sehingga sesuai dengan visi, 

misi, dan tujuan. 

e) Mengusulkan pengadaan dan perbaikan peralatan 

Laboratorium Bahasa. 

f) Mengevaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan di Laboratorium 

Bahasa FITK.  

g) Bertanggungjawab terhadap jalannya organisasi di 

Laboratorium Bahasa FITK.  

h) Membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada 

Universitas. 

i) Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

administrasi Laboratorium Bahasa. 

j) Menangani segala kewajiban administrasi dengan 

praktikan/mahasiswa. 

k) Bertugas menyelesaikan surat menyurat di laboratorium 

Bahasa 

l) Bertugas mencatat keluar masuk keuangan setiap ada 

transaksi 

2. Teknisi 

a) Bertanggung jawab penuh atas keberfungsian peralatan  

Laboratorium Bahasa FITK. 
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b) Bertanggung jawab atas perbaikan peralatan yang rusak. 

c) Bertugas membantu instruktur dalam pelaksanaan teknis 

praktikum/pembelajaran. 

d) Bertugas mengontrol jumlah dan jenis peralatan yang 

digunakan selama praktikum/pembelajaran. 

e) Mengarahkan peserta praktikum/pembelajaran sesuai dengan 

materi praktikum/pembelajaran yang telah ditetapkan. 

f) Menyiapkan peralatan praktikum/ pembelajaran sesuai 

dengan materi praktikum/ pembelajaran dan jadwal 

praktikum/ pembelajaran yang telah ditetapkan. 

g) Menegur dan memberi sangsi kepada praktikan yang 

melakukan pelanggaran terhadap penggunaan peralatan. 

3. Intruktur 

a) Bertanggung jawab penuh kepada kepala Laboratorium 

atassegala sesuatu yang berkaitan dengan praktikum/ 

pembelajaran. 

b) Menyusun rancangan dan mengendalikan pelaksana 

praktikum/pembelajaran atas persetujuan kepala 

Laboratorium Bahasa FITK, instruktur berhak 

menggugurkan. 

c) Peserta praktikum/pembelajaran apabila peserta tersebut 

melanggar peraturan yang berlaku.  

d) Instruktur memiliki wewenang penuh mengevaluasi, 

mengontrol dan menegur praktikan selama bekerja di 

Laboratorium. 

e) Memberikan tugas laporan kepada Mahasiswa sebagai 

persyaratan mengikuti ujian akhir praktikum/pembelajaran. 

f) Ikut menentukan persyaratan untuk mengikuti ujian 

praktikum/pembelajaran. 

g) Mempersiapkan naskah ujian akhir praktikum/pembelajaran. 

h) Mengawas proses ujian akhir praktikum/pembelajaran. 
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i) Mengkoreksi hasil ujian akhir praktikum/pembelajaran. 

j) Memberikan penilaian terhadap hasil ujian akhir 

praktikum/pembelajaran sesuai dengan panduan penilaian 

yangditetapkan oleh universitas. 

4. Praktikan  

a) Mentaati peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan. 

b) Mengikuti petunjuk instruktur dan teknisi. 

c) Melaksanakan praktikum/pembelajaran dengan tepat dan 

benar sesuai dengan petunjuk yang berlaku. 

d) Membuat dan mengumpulkan tugas akhir/laporan akhir 

praktikum/pembelajaran yang ditugaskan oleh instruktur. 

e) Mengikuti ujian akhir praktikum/pembelajaran. 

f) Melengkapi semua persyaratan untuk mengikuti ujian akhir 

praktikum/pembelajaran 

 

10. Tata Tertib Praktikum/Pembelajaran Mahasiswa  

a. Mahasiswa harus mempersiapkan diri sebelum praktikum/ 

pembelajaran dilaksanakan. 

b. Mahasiswa harus hadir sepuluh menit sebelum 

praktikum/pembelajaran dimulai. 

c. Mahasiswa harus mengikuti pre-test yang dilakukan oleh pembina 

praktikum/pembelajaran. 

d. Mahasiswa yang berhalangan hadir hendaknya memberikan surat 

keterangan. 

e. Apabila secara sengaja Mahasiswa tidak hadir sebanyak 3 kali 

berturut-turut, tanpa pemberitahuan dianggap gugur, atau sesuai 

dengan persetujuan. 

f. Setiap kali mengikuti praktikum/pembelajaran, Mahasiswa harus: 

1) Memelihara peralatan sesuai kebutuhan. 

2) Memelihara peralatan yang ada. 

3) Menjaga kebersihan ruangan praktikum/pembelajaran. 
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4) Setelah praktikum/pembelajaran selesai, Mahasiswa harus 

meletakkan peralatan pada tempatnya. 

5) Mahasiswa apabila mengalami kecelakaan praktikum/ 

pembelajaran harus segera melapor pada instruktur, teknisi, atau 

petugas Laboratorium. 

6) Sepatu dan segala yang bukan perlengkapan 

praktikum/pembelajaran disimpan ditempatkan yang telah 

disediakan. 

g. Selama mengikuti praktikum/pembelajaran Mahasiswa dan 

Instruktur dilarang: 

1) Merokok dan makan dalam Laboratorium. 

2) Mencoret-coret meja praktikum pembelajaran. 

3) Memindahkan peralatan praktikum/pembelajaran tanpa izin. 

4) Berpakaian yang tidak sopan, dan sesuatu yang tidak pantas. 

5) Bergurau yang keterlaluan sehingga menggangu jalannya 

praktikum/pembelajaran. 

6) Mengaktifkan telepon seluler di dalam ruangan 

praktikum/pembelajaran. 

7) Setelah selesai melaksanakan praktikum/pembelajaran 

mahasiwa dilarang keluar Laboratorium sebelum diijinkan oleh 

instruktur.  

h. Alokasi Waktu Praktikum/Pembelajaran 

Alokasi waktu praktikum/pembelajaran didasarkan pada jumlah 

kredit mata kuliah yang telah ditetapkan oleh universitas, dan sudah 

terjadwal secara terintegrasi dengan jadwal fakultas. 

 

11. Prosedur dan Aturan Penggunaan Peralatan Praktikum 

Laboratorium Bahasa 

a. Peralatan praktikum/pembelajaran telah tersedia pada meja kerja 

yang 

telah dipersiapkan. 
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b. Setiap kelompok kelas bertanggung jawab pada pemakaian alat yang 

digunakan. 

c. Sebelum praktikum/pembelajaran dimulai ketua kelas 

menandatangani 

blanko inventaris dengan mengecek kelengkapan alat. 

d. Apabila terjadi kerusakan alat atau hilang anggota kelas 

praktikum/pembelajaran harus melaporkan kepada petugas. 

e. Kerusakan atau kehilangannya alat yang disebabkan oleh anggota 

kelas praktikum/pembelajaran, maka Mahasiswa (praktikan) 

dikenakan denda atau mengganti dengan barang yang sama. 

f. Mahasiswa (praktikan) hanya menggunakan peralatan yang telah 

disediakan pada meja kerja masing-masing dan dilarang meminjam 

peralatan dari ruang praktikum/pembelajaran lainnya. 

g. Alat yang dipakai bersama hanya boleh digunakan seijin instruktur. 

 

12. Daftar Peralatan Laboratorium Bahasa  

Alat-alat yang digunakan pada Laboratorium Bahasa FITK: 

a. MASTER CONSOLE 

b. Headset  

c. Teacher Desk 

d. Teacher Chair 

e. Room Speaker  

f. Printer Inkjet Brother 

g. Duct Cable 

h. Teacher Stage 

i. LCD Projector 

j. Cabinet Rack 
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13. Tata Tertib Laboratorium Bahasa  

a. Letakkan sepatu dan tas di loker / tempat sepatu 

b. Mahasiwa tidak diperkenankan memakai sandal, kaos oblong, dan 

mengikuti panduan berpakain yang telah ditentukan oleh Universitas 

ketika mengikuti perkuliahan. 

c. Dosen wajib mengisi daftar hadir yang disediakan setiap perkuliahan 

di pusat keahlian dan pembelajaran bahasa. 

d. Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir yang disediakan setiap 

mengikuti perkuliahan di pusat keahlian dan pembelajaran bahasa. 

e. Buanglah sampah pada tempatnya. 

f. Dilarang makan, minum, mengaktifkan telepon seluler, dan mencoret 

meja di dalam ruangan pusat keahlian dan pembelajaran bahasa. 

g. Jagalah ketertiban dan keamanan selama di dalam laboratorium. 

h. Mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan peralatan dan 

meninggalkan ruangan sebelum ada instruksi dari dosen. 

i. Mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan peralatan pada meja 

master. 

j. Mahasiwa tidak diperkenankan memindahkan peralatan yang terdapat 

di dalam pusat keahlian dan pembelajaran bahasa. 

k. Apabila terjadi kendala ketika pelaksanaan praktikum, harap segera 

melaporkan kepada petugas. 

l. Jagalah kondisi peralatan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak 

terjadi kerusakan. 

m. Apabila telah melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka 

akan diberi sanksi-sanksi sebagai: 

1) Sanksi peringatan. 

2) Sanksi memperbaiki alat apabila telah melakukan perusakan 

dengan sengaja. 

3) Sanksi mengganti alat atau membayar denda sesuai dengan harga 

alat 

tersebut apabila telah melakukan perusakan dengan sengaja. 
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4) Sanksi membersikan apabila dengan sengaja membuang sampah 

atau mencoret-coret meja. 

5) Sanksi skorsing apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran 

tersebut 

dengan sengaja secara berulang kali (sanksi skorsing akan 

dilakukan setelah ada kesepakatan dari dosen dan dengan 

persetujuan Ketua Laboratorium, Ketua Program Studi dan 

Dekan).  

 

G. PEDOMAN LABORATORIUM KOMPUTER 

1. Latar Belakang 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Raden Fatah 

merupakan salah satu LPTK yang bertujuan menghasilkan para calon 

sarjana pendidikan yang berlandaskan Islam dan berkompeten dengan 

kemampuan penunjang yang memadai termasuk penguasaan teknologi yaitu 

komputer. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) bertanggung jawab 

untuk membekali para lulusannya dengan berbagai kompetensi dan 

penguasaan ilmu-ilmu komputer agar mahasiswa dapat menajalankan tugas 

akademik dengan baik dan lulusan memiliki penguasaan teknologi yang 

efektif melalui laboratorium komputer FITK. 

2. Profil Singkat  

Laboratorium Komputer Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

(Labkom FITK) merupakan sarana pendukung belajar mengajar berbasis 

Teknologi Informasi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah 

Palembang yang dikelola oleh Unit Laboratorium Terpadu FITK.Labkom 

FITK terletak di lantai 4 gedung Fakultas, memiliki 40 unit komputer. Untuk 

mempermudah proses belajar mengajar terdapat juga LCD proyektor serta 

dengan dukungan koneksi internet yang memberikan kenyamanan bagi 

pengguna Labkom FITK. Labkom FITK tidak bisa dipergunakan untuk 

kepentingan pribadi (misal: mengecek nilai di portal akademik, internetan, 
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mengetik atau mengedit tugas). Untuk pengecekan nilai, kegiatan internetan 

atau mengetik tugas di portal akademik dapat dilakukan di komputer-

komputer yang disediakan di lantai 1 gedung Fakultas. Jika ada kelompok 

mahasiswa yang membutuhkan Labkom FITK untuk pelaksanaan kelas atau 

pelatihan multimedia, dapat mengajukan permohonan izin pada Kepala 

Laboratorium FITK secara tertulis. 

3. Tujuan 

Laboratorium Komputer Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

(Labkom FITK) UIN Raden Fatah Palembang bertujuan untuk: 

a.   Menyiapkan lulusan yang mempunyai keunggulan kompetitif di 

bidang aplikasi komputer untuk mendukung kegiatan belajar 

mengajar. 

b.   Menjadikan praktikan lulus dengan ketrampilan mengaplikasikan 

program komputer sesuai dengan kebutuhannya. 

c.    Menyiapkan alumni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Raden Fatah Palembang yang trampil dalam memanfaatkan 

program komputer yang dapat digunakan dalam memecahkan 

persoalan-persoalan manajerial dalam organisasi. 

4. Kegiatan Utama 

a. Pelatihan ICT 

Pelatihan ini dilaksanakan setiap bulan Maret dan April. Melalui 

pelaksanaan pelatihan ICT untuk mahasiswa FITK UIN Raden Fatah 

Palembang ini diharapkan menjadi penguat pelatihan ICT di level 

universitas dengan fokus ke kebutuhan mahasiswa yang lebih spesifik di 

level fakultas; menjadi solusi bagi mahasiwa-mahasiswa yang masih 

memiliki kendala dalam penguasaan teknologi, informasi dan komunikasi; 

mendukung proses belajar mahasiwa dalam menyelesaikan tugas kuliah 

dan tugas akhir; dan mencetak lulusan yang memiliki kemampuan 

teknologi, informasi dan komunikasi yang memadai sehingga mampu 

bersaing dan menjadi pendidik berkualitas di masa depan. 
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Target dari kegiatan pelatihan ICT untuk mahasiswa FITK UIN 

Raden Fatah Palembang adalah menghimpun semua mahasiswa di 

program studi – program studi di FITK yang masih memiliki kendala 

dalam penguasaan teknologi, informasi dan komunikasi melalui utusan 

masing-masing program studi; menciptakan pelatihan yang tepat guna dan 

berkelanjutan melalui metode problem solving dimana materi pelatihan 

yang diberikan sesuai dengan kendala dan kebutuhan mahasiswa; dan 

menjadikan mahasiswa yang menjadi peserta pelatihan sebagai agen 

perubahan di program studinya secara umum dan kelasnya secara khusus 

untuk berbagi tentang apa yang sudah dipelajari selama pelatihan. 

Adapun output dari pelaksanaan kegiatan pelatihan ICT untuk 

mahasiswa FITK UIN Raden Fatah Palembang agar mahasiswa Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang memiliki 

kemampuan teknologi, informasi dan komunikasi yang memadai untuk 

mendukung kegiatan akademik yang lebih baik; dan mahasiswa Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang dapat menjadi 

lulusan dengan kompetensi dibidang teknologi, infromasi dan komunikasi 

yang memadai sebagai skill penunjang untuk menjadi pendidik berkualitas 

di masa depan. 

Peserta kegiatan pelatihan ICT untuk mahasiswa FITK UIN Raden 

Fatah Palembang ini adalah 120 mahasiswa FITK di semester empatyang 

merupakan utusan dari masing-masing program studi. Setiap program 

studi mengutus 12 mahasiswa yang akan dibagai menjadi 3 kelas. 

Sehingga satu kelas berjumlah 40 mahasiswa. Pelatih dari kegiatan 

pelatihan ICT untuk mahasiswa FITK UIN Raden Fatah Palembang ini 

adalah ada 3 orang dosen DTNPS dari FITK UIN Raden Fatah Palembang. 

 

b. Pelatihan E-Learning 

Pelatihan ini dilaksanakan setiap bulan September dan Oktober. 

Melalui pelaksanaan pelatihan e-learning untuk mahasiswa FITK UIN 

Raden Fatah Palembang ini diharapkan menjadi penguat pelatihan ICT di 
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level universitas dengan fokus ke kebutuhan mahasiswa akan e-learning di 

level fakultas; menjadi solusi bagi mahasiwa-mahasiswa yang masih 

memiliki kendala dalam penggunaan e-learning; mendukung proses 

belajar mahasiwa dalam menyelesaikan tugas kuliah; dan membuat 

mahasiswa menjadi lebih akademis dengan menggunakan e-learning di 

waktu luang agar bisa menjadi pengguna internet yang bijak dan lebih 

positif. 

Target dari kegiatan pelatihan e-learning untuk mahasiswa FITK 

UIN Raden Fatah Palembang adalah menghimpun semua mahasiswa di 

program studi – program studi di FITK yang masih memiliki kendala 

dalam penggunaan e-learning melalui utusan masing-masing program 

studi; menciptakan pelatihan yang tepat guna dan berkelanjutan melalui 

metode problem solving dimana materi pelatihan yang diberikan sesuai 

dengan kendala dan kebutuhan mahasiswa terkait e-learning; dan 

menjadikan mahasiswa yang menjadi peserta pelatihan sebagai agen 

perubahan di program studinya secara umum dan kelasnya secara khusus 

untuk berbagi tentang apa yang sudah dipelajari selama pelatihan. 

Adapun output dari pelaksanaan kegiatan pelatihan e-learning untuk 

mahasiswa FITK UIN Raden Fatah Palembang agar mahasiswa Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang memiliki 

penguasaan e-learning yang memadai untuk mendukung kegiatan 

akademik yang lebih baik; dan mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Fatah Palembang dapat menjadi mahasiswa yang 

lebih akademis dengan menggunakan e-learning di waktu luang agar bisa 

menjadi pengguna internet yang bijak dan lebih positif. 

Peserta kegiatan pelatihan e-learning untuk mahasiswa FITK UIN 

Raden Fatah Palembang ini adalah 120 mahasiswa FITK di semester tiga 

yang merupakan utusan dari masing-masing program studi. Setiap 

program studi mengutus 12 mahasiswa yang akan dibagai menjadi 3 kelas. 

Sehingga satu kelas berjumlah 40 mahasiswa. Pelatih dari kegiatan 

pelatihan e-learning untuk mahasiswa FITK UIN Raden Fatah 
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Palembangini adalah ada 3 orang dosen DTNPS dari FITK UIN Raden 

Fatah Palembang. 

c. Pembinaan Computer Study Club 

Pembinaan ini dilaksanakan setiap bulan Mei sampai dengan 

Agustus. Pembinaan Computer Study Club untuk mahasiswa FITK UIN 

Raden Fatah Palembang ini diharapkan menjadi wadah pengembangan 

minat dan bakat mahasiswa di bidang komputer; menjadi faktor pengalih 

positif agar mahasiswa menggunakan komputer lebih positif, kreatif dan 

produktif; mencetak mahasiswa yang berprestasi melalui keahlian di 

bidang komputer; dan membuat mahasiswa menjadi lebih akademis 

dengan menggunakan komputer di waktu luang agar bisa menjadi 

pengguna yaang bijak. 

Target pembinaan Computer Study Club untuk mahasiswa FITK 

UIN Raden Fatah Palembang adalah menghimpun semua mahasiswa di 

program studi – program studi di FITK yang memiliki minat dan bakat di 

bidang komputer melalui utusan masing-masing program studi; 

menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang mampu menciptakan media 

pembelajaran berbasis komputer; dan menjadikan mahasiswa yang 

menjadi peserta pelatihan sebagai agen perubahan di program studinya 

secara umum dan kelasnya secara khusus untuk berbagi tentang apa yang 

sudah dipelajari di dalam club. 

Adapun output dari pembinaan Computer Study Club untuk 

mahasiswa FITK UIN Raden Fatah Palembang adalah agar Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang memiliki kumpulan 

mahasiswa-mahasiswa yang kreatif dan produktif di bidang komputer 

sehingga dapat memperkenalkan media pembelajaran berbasis komputer 

yang dapat diperkenalkan dalam internal kampus; dan Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang memiliki agen 

perubahan yag membawa pengaruh positif atas penggunaan komputer oleh 

mahasiswa dilingkungan fakultas sehingga mereka menjadi lebih akademis 

dan positif saat menggunakan komputer di waktu luang. 
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Peserta pembinaan Computer Study Club untuk mahasiswa FITK 

UIN Raden Fatah Palembangini adalah 40 mahasiswa FITK dari berbagai 

semester yang merupakan utusan dari masing-masing program studi. 

Setiap program studi mengutus 4 mahasiswa. Pembina dari kegiatan 

Computer Study Club untuk mahasiswa FITK UIN Raden Fatah 

Palembang ini adalah ketua laboratorium komputer FITK. 

 

5. Kegiatan Rutin 

a. Memfasilitasi praktikum matakuliah  

Kegiatan memfasilitasi praktikum matakuliah ditujukan untuk 

mendukung kegiatan akademis, khususnya melalui perkuliahan 

dilingkungan FITK UIN RADEN FATAH. Sasaran dari program ini 

adalah dosen dan mahasiswa. Indikator kinerja pada pelaksanaan program 

ini kemudian dilihat dari jumlah dan variasi layanan, mengingat program 

ini merupakan program yang rutin dilaksanakan per-tahun. Variasi layanan 

mengacu pada keberagaman jumlah matakuliah yang difasilitasi, 

sedangkan jumlah layanan mengacu pada banyaknya jumlah layanan yang 

dilakukan. Dalam hal pelaksanaan, program ini dilaksanakan pada masa 

aktif perkuliahan sebagaimana tertuang dalam kalender akademik. Rincian 

lebih lanjut dapat dilihat pada time line kegiatan. 

b. Peningkatan dan perawatan (maintenance) fasilitas laboratorium 

komputer 

Program ini juga termasuk program yang rutin dilakukan sejak periode 

sebelumnya. Peningkatan fasilitas laboratorium pada periode ini 

khususnya ditekankan pada pengadaan jaringan internet. Di samping itu 

dalam upaya peningkatan variasi layanan praktikum. Maka dilakukan pula 

pengadaan software yang dibutuhkan untuk menunjang proses praktikum. 

Selain itu, dilakukan pengadaan terhadap beberapa fasilitas laboratorium 

yang memungkinkan terlaksananya aktivitas praktikum yang lebih baik 

(misal AC, piranti lainnya). Sementara itu, untuk perawatan (maintenance) 

dilakukan secara rutin satu kali dalam satu bulan. Maintenance dilakukan 
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pada perangkat keras maupun perangkat lunak. Kerusakan yang 

ditemukan, kemudian diajukan pada subbagian perlengkapan untuk proses 

perbaikan. Adapun indikator kinerja dari program ini adalah ketersediaan 

fasilitas yang terawat dan memadai. 

 

c. Pengelolaan website laboratorium komputer 

Pengelolaan website laboratorium komputer juga merupakan kegiatan 

rutin. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan fungsi layanan dengan 

membuka jalur komunikasi yang lebih besar dengan pengguna. Sasaran 

dari program ini adalah pengguna layanan, baik dosen maupun mahasiswa. 

Indikator kinerja dari program ini adalah kualitas layanan, dalam artian 

mempermudah pengguna untuk mengakses laboratorium komputer melalui 

website laboratorium komputer. 

 

d. Memfasilitasi kegiatan dosen diluar matakuliah  

Sebagaimana beberapa kegiatan sebelumnya, program ini 

merupakan program reguler yang dilaksanakan pada laboratorium 

komputer. Meskipun secara kuantitas tidak sebanyak praktikum 

matakuliah, program ini dilaksanakan untuk memfasilitasi dosen yang 

termasuk pengguna laboratorium komputer dalam melaksanakan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi, baik berupa penelitian maupun pengabdian 

masyarakat. Dengan demikian, sasaran dari program ini adalah dosen di 

lingkungan FITK UIN RADEN FATAH. Secara teknis, program ini 

dijadwalkan pada bulan Agustus-November. Namun, tidak menutup 

kemungkinan akan dilaksanakan di luar jadwal tersebut menyesuaikan 

dengan jadwal dan kegiatan dosen FITK selaku pengguna. Indikator 

kinerja dari program ini adalah kualitas layanan. 

 

e. Pengadaan tes deteksi plagiasi  

Pada dasarnya, program ini merupakan program yang baru 

diinisiasi dalam periode ini. Ke depan, program ini akan dilaksanakan 
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secara rutin dalam rangka mendukung upaya fakultas terkait peningkatan 

kualitas karya ilmiah dosen maupun mahasiswa. Sasaran dari program ini 

adalah dosen maupun mahasiswa (baik pada program sarjana maupun pada 

program pascasarjana) FITK UIN RADEN FATAH. Dari proses deteksi 

plagiasi ini, laboratorium komputer kemudian menerbitkan sertifikat bebas 

plagiasi pada setiap karya yang telah mengalami deteksi plagiasi. Indikator 

kinerja dari program ini berupa kualitas layanan. 

 

5. Kegiatan Tambahan  

a.    Pelaksanaan Pelatihan Citasi (aplikom untuk penulisan skripsi) bagi 

mahasiswa 

Program ini merupakan program tambahan dan belum bersifat rutin 

dilaksanakan pertahun. Seperti halnya deteksi plagiasi, program ini 

diinisiasi pada periode ini dan ditujukan untuk mendukung peningkatan 

kualitas karya ilmiah dosen maupun mahasiswa selaku pengguna 

layanan.Akan tetapi, dalam periode ini sasaran dari program ini adalah 

mahasiswa FITK UIN RADEN FATAH, khususnya mahasiswa tingkat 

akhir yang akan maupun sedang menyelesaikan tugas akhir.Secara teknis, 

program ini dilaksanakan pada bulan Agustusdan November2018. 

Indikator kinerja adalah terlayaninya 200 mahasiswa. 

 

b. Pelaksanaan Pelatihan Olah Data berbasis SPSS 

Seperti halnya pelatihan citasi, program ini merupakan program 

tambahan dan baru diinisiasi pada periode ini. Sasaran dari program ini 

adalah mahasiswa tingkat akhir yang akan maupun sedang menyelesaikan 

tugas akhir (skripsi). Secara teknis, program ini dijadwalkan pada Bulan 

Oktober dan Desember. Indikator kinerja adalah terlayaninya 100 

mahasiswa. 

 

c. Peningkatan kualitas SDM laboran 

Peningkatan kualitas SDM laboran dilaksanakan dalam bentuk 

pengajuan pelatihan yang meliputi pelatihan terkait jaringan komputer, 
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SPSS maupun pelatihan-pelatihan lainnya yang berkaitan dan menunjang 

kompetensi laboran. Berbeda dengan beberapa program sebelumnya, 

program ini dilakukan untuk laboran yang ditujukan untuk peningkatan 

kualitas layanan.  

d. Sertifikasi laboran 

Sertifikasi laboran merupakan program yang dilaksanakan satu kali 

dalam satu tahun. Seperti halnya peningkatan kualitas SDM laboran, 

program ini ditujukan untuk mengoptimalkan kualitas layanan melalui 

peningkatan kualitas SDM laboran. Secara teknis, tidak ada penjadwalan 

khusus bagi program ini, mengingat sertifikasi laboran mengikuti jadwal 

sertifikasi yang telah ditetapkan. 

 

6. Timeline Kegiatan 

 Adapun timeline dari kegiatan laboratorium komputer adalah sebagai 

berikut. 

No Program Kerja Rencana Pelaksanaan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Memfasilitasi praktikum matakuliah             

2 Peningkatan fasilitas laboratorium 

computer 

            

3 Maintenance fasilitas laboratorium 

computer 

            

4 Pengelolaan website laboratorium 

computer 

            

5 Memfasilitasi kegiatan dosen di luar 

matakuliah 

            

6 Pengadaan deteksi plagiasi             

7 Pelaksanaan pelatihan citasi bagi 

mahasiswa 

            

8 Pelaksanaan pelatihan olah data SPSS             

9 Peningkatan kualitas SDM laboran             

10 Pengajuan sertifikasi laboran             
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7. Prosedur Penggunaan Laboratorium Komputer 

 

 

 

Penjelasan: 

Penyampaian persyaratan 

1) Dosen pengampu mata kuliah mengambil formulir  (Error! Reference 

source not found.) di laboratorium komputer. 

2) Dosen pengampu mata kuliah menyampaikan formulir yang telah diisi 

lengkap dan ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan diketahui 

oleh ketua program studi. 

3) Dosen pengampu menyampaikan formulir paling lambat 1(satu) minggu 

sebelum praktikum pertama dimulai. 

Dosen MK 
menyampaikan 
formulir ke Lab. 

komputer. 

Persyaratan 

dipenuhi? 
Stop 

Kesepakatan 
Pengelola Lab 

dan Dosen MK 

Pelaksanaan 

Praktikum 

Pengelola  Lab. 
konfirmasi ke 

dosen MK 

Verifikasi oleh 
Lab. Komputer 

Selesai 

tidak kurang 

ya 
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Verifikasi oleh Pengelola Laboratorium. 

1) Pengelola laboratorium komputer mengevaluasi : 

a) Adanya formulir rencana praktikum yang ditandatangani oleh dosen 

dan diketahui ketua program studi. 

b) Jadwal praktikum yang diusulkan oleh dosen dengan jadwal 

penggunaan laboratorium. 

c) Kecukupan peralatan (software dan hardware) dengan peserta 

praktikum. 

d) Kelayakan diadakannya kegiatan praktikum untuk mata kuliah yang 

diampu. 

2) Jika syarat-syarat dipenuhi, maka dilanjutkan dengan kesepakatan. 
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Lampiran I 

DAFTAR NAMA-NAMA 

PIMPINAN DAN PELAKSANA ORGANISASI 

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UIN RADEN FATAH PALEMBANG 

 

I. Pejabat Struktural  

 Dekan Prof. Dr. H.Kasinyo Harto, M.Ag 

 Wakil Dekan I Dr. Dewi Warna, M.Pd. 

 Wakil Dekan II Drs. H. Tastin, M.Pd.I 

 Wakil Dekan III Dra. Choirun Niswah, M.Ag 

 Kepala Bagian Tata Usaha (TU) Usman Ali, S.Ag 

 Sub Bag Akademik dan  KeMahasiswaan Yuni Melati, M.H  

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Indra Jaya Susilawati, M.Si. 

 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Rian Kartika Sari, S.Sos., M.Si 

   

II. Pejabat Non Struktural  

 Ketua  ProgramStudi PAI Alimron, M.Ag 

 Sekretaris ProgramStudi PAI Mardeli, MA 

 Ketua ProgramStudi PBA Dr. Yuniar, M.Pd.I 

 Sekretaris ProgramStudi PBA Nazarmanto, M.A 

 Ketua ProgramStudi MPI M. Hasbi, M.Ag 

 Sekretaris Program Studi MPI Kris Setyianingsih, SE 

 Ketua Program Studi PGMI Dr. Hj. Mardiah Astuti, M.Pd.I 

 Sekretaris Program Studi PGMI Tutut Handayani, M.Pd.Is 

 Ketua Program Studi PBI Hj. Lenny Marzulina, M.Pd 

 Sekretaris Program Studi PBI Mohammad Hollandiyah,M.Pd 

 Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Dr. Indah Wigati, M.Pd.I 

 Sekretaris Program Studi Pendidikan 

Biologi 

Jhon Riswanda, S.Pd., M.Kes. 

 Ketua Program Studi Pendidikan Dr. Hartatiana, M.Pd. 
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Matematika 

 Sekretaris Program Studi Pendidikan 

Matematika 

Riza Agustiani, M.Pd. 

 Ketua Program Studi Pendidikan Fisika 

Sekretaris Program Studi Pendidikan Fisika 

Dr. Amilda, M.A 

Suhadi, M.Si 

 Ketua Program Studi Pendidikan Kimia Muhammad Isnaini, S.Ag., M.Pd 

 Sekretaris Program Studi Pendidikan Kimia Resty Tri Astuti, M.Pd 

 Ketua Program Studi PIAUD Dr. Leni Marlina, M.Pd.I 

 Sekretaris Program Studi PIAUD Kurnia Dewi, M.Pd 

 Kepala Laboratorium Sumber Belajar Dr. Yulia Tri Samiha, M.Pd 

 Kepala Laboratorium Micro Teaching Dr. Febriyanti, S.Ag M.Pd.I 

 Kepala Laboratorium Keagamaan Dr. Nurlaila, S.Ag M.Pd.I 

 Kepala Laboratorium Komputer Beni Wijaya, M.Pd 

 Kepala Laboratorium Bahasa Eka Sartika, M.Pd 

 Kepala Laboratorium IPA Terpadu Umi Hiras, M.Pd 
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LAMPIRAN II 

Data Dosen dan Karyawan 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Raden Fatah Palembang 

 

1. Daftar Nama Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) 

a. Dosen Tetap PNS 

No Nama Dosen/NIP Mata Kuliah Keahlian 

1 Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed 

NIP. 19650927 1991 03 1004 

Sosiologi Pendidikan 

2 Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si 

NIP. 19700823 1995 03 2001 

Psikologi Pendidikan 

3 Dr.H. Akmal Hawi, M.Ag 

NIP. 19610730 1988 031002 

Materi PAI 

Metodologi Studi Islam 

Ilmu Pendidikan Islam 

4 Dra. Hj. Elly Manizar, M.Pd.I 

NIP. 19531203 1980 032002 

Psikologi Umum 

5 Dr. Muh. Misdar, M.Ag 

NIP. 19630502 1994 03 1003 

Sejarah Pendidikan Islam 

6 Drs. Karoma, M.Pd 

NIP. 19630922 1993 03 1002 

Perencanaan Pembelajaran PAI 

7 Dra. Hj. Rohmalina Wahab, M.Pd.I NIP. 

19531215 1982 032003 

Psikologi Pendidikan 

Ilmu Jiwa Agama 

8 Dr. Musnur Hery, M.Ag 

NIP. 19671028 1993 031001 

Filsafat Pendidikan Islam 

9 Dr. Abdurrahmansyah,M.Ag 

NIP. 19730713 1998 031003 

Pengembangan KK PAI 

10 Dr. Ismail, M.Ag 

NIP. 19691127 1996 031002 

Filsafat Pendidikan Islam 

11 Dr. Ermis Suryana, S.Ag, M.Pd.I 

NIP. 19730814 1998 032001 

Bimbingan dan Penyuluhan 

12 Dr. Rahmad Nasution, M.Ag 

NIP. 19551215 1980 03 1007 

Studi Islam 

13 Dr. H. Fajri Ismail, M.Pd.I 

NIP. 19760323 2005 011008 

Evaluasi dan metodologi 

pendidikan 

14 Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd 

NIP. 197202012000031004 

Media Pengajaran 

15 Zuhdiyah, M.Ag 

NIP. 197208242005012001 

Ilmu Jiwa Agama 

16 Al Imron, M.Ag 

NIP. 19720213 2000 03 1002 

Hadist 

17 Muhammad Fauzi, M.Ag 

NIP. 19740612 2003 12 1006 

Telaah Kurikulum PAI 

18 Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag. 

NIP. 19720824 2005 01 2001 

Pendidikan Islam 

19 Drs. Azhari Fiqh/Ushul Fiqh 
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No Nama Dosen/NIP Mata Kuliah Keahlian 

NIP. 19550510 1983 03 1004 

20 Drs. Herman Zaini 

NIP. 19560424 1982 03 1003 

Ilmu Pendidikan 

21 Mardeli, MA 

NIP. 19751008 2000 03 2001 

Civic Education 

22 Sukirman, S.Sos, M.Si 

NIP. 19710703 2007 12 1004 

ISD/IBD 

23 Nurlaila, S.Ag, M.Pd.I 

NIP. 19731029 2007 10 2001 

Ilmu Pendidikan 

24 Drs. Ahmad Syarifuddin, M.Pd.I 

19630911 199403 1001 

Ilmu Pendidikan Islam 

25 Dra.Hj.Misyuraidah, M.Hi 

NIP. 19550424 198503 2001 

Fiqh 

26 Aida Imtihana, M.Ag. 

NIP. 19720122 199803 2002 

PAI 

27 Sofyan, S.Ag., M.H.I 

NIP. 19710715 199803 1001 

PAI 

28 Drs.Kemas Mas’ud Ali, M.Pd. 

NIP. 19600531 200003 1001 

Bahasa Indonesia 

29 Helen Sabera Adib, M.Pd.I 

NIP. 19790104 200710 2002 

Evaluasi Pendidikan 

30 Nyayu Soraya, M.Hum 

NIP. 19761222 200312 2004 

Sejarah Peradaban Islam 

 

b. Dosen Tetap Bukan PNS 

No Nama Dosen/NIP Mata Kuliah Keahlian 

1 Baldi Anggara, M.Pd.I - 

2 Zulhijrah, M.Pd.I - 

3 Syarnubi, M.Pd.I - 

4 Mutia Dewi, M.Pd.I  

5 Novia Ballianie, M.Pd.I  

6 Halimatussakdiah, M.Pd.I  

7 Romli, M.Pd.I  

8 Gatot Kaca, M.Pd.I  

 

2. Daftar Nama Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 

a. Dosen Tetap PNS 

No Nama Dosen/NIP Mata Kuliah Keahlian 
1 Dra. Hj. Mursyidah, M.Pd.I NIP. 

19540730 1987 03 2000 

Bahasa Arab 

2 Dra. Maimunah, M.Ag 

NIP. 19561220 1988 03 2001 

Bahasa Arab/Tarjamah 

3 Drs. H. Jumhur, MA 

NIP. 19680413 199703 1001 

Qowaid 

4 Dr. Munir, M.Ag Perencanaan Sistem Pengajaran 
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No Nama Dosen/NIP Mata Kuliah Keahlian 
NIP. 19710304 200112 1002 Bahasa Arab 

5 Wasilah, MA 

NIP. 19721213 199703 2001 

Shoraf 

6 Jamanuddin, M.Ag 

NIP. 19690204 200312 1003 

Ilmu Kalam 

7 Dra. Enok Rohayati, M.Pd.I 

NIP. 19600426 198803 2001 

Bahasa Arab 

8 H. Mukmin, LC, M.Pd.I 

NIP. 19780623 200312 1001 

Muhadtsah/Baloghah 

9 Dr. Yuniar, M.Pd.I 

NIP. 19800318 200710 2002 

Qiro’atul Qutub 

10 M. Mukhlis, S.Ag, MA 

NIP. 19750317 200003 1001 

Tafsir 

11 Kristina Imron, Lc. M.Pd.I 

NIP. 19760225 200501 2005 

Ilmu Pendidikan Islam 

 

b. Dosen Tetap Bukan PNS 

No Nama Dosen/NIP Mata Kuliah Keahlian 

1 Bahrum Amir, Lc., M.Ed - 

2 Nazarmanto, MA - 

3 Irmansyah, M.Pd.I - 

4 Qoim Nurani, S.Pd.I., M.Pd.I - 

  

3. Daftar Nama Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) 

a. Dosen Tetan PNS 

No Nama Dosen/NIP Mata Kuliah Keahlian 

1 Prof. Drs. M. Sirozi, MA, Ph.D  

NIP. 196108061989031008 

Politik Pendidikan 

2 Prof. Dr. H. Kasinyo Harto,M.Ag 

NIP. 197109111995032001 

Metodologi Pendidikan Islam 

3 Dr. H. Kms. Badarudin, M.Ag 

NIP. 19600531 2000 03 1001 

Manajemen Pendidikan 

4 Dra. Hj. Rusmaini, M.Pd.I 

NIP. 195703201985032002 

Ilmu Pendidikan Islam 

5 Drs. M. Hasbi Ashshiddiqi,M.Pd.I. 

NIP. 195602201985031002 

Pengembangan Sistem Evaluasi 

6 Choirun Niswah, M.Ag 

NIP. 197008211996032002 

Sejarah Pendidikan Islam 

7 Kris Setyianingsih, SE 

NIP. 196409021990032002 

Manajemen Pendidikan 

8 Drs. Syaipul Annur, M.Pd 

NIP. 197012081996031003 

Praktek Penelitian Pendidikan 

9 M. Hasbi, M.Ag 

NIP. 1976131 200501 1 002 

Administrasi Pendidikan 

10 Dr. Leni Marlina, M.Pd.I 

NIP. 197908282007012019 

Manajemen Lembaga 

Pendidikan 
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No Nama Dosen/NIP Mata Kuliah Keahlian 

11 Afriantoni, M.Pd.I 

NIP. 197804032009011013 

Politik Pendidikan 

12 Febriyanti, S.Ag, M.Pd.I 

NIP. 197702032007012015 

Filsafat Pendidikan 

13 Tutut Handayani, M.Pd.I 

NIP. 19781110 2007 10 2004 

Ilmu Pendidikan Islam 

14 Dr. Amilda, M.A. 

NIP. 197707152006042003 

Psikologi Pendidikan (Belajar) 

 

b. Dosen Tetap Bukan PNS 

No Nama Dosen/NIP Mata Kuliah Keahlian 

1 Dian Syafitri, M.Pd - 

2 Rabbul Izzatin, MM - 

3 Ibrahim, M.Pd - 

4 Hidayat, M.Pd - 

 

4. Daftar Nama Dosen Program Studi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah (PGMI) 

a. Dosen Tetap PNS 

No Nama Dosen/NIP Mata Kuliah Keahlian 
1 Drs. Najamudin R, M.Pd.I  

NIP. 19550616 198303 1003 

Sejarah Pendidikan Islam 

Administrasi Pendidikan 

2 Drs. Tastin,M.Pd.I 

NIP. 19590218 198703 1003 

Ilmu Pendidikan 

Sejarah Pendidikan Islam 

3 Dr. Amir Rusdi, M.Pd  

NIP. 19590114 199003 1002 

Telaah PAI 

Pengembangan Kurikulum 

4 Dr. Yulia Tri Samiha, M.Pd NIP. 19680721 

200501 2004 

Pendidikan IPS 

5 Dra. Nurlaili, M.Pd.I  

NIP. 19631102 199003 2001 

Bahasa Indonesia 

6 Drs. Aquami, M.Pd.I. 

NIP. 19670619 199503 1001 

Metode Pembelajaran PAI 

Ilmu Kalam, Tafsir Tarbawi 

7 Elhefni, M.Pd.I 

NIP. 19730224 200501 1004 

Metodologi 

Pendidikan Islam 

8 Faisal, M.Pd.I 

NIP. 19740512 200312 1001 

Psikologi Umum 

9 Drs. Kemas Mas’ud Ali, M.Pd 

NIP. 19600531 200003 1001 

Pendidikan Bahasa Indonesia 

10 Dr. Mardiyah Astuti, M.Pd.I  

NIP. 19761105 200710 2 002 

Metodologi Pengajaran 

11 Maryamah, M.Pd.I 

NIP. 197611182007012008 

Sejarah Pendidikan Islam 

12 Midya Botty, M.Pd. 

NIP. 19750521 200501 2004 

Social Study 

13 Ida Wati, M.Pd 

NIP. 19711220 201101 2001 

Pendidikan Bahasa Indonesia 
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b. Dosen Tetap Non PNS 

No Nama Dosen/NIP Mata Kuliah Keahlian 

1 Haniatussholihah, M.Pd - 

2 Miftahul Husni, M.Pd - 

3 Amir Hamzah, M.Pd - 

 

5. Daftar Nama Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) 

a. Dosen Tetap PNS 

No Nama Dosen/NIP Mata Kuliah Keahlian 

1 Drs. Herizal, MA 

NIP. 19651021 199407 1001 

Bahasa Inggris 

English Curiculum 

2 Dr. Dian Erlina, S.Pd. M.Hum 

NIP. 19730102 199903 2001 

Bahasa Inggris 

Linguistics 

3 Dr. Dewi Warna, M.Pd 

NIP. 19740723 199903 2002 

Bahasa Inggris 

Structure 

4 Renny Kurnia Sari, M.Pd 

NIP. 19790607 200801 2015 

Speaking 

5 Annisa Astrid, M.Pd 

NIP. 19801123 200801 2013 

Writing 

6 Hj. Lenny Marzulina, M.Pd 

NIP. 19710131 201101 2001 

Listening 

7 M. Holandyah, M.Pd 

NIP. 19740507 201101 1001 

Reading 

8 Amalia Hasanah, M.Pd. 

NIP. 19790731 200701 2011 

Pendidikan Bahasa Inggris 

9 Roma Nurasnita, M.Pd 

NIP. 19751231 200710 2000 

Pendidikan Bahasa Inggris 

10 Manalillaili, M.Pd 

NIP. 19720415 200312 2003 

Pendidikan Bahasa Inggris 

 

b. Dosen Tetap Non PNS 

No Nama Dosen/NIP Mata Kuliah Keahlian 

1 Winny Agustia Riznanda, M.Pd - 

2 Nova Lingga Pitaloka, M.Pd - 

3 Eka Sartika, M.Pd - 

4 Beni Wijaya, M.Pd - 
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6. Daftar Nama Dosen Program Studi Pendidikan Biologi 

a. Dosen Tetap PNS 

No Nama Dosen/NIP Mata Kuliah Keahlian 

1 Dr. Indah Wigati, M.Pd.I  

NIP. 19770703 200710 2004 

Ilmu Pendidikan 

2 Delima Engga Maretha, M.Kes 

NIP. 19820303 201101 2010 

IAD, IBD, ISD 

Biologi Umum 

3 Jhon Riswanda 

NIP. 19690609 199303 1005 

Parasitologi 

 

b. Dosen Tetap Non PNS 

No Nama Dosen/NIP Mata Kuliah Keahlian 

1 Kurratul 'Aini, M.Pd - 

2 Dini Apriansyah, M.Pd - 

3 Yustina Hapida, M.Kes  

4 Rian Oktiansyah, M.Si  

5 Diah Putri Anggun, M.Pd  

6 Khalida Ulfa, M. Pd  

7 Fahmy Armanda, M. Pd  

8 Elvira Destiansari, M.Pd  

 

7. Daftar Nama Dosen Program Studi Pendidikan Matematika 

a. Dosen Tetap PNS 

No Nama Dosen/NIP Mata Kuliah Keahlian 

1 Agustiani Dumeva Putri, M.Si  

NIP. 19720812 200501 2005 

Statistika 

Matematika 

2 Yuli Fitrianti, M.Pd  

NIP. 19830717 200912 2003 

Teori Bilangan  

Struktur Aljabar 

3 Muhammad Win Afgani, S.Si, M.Pd 

NIP. 19821210 200912 1002 

Kalkulus 

Metode Numerik 

4 Hartatiana, M.Pd 

NIP. 19830103 201101 2010 

Persamaan Diferensial 

Metode Pembelajaran 

Matematika 

5 Sujinal Arifin, M.Pd 

NIP. 19790909 201101 1009 

Pengantar Dasar Matematika 

Geometri Anlitik Bidang dan 

Ruang, PPLK 1 

6 Riza Agustiani, M. Pd. 

NIP. 19890804 201403 2 006 

Evaluasi Pendidikan 
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b. Dosen Tetap Non PNS 

No Nama Dosen/NIP Mata Kuliah Keahlian 

1 Ambarsari Kusuma Wardani,M. Pd - 

2 Muslimahayati, M. Pd - 

3 Syutaridho, M. Pd - 

4 Retni Paradesa, M.Pd - 

5 Rahmat Nursalim, S.Pd., M.Si - 

6 Rieno Septra Niery, S.Si., M.Pd - 

7 Liana Septy, M.Pd - 

 

8. Daftar Nama Dosen Program Studi Pendidikan Fisika 

No Nama Dosen/NIP Mata Kuliah Keahlian 

1 M. Jhoni, M. Pd - 

2 Heriansyah, M. Sc - 

3 Suhadi, M. Si - 

4 Dimas Permadi, M.Pd - 

5 Faizatul Mabruroh, M.Pd - 

6 Jesi Pebralia, S.Pd., M.Si - 

 

9. Daftar Nama Dosen Program Studi Pendidikan Kimia 

No Nama Dosen/NIP Mata Kuliah Keahlian 

1 Moh. Ismail Sholeh, M. Pd - 

2 Resti Tri Astuti, M. Pd - 

3 Yeva Olensia, M. Pd - 

4 Etrie Jayanti, M.Pd - 

5 Luthfia Ulva Irmita, M.Pd - 

6 Pandu Jati Laksono, M.Pd - 

7 Wiwid Pungki Ningrum, M.Pd - 

 

10. Daftar Nama Dosen Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

(PIAUD) 

No Nama Dosen/NIP Mata Kuliah Keahlian 

1 Hj. Sulastri, Lc., M.Pd.I - 

2 Muhtarom, M.Pd.I - 

3 Ali Murtopo, M.Pd.I - 

4 Kurnia Dewi, M.Pd.I - 

5 Fahmi, M.Pd.I - 

6 Elsa Cindrya, M.Pd - 
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7 Lidia Oktamarina, M.P - 

8 Indah Dwi Sartika, M.Pd - 

9 Yecha Febrieanitha. P, M.Pd - 

10 Izza Fitri, M.Pd - 

11 Besti Usmafidini, M.Pd - 

 

11. Daftar Nama Dosen BLU  

No Nama Program Studi 

1. Fely Ramuri, M.Pd. Pendidikan Matematika 

2. Janita Norena, M.Pd Pendidikan Bahasa Inggris 

3. Deta Dwi Amrina, M.Pd Pendidikan Bahasa Inggris 

4. Rizqy Dwi Amrina, M.Pd Pendidikan Bahasa Inggris 

5. Siti Aulia, S.Pd., M.Si Pendidikan Fisika 

6. Rabial Kanada, M.Pd MPI 

 

 

12. Daftar Nama Pegawai 

No Nama Jabatan 

1. Usman Ali, S.Ag Ketua Bagian Tata Usaha 

2. Yuni Melati, M.H 
Ketua Subbag. Akademik dan 

KeMahasiswaan 

3. 
Rian Kartika Sari, S.Sos., 

M.Si 
Ketua Subbag. Keuangan dan Perencanaan 

4. Indra Jaya Susilawati, M.Si Ketua Subbag. Umum dan Kepegawaian 

5. Fuaddilah Ali Sofyan, M.Pd 
Pelaksana Bagian Akademik dan Ke-Mhs-

an 

6. Harun  Rasid, S.Sos 
Pelaksana Bagian Akademik dan Ke-Mhs-

an 

7. Ibrahim Lakoni 
Pelaksana Bagian Akademik dan Ke-Mhs-

an 

8. Sudirman  Pelaksana Bagian Umum 

9. M. Indera Pelaksana Bagian Umum 
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13. Daftar Nama Karyawan BLU  

No Nama Jabatan 

1 Reni Sari Devi, S.Sos Staf Program Studi PAI 

2 Alihan Sastra, S.Pd.I Staf Program Studi PBA 

3 Riki Zeptiawan, S.Pd.I Staf Program Studi MPI 

4 Mika Silviani Staf Program Studi PGMI 

6 Yuniasari, M.Pd. Staf Program Studi PBI 

7 
Nadia, SE 

Staf Program Studi Pendidikan 

Biologi 

8 
Krisna Hartati 

Staf Program Studi Pendidikan 

Matematika 

9 Eldaini, S.Th.I Staf Sumber Belajar Fakultas / BLU 

10 Rafika Mayangsari, A.Md Staf Micro Teaching 

11 Beby Desty Arisandi, S.Pd Staf Laboratorium Biologi 

12 Kamil, S. Pd Staf Program Studi Pendidikan Fisika 

13 Dodi Irawan, S.Hum Staf Program Studi Pendidikan Kimia 

14 Siti Rafe’a Staf Program Studi PIAUD 

15 Mahardika Desbi K, Amd BLU 

16 Lauhil Mahfuz, S. Pd. I BLU 

17 Suhendi BLU 

18 Fitriani Mufti, S.Si BLU 

19 Lisdiana, S. Pd. BLU 

20 Umi Kalsum BLU 

21 Andi Harto, SE. BLU 

22 Iztia Rahma Lestari, S.Kom BLU 

23 Almira Rizki, S.Si BLU 

24 Habibullah BLU 

25 Nyayu Nurrahmi, SE BLU 

26 Arip BLU 

27 Ilham Azhari  BLU 

28 M. Alderi, S.Kom BLU 

28 Thosi Amalia, S.Pd BLU 
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