
Buku Pedoman Akademik 2022-2023 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buku Pedoman Akademik 2022-2023 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PEDOMAN AKADEMIK 

UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA 

TAHUN AKADEMIK 2022-2023 M/1443-1444 H 

 

Pengarah   

Rektor :  Dr. Much. Hasan Darojat 

Wakil Rektor I :  Muhammad. Irfanudin Kurniawan, M.Ag. 

Wakil Rektor II :  Samiyono, M.Pd. 

Wakil Rektor III : Hendro Risbiyantoro, M.S. 

 

Tim Penyusun :  Duna Izfanna, M.Ed.. Ph.D. 

  Dr. Sri Nurlaily, M.Pd. 

  Mastur, M.M. 

  Matnur Ritonga, M.Pd 

  Rifaldi Nurul Akbar, S.M. 

Editor : Muhammad. Irfanudin Kurniawan, M.Ag. 

  Anas Fauzi, M.Pd. 

  Siti Nurhidayah, S.Pd.I. 

  Mutmainah, M.M. 

Desain Sampul : Nur Hakim, S.Pd.I. 

Penata Letak : Nur Hakim, S.Pd.I. 

  Taufiq Ramadhan, M.H. 

  Chandra Hutama Prasetyo, S.H. 

  Wildan Sifaudin, S.E. 

 

Penerbit: 

Universitas Darunnajah Press 

 

 

 

 



Buku Pedoman Akademik 2022-2023 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Buku Pedoman Akademik 2022-2023 

4 

  



Buku Pedoman Akademik 2022-2023 

5 



Buku Pedoman Akademik 2022-2023 

6 

  



Buku Pedoman Akademik 2022-2023 

7 

 

  



Buku Pedoman Akademik 2022-2023 

8 

  



Buku Pedoman Akademik 2022-2023 

9 

  



Buku Pedoman Akademik 2022-2023 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Buku Pedoman Akademik 2022-2023 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat 

Allah SWT atas segala nikmat dan kehendak-Nyalah Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) 

menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 419/E/O/2022 tentang perubahan 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darunnajah menjadi Universitas 

Darunnajah. 

Universitas Darunnajah merupakan perguruan tinggi wakaf yang 

berada dibawah naungan Pondok Pesantren Darunnajah. Oleh sebab itu, 

dalam melaksanakan Tri Dharmanya, Universitas Darunnajah 

mempertahankan visi, misi, dan jiwa pesantren. 

Di samping mempertahankan jiwa-jiwa pesantren, secara 

akademik, Universitas Darunnajah juga memperhatikan kualitas 

keilmuan melalui kurikulum dan framework kajian keislamannya. Selain 

itu, peningkatan sumber daya manusia juga menjadi prioritas, maka 

diperlukan peningkatan peran dan fungsi segenap pihak yang terkait 

dengan kegiatan akademik, di antaranya adalah perbaikan kurikulum 

melalui penerapan kurikulum berbasis kompetensi. 

Untuk itu dengan terbitnya Buku Pedoman Akademik tahun 

2022/2023 yang berisi informasi dan aturan-aturan yang berkaitan 

dengan bidang pendidikan, semoga dapat dipakai sebagai acuan dan 
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pedoman akademik di lingkungan Universitas Darunnajah. Harapan 

kami, Buku Pedoman ini dapat berguna dalam meningkatkan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang Pendidikan dan 

mempersiapkan para mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. 

  

  

Jakarta, 15 Agustus 2022 

Rektor, 

  

  

Dr. Much. Hasan Darojat 
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Bismillahirohmanirrohiim 

Assalamu'alaikum Wr Wb. 

 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat 

Allah SWT atas segala nikmat dan kehendak-Nyalah penyusunan 

“Pedoman Akademik Universitas Darunnajah” ini dapat diselesaikan. 

Perkenanlah Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan pedoman ini. 

Pedoman akademik ini merupakan edisi revisi dari pedoman akademik 

tahun sebelumnya. 

Penyusunan Pedoman Akademik ini diharapkan dapat membantu 

civitas akademik Universitas Darunnajah terutama bagi mahasiswa dan 

para dosen dalam melaksanakan mekanisme kegiatan akademik.  

Tim Penyusun menyadari bahwa pedoman ini tidak luput dari 

kelebihan dan kekurangan. Segala kritik dan saran akan penyusun terima 

dengan senang hati guna perbaikan dan kesempurnaan pedoman ini. 

Akhirnya, semoga pedoman ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. 

    

 

 

           Jakarta, 15 Agustus 2022 

          Tim Penyusun
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KEPUTUSAN REKTOR  

UNIVERSITAS DARUNNAJAH  

NOMOR: 110/UDN.R/E/VIII/2022 

TENTANG 

PENETAPAN PEDOMAN AKADEMIK 

UNIVERSITAS DARUNNAJAH 

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT.  

REKTOR UNIVERSITAS DARUNNAJAH 

 

Menimbang : a. bahwa untuk   lebih   meningkatkan   efisiensi   dan   

kualitas   dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi, diperlukan adanya Buku Pedoman sebagai 

acuan pelaksanaannya; 

 b. bahwa berhubungan dengan poin huruf a di atas perlu 

ditetapkan dengan Keputusan Rektor; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional; 

 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi; 

 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 419/E/O/2022 tentang izin 

Pendirian Universitas Darunnajah; 

 6. STATUTA Universitas Darunnajah; 
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MEMUTUSKAN 

 

 

 

 

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Darunnajah Tentang Buku 

Pedoman Akademik Universitas Darunnajah. 

Pertama : Menetapkan bahwa Buku Pedoman Akademik Universitas 

Darunnajah tahun akademik 2022/2023 sebagai petunjuk arah 

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; 

 

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan 

ditinjau kembali seperlunya bila di kemudian hari terdapat 

kekeliruan. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

Tanggal : 15 Agustus 2022 

Rektor, 

 

 

 

Dr. Much. Hasan Darojat 

 

 

 

 

Tembusan: 

1. Para Wakil Rektor; 

2. Biro Administrasi Akademik; 

3. Arsip 
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A. Sejarah Singkat 
Ketika menelusuri tulisan tentang sejarah, baik itu 

peradaban, lembaga maupun biografi kebanyakan penulis 

menggunakan fase-fase sebagai kerangka tulisannya. Seperti 

zaman pra sejarah dan sejarah, abad pertengahan dan modern. 

Kerangka penulisan ini juga dianut dalam penulisan sejarah 

beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia yang 

membagi sejarah kampus ini kedalam tiga fase, yaitu Zaman 

penjajahan Belanda, zaman Kemerdekaan dan dan zaman Modern. 

Nampaknya pola penulisan seperti ini sudah umum, hanya saja 

kaitannya dengan sejarah sebagai sebuah disiplin ilmu maka 

apabila dirujuk dari asal katanya merupakan kata serapan dari 

bahasa arab “Syajarah” atau pohon.  

Syajarah atau pohon harus dipahami secara holistik, 

menyeluruh, tidak dikotomis, terpisah, apalagi dibenturkan antara 

satu dengan yang lainnya. Dalam satu pohon setidaknya ada tiga 

bagian inti akar, batang dan buah. Ketiganya saling berkaitan, tidak 

bisa melihat dari akarnya saja, batangnya saja atau pohonnya saja, 

walaupun dalam peribahasa buah seakan lebih diutamakan dari 

sebuah pohon. Dengan analogi ilmu yang tidak diamalkan seperti 

pohon yang tidak berbuah, tidak memberikan manfaat, hanya 

sekedar tumbuh tapi tidak menumbuhkan sesuatu yang baru, 

namun keberadaan akar dan batang tidak bisa dinafikan. Kalau 

buah dianologikan sebagai kebermanfaatan makan batang 

merupakan media dan akar sebagai sumbernya. Apabila akar dan 

batang terawat dengan baik, maka akan menghasilkan buah yang 

baik pula. Dari sinilah perlu meluruskan cara pandang (view) yang 

holistik dan menyeluruh sehingga tidak terjebak dalam penilaian 

sepihak dalam membaca sebuah sejarah.  

Adapun kaitannya dengan sejarah Universitas Darunnajah, 

kita berusaha menampilkan dalam wujud utuh, antara akar, batang 

dan buah, past, present, dan future. Keberadaannya tidak bisa 

dilepaskan dengan pesantren Darunnajah itu sendiri. Sejarah 

Darunnajah sekurang-kurangnya dituliskan dalam tiga fase, 

periode cikal bakal (1942-1960), periode perintisan (1961-1973) 

priodi pengembangan (1987-1994), periode dewan nazir (1994 s/d 



Buku Pedoman Akademik 2022-2023 

 

23 

Sekarang). Apabila periodisasi ini dikaitkan dengan perguruan 

tinggi maka dia berada pada periode pengembangan karena dalam 

beberapa dokumen perguruan tinggi Darunnajah didirikan pada 3 

Agustus 1986. Pada tahun itu ada setidaknya tiga gerakan besar 

yang dilakukan para pendiri sebagai upaya mengembangkan 

Darunnajah, yaitu membuka pesantren Darunnajah 2 di Cipining, 

membina pesantren yang didirikan simpatisan, kolega pimpinan 

atau keluarga alumni dengan istilah pesantren filial dan 

mendirikan perguruan tinggi. 

Pada awal kemunculannya perguruan tinggi Darunnajah 

diberi nama Ma’had ‘Aly, yang dalam perkembangannya 

dibakukan menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam atau PTKI 

di bawah kementerian agama. Pada saat ini hanya ada dua 

kementerian yang menaungi perguruan tinggi yaitu kementerian 

pendidikan dan kebudayaan dan kementerian agama. Sebelumnya 

beberapa kementerian menaungi perguruan tinggi seperti 

kementerian keuangan dengan STANnya, kementerian kelautan 

dll. Namun untuk efisiensi dan efektivitas perguruan tinggi 

tersebut dilebur di bawah kementerian pendidikan dan 

kebudayaan kecuali perguruan tinggi keagamaan Islam yang 

masih berada di bawah kementerian agama. Supaya kharisma para 

kyai sebagai pelopor kemerdekaan negara ini dan merupakan 

pengusul perguruan tinggi ini masih tetap diakui.  

Ma’had ‘aly Darunnajah berkonsentrasi pada program studi 

Syariah. Ini merupakan jawaban dari banyaknya alumni kala itu 

ketika kembali ke masyarakat diminta memimpin lembaga 

pendidikan padahal secara kelembagaan mereka baru lulus 

Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah (TMI) setingkat MA dan SMA. 

Selain itu Program tersebut awalnya dibangun untuk para alumni 

yang ikut berjuang, mendidik para santri di Darunnajah agar bisa 

melanjutkan pendidikan serta memperdalam pengetahuan di 

bidang kajian syariah. Namun seiring dengan ketentuan sistem 

pendidikan nasional, nama tersebut kemudian berganti menjadi 

Institut Agama Islam Darunnajah (IAID).  

Nama institut merupakan nama umum untuk beberapa 

perguruan tinggi di luar negeri. Biasanya diterjemahkan dalam 
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bahasa arab dengan istilah ma’had seperti The International Institute 

of Islamic Thought (IIIT) atau   اإلسالمياملعهد العاملي للفكر . Namun rupanya 

regulasi perguruan tinggi di Indonesia memberikan batasan 

minimal program studi untuk sebuah institut yaitu minimal 6 

prodi. Sedangkan program studi Darunnajah pada waktu itu baru 

satu yaitu Syariah. Oleh sebab itu, akhirnya perguruan tinggi ini 

berubah nama kembali menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) 

Darunnajah. 

Pembukaan prodi syariah ini tidak lepas dari wasiat para 

pendiri K.H. Abdul Manaf Mukhayyar, K.H. Qamaruzzaman, K.H. 

Mahrus Amin. Dalam wasiatnya KH. Abdul Manaf menegaskan 

bahwa tujuan Darunnajah adalah mencetak “Kader ulama yang 

pandai beristinbat hukum Islam”. Melihat bahwa pembelajaran di 

tingkat pesantren dengan kurikulum Tarbiyatul Muallimin Al-

Islamiyyahnya atau TMI yang baru memberikan dasar-dasar 

keilmuan saja, maka, tuntutan pendirian perguruan tinggi tidak 

bisa ditunda lagi. 

Data pesantren menyebutkan bahwa banyak dari para 

alumni sekembalinya ke daerah, memimpin atau mengasuh 

lembaga pendidikan, bahkan tidak sedikit yang menjadi kiai di 

daerahnya tersebut. Salah satu persoalan yang acap kali menjadi 

obrolan ketika para alumni bertemu dengan kiai, pendiri pesantren 

Darunnajah adalah terkait permasalahan fiqih yang berkembang di 

masyarakat. Maka dari sinilah, wasiat atau visi supaya alumni 

Darunnajah menguasai istinbat hukum ini muncul. 

Istinbat Hukum secara khusus berkaitan dengan ilmu usul 

fiqh atau hukum-hukum Islam. namun apabila dirujuk dari sisi 

bahasa, maka wasiat pendiri ini tidak hanya berkutat dalam 

permasalahan fiqh, ibadah harian saja. karena istinbat secara bahasa 

berasal dari kata nabatha memiliki makna “air yang pertama kali 

muncul ketika seseorang menggali sumur”. ketika kata ini 

disandingkan dengan hukum maka menjadi upaya untuk 

mengeluarkan hukum dari sumber aslinya yaitu Al-Qur’an dan 

Hadits.  

Melihat arti bahasa ini, istinbat sebagai sebuah upaya 

mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi, maka maknanya bisa 
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digunakan dalam segala kegiatan, tidak hanya dalam masalah 

hukum. di sini istinbat memiliki derifasi makna dengan ijtihad, 

sebagai sebuah upaya keras dalam menghasilkan sebuah 

ketetapan. Oleh sebab itu, secara filosofis pesan tersebut bisa 

diejawantahkan sebagai sebuah harapan bahwa para alumni bisa 

menjadi pribadi unggul. Sehingga dirumuskan dalam visi 

“Mencetak manusia yang muttafaqah fiddin untuk menjadi kader 

pemimpin umat/bangsa”. 

Untuk mencapai visi ini, kemampuan istinbat sebagai 

kemampuan dasar perlu mendapatkan penguatan dari keilmuan-

keilmuan lainnya. Oleh sebab itu, pada tahun 2000 an, Sekolah 

Tinggi Ilmu Syari’ah Darunnajah (STISDA) membuka program 

studi baru yaitu program studi Pendidikan Bahasa Arab. Bahasa 

arab, sebagai bahasa Al-Qur’an dan bahasa internasional umat 

Islam memang mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. 

Kemampuan ini juga menjadi ciri para alumni. Hanya saja karena 

beberapa hal, prodi ini tidak berumur panjang, setelah berhasil 

meluluskan angkatan pertamanya, program studi ini ditutup. 

 Para pengelola tidak putus semangat dengan tutupnya 

Program studi pendidikan bahasa arab. Sebagai sebuah usaha 

pengembangan kemudian diajukan program studi baru yaitu 

Pendidikan Agama Islam (PAI). Namun, banyaknya program studi 

PAI yang sudah dibuka di Jakarta, izin yang keluar adalah program 

studi Kependidikan Islam (KI) yang lebih berfokus kepada 

administrasi sebuah lembaga pendidikan. pada perkembangannya 

program studi kependidikan Islam berubah menjadi program studi 

Manajemen Pendidikan Islam (MPI) yang lebih fokus dalam 

mencetak para manajer atau leader di sebuah lembaga pendidikan. 

Hanya saja, cita-cita awal mendirikan program studi pendidikan 

agama Islam masih tetap melekat, sehingga kurikulum dan silabi 

program studi MPI banyak mengakomodir kurikulum dan Silabi 

PAI. ini merupakan sebuah upaya, ijtihad untuk bisa mencetak 

para manajer atau leader lembaga pendidikan yang juga paham 

ilmu-ilmu dan cara mendidik. 

Selain amanah untuk mencetak alumni yang memiliki 

kemampuan istinbat hukum. K.H. Abdul Manaf, sebagaimana yang 
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sering diingatkan K.H. Mad Roja, salah satu dewan nazir, pendiri 

dan pimpinan Pesantren Darul Muttaqin Bogor. Memotivasi untuk 

membangun lembaga pendidikan untuk anak kecil dan usia dini, 

dengan ucapan ‘bangun 1000 raudhatul athfal, 1000 madrasah 

ibtidaiyah, dll’. Pesan ini merupakan sebuah upaya membumikan 

hadis Nabi, bahwa pendidikan harus dilakukan dari mulai buaian 

sampai ke liang lahat. Oleh sebab itu, Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah 

Darunnajah (STISDA) yang sudah berubah menjadi Sekolah Tinggi 

Agama Islam (STAIDA), membuka program studi Pendidikan 

Guru Raudhatul Athfal (PGRA) yang bertransformasi menjadi 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD). 

Pada tahun 2015, dalam rapat pengurus Yayasan K.H. 

Saifuddin Arief, (alm) melihat bahwa perguruan tinggi Darunnajah 

yang masih di level sekolah tinggi harus segera meningkat menjadi 

universitas. Dalam pesannya, beliau mengingatkan bahwa 

lembaga pendidikan yang baik tumbuh ke atas, tidak sekedar 

tumbuh ke samping. Ini karena Darunnajah sebagai pesantren 

telah mengembangkan pesantren-pesantren cabang yang sudah 

berjumlah 20 cabang dengan 58 unit pendidikan dari tingkat dasar 

sampai atas. Banyak wali santri dan juga para simpatisan yang 

berharap Darunnajah segera membuka Universitas. Oleh sebab itu, 

ditetapkan mulai tahun 2015 untuk memulai pendirian universitas. 

Ketetapan tersebut disambut baik oleh Dr. K.H. Sofwan Manaf, 

pimpinan Pesantren Darunnajah, dengan membentuk tim 

pendidikan dari beberapa orang dosen. 

Sebagai sebuah jawaban terhadap perkembangan keilmuan, 

maka diajukan berdirinya Sekolah Tinggi Teknik (STT) dengan 

ilmu komputer dan manajemen dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

(STIE) dengan administrasi bisnis dan akuntansi syariah sebagai 

prodi-prodinya. Namun, karena adanya moratorium pendirian 

perguruan tinggi baru, pengajuan tersebut belum bisa terealisasi 

pada tahun tersebut. Pada masa menunggu selesainya moratorium 

pendirian perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan 

Tinggi, beberapa tim yang ada di Pesantren Darunnajah 2 Bogor, 

berupaya mengajukan pendirian Perguruan Tinggi di bawah 

kementerian Agama. Sekolah tinggi yang diajukan bernama 
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sekolah tinggi ilmu Tarbiyah (STIT). Namun setelah dilakukan 

visitasi oleh kopertais 2 yang berkantor di Bandung, sekolah tinggi 

yang diajukan ini diubah menjadi sekolah tinggi agama Islam 

(STAI). Sehingga pada saat itu Yayasan Darunnajah memiliki 2 

STAI yaitu di Jakarta dan Bogor. 

Setelah moratorium berjalan kurang lebih 3 tahun, keluar 

surat pemberitahuan dari LLDIKTI 3 agar pihak Darunnajah 

kembali mengurus pengajuan pendirian sekolah tinggi yang 

diajukan di tahun 2017. Namun ternyata pendirian yang disetujui 

untuk kembali diajukan hanya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

(STIE), sedangkan Sekolah Tinggi Teknik masih belum diterima. 

Tim pendirian kembali berusaha dan bergerak, mengurus 

perizinan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya terbitlah surat 

keputusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di tahun 2020.  

Salah satu tujuan awal diajukannya dua sekolah tinggi 

tersebut adalah untuk memayungi prodi-prodi keilmuan eksakta 

dan setelah itu akan digabungkan dengan sekolah tinggi yang ada 

menjadi Universitas. Maka tim kembali bergerak, melakukan 

komunikasi, dan koordinasi dengan kementerian dan kedinasan 

terkait untuk mencapai tujuan tersebut. Hanya saja, prodi-prodi 

yang ada masih belum mewakili keilmuan di Universitas yang 

lebih condong kepada keilmuan eksakta. Maka, diajukanlah 

pendirian 5 prodi baru yaitu 1. Sistem dan Teknologi Informasi, 2. 

Sains Aktuaria, 3. Bisnis Digital, 4. Rekayasa Perangkat lunak, serta 

5. Kewirausahaan. 

Sepintas, kelima prodi baru yang diajukan tidak memiliki 

hubungan spesifik dengan wasiat pendiri, yaitu mencetak alumni 

yang memiliki kemampuan istinbat hukum Islam. Namun, apabila 

merujuk kepada visi Darunnajah yaitu Mencetak manusia yang 

muttafaqah fiddin untuk menjadi kader pemimpin umat/Bangsa. 

Maka, kelima prodi tersebut sangat relevan. Bagaimana tidak, 

dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, pendidikan 

Islam, dakwah Islamiyyah sangat membutuhkan perangkat-

perangkat lunak sebagai mediannya. Hal itu menjadi fokus utama 

dari program studi Sistem dan Teknologi Informasi dan Rekayasa 

Perangkat lunak. 
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Adapun tiga prodi lainnya yaitu Sains Aktuaria, Bisnis 

Digital, Kewirausahaan merupakan salah satu penyokong kegiatan 

pendidikan dan dakwah yaitu untuk menjaga kemandirian dalam 

setiap kegiatan. Maka tepatlah apa yang disebutkan dalam sebuah 

kalimat hikmah, bahwa untuk menjadi pemimpin ada dua hal yang 

harus dikuasai yaitu ilmu dan harta. keduanya sangat penting 

karena manusia terbagi dalam dua tingkatan yaitu manusia secara 

umum yang melihat pemimpin dari hartanya dan manusia secara 

khusus yang melihat pemimpin dari ilmunya.  

 

 
Dengan demikian, maka apa yang telah berjalan sekarang 

ini bisa mendapatkan basis filosofinya atau dasar pemikiran yang 

sama sebagaimana diharapkan oleh para pendiri. Dalam beberapa 

pesan yang lainnya K.H. Abdul Manaf berpesan supaya 

keturunannya dan kader-kadernya menjadi ayam jantan yang bisa 

mengurusi dan memimpin ayam-ayam betina. Serta mengingatkan 

supaya tidak menjadi seperti kerbau yang walaupun memiliki 

tubuh besar dengan tanduk yang tajam, diam, patuh kepada 

seorang anak kecil.  

Kaitannya ayam jago yang dijadikan simbol keberanian, 

kepemimpinan dan berani menegur dengan suaranya yang 

nyaring, rupanya memiliki kesesuaian dengan simbol kesucian 

ilmu yang oleh Syed Muhammad Naquib Al-Attas kata “bismillah” 

dijadikan sebagai awalan dalam penulisan bukunya yang didesain 

menyerupai ayam jago. Nasihat dan perumpamaan yang telah 

diwasiatkan para pendiri memegang peranan dalam komunikasi, 

koordinasi dan interpretasi. Karena nasehat-nasehat mengandung 

metafora yang menyesuaikan sisi historis dan sisi kultural. Oleh 

sebab itu ayam jago menduduki tataran tersebut, karena 

keseluruhan makna berasosiasi dengan identitas serta 
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kemampuannya di tengah-tengah masyarakat. 

Pada akhirnya setelah perjuangan yang panjang, dengan 

ridho Allah Tepat pada tanggal 10 Juni 2022, Universitas 

Darunnajah secara resmi berdiri dengan SK Menteri Pendidikan 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 

419/E/O/2022. Saat ini Universitas Darunnajah telah memiliki 10 

program studi yang terbagi menjadi 3 (Tiga) fakultas yaitu: (1) 

Fakultas Agama Islam yang terdiri dari program studi S1 Hukum 

Keluarga Islam, S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Pendidikan 

Islam Anak Usia Dini, dan S1 Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyyah, (2) Fakultas Bisnis yang terdiri dari program studi S1 

Administrasi Bisnis, S1 Kewirausahaan, dan S1 Bisnis Digital, (3) 

Fakultas Sains dan Teknologi yang terdiri dari program studi S1 

Sains Aktuaria, S1 Sistem dan Teknologi Informasi, dan S1 

Rekayasa Perangkat Lunak. 

 

B. Landasan  
 Universitas Darunnajah dikenal luas sebagai salah satu 

Universitas di Indonesia yang lahir dari rahim Pesantren Wakaf. 

Lembaga ini berupaya menjadikan bahasa Arab dan Inggris 

sebagai media pengajaran dan komunikasi. Oleh sebab itu, 

walaupun masih banyak yang belum menguasai, seluruh 

mahasiswa tetap didorong untuk menulis paper dan tugas akhir 

dengan dua bahasa itu, begitu juga ketika berkomunikasi sehari 

hari di dalam kampus. Universitas Darunnajah menerapkan sistem 

pendidikan yang terstruktur dengan memfungsikan bimbingan 

akademik secara holistik sejak mulai mahasiswa aktif hingga lulus. 

selain itu, posisinya yang strategis di pusat kota, menjadikan 

mahasiswa bisa langsung mempraktekan teori-teori keilmuannya 

secara langsung, baik di lembaga pendidikan, usaha maupun 

keilmuan. Civitas akademika dan para mahasiswa diharapkan 

mempraktekkan seluruh kegiatan dengan tetap berlandaskan pada 

Panca Jiwa, Panca Bina, Panca Dharma dan Panca Jangka.  
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C. Visi, Misi, dan Tujuan 
Visi :  

Menjadi Universitas sebagai Pusat Pengembangan Keilmuan, 

manajemen, Teknologi, dan Kewirausahaan Berbasis Pesantren 

Wakaf. 

Misi : 
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan 

insan beradab berdasarkan pada pesantren wakaf. 

2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, 

konsep, dan teori-teori baru dalam kerangka pandangan hidup 

Islam. 

3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat bercirikan teknologi, 

manajemen, kemandirian, dan kewirausahaan. 

4. Mengelola dan membentuk pendidikan tinggi berlandaskan nilai-

nilai Islam untuk mengembangkan pelbagai jaringan kerjasama yang 

saling menguntungkan. 

Tujuan : 

1. Mewujudkan insan beradab yang unggul dalam menjunjung 

tinggi nilai-nilai Islam. 

2. Menghasilkan sumber daya manusia berdaya saing di bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai jiwa 

kepemimpinan. 

3. Menghasilkan pelbagai temuan ilmiah guna dimanfaatkan bagi 

memperbaiki kesejahteraan manusia. 

4. Menjadikan Universitas Darunnajah sebagai lembaga 

pendidikan tinggi yang dapat menegakkan nilai-nilai Islam 

dalam memenuhi tantangan zaman. 

5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang 

bernafaskan nilai-nilai Islam serta mampu menjalin kerjasama 

di berbagai bidang di level nasionall dan internasional. 
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D. Logo 
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E. Nilai 

Sebagai Universitas berbasis Pesantren Wakaf, Universitas 

Darunnajah berdiri di atas 4 pilar yang menjadi basis nilai dan 

penjaga keutuhan pergerakan serta pembimbing mencapai tujuan, 

pilar-pilar tersebut adalah: 

1. Panca Jiwa 

a. Jiwa Keikhlasan 

b. Jiwa Kesederhanaan 

c. Jiwa Kemandirian 

d. Jiwa Ukhuwah Islamiyah 

e. Jiwa Kebebasan 

2. Panca Bina 

a. Bertaqwa kepada Allah SWT 

b. Berakhlak Mulia 

c. Berbadan Sehat 

d. Berpengetahuan Luas 

e. Kreatif dan Terampil. 

3. Panca Dharma 

a. Ibadah 

b. Ilmu yang berguna di masyarakat 

c. Kader Ummat 

d. Da’wah Islamiah 

e. Cinta Tanah Air dan Berwawasan Nusantara 

4. Panca Jangka 

a. Peningkatan Mutu Pendidikan 

b. Pembangunan Fisik 

c. Penggalian Dana 

d. Pengkaderan 

e. Pengabdian Masyarakat 

5. Tri Dharma Perguruan Tinggi 

a. Pendidikan dan Pengajaran 

b. Penelitian 

c. Pengabdian kepada masyarakat 
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F. Personalia  
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A. KETENTUAN UMUM 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Universitas Darunnajah, adalah satuan pendidikan tinggi di 

lingkungan Yayasan Darunnajah yang mengemban amanah untuk 

menjadi pusat pengembangan keilmuan yang berbasis pesantren 

wakaf. 

2. Rektor adalah pemimpin tertinggi Universitas Darunnajah. 

3. Fakultas adalah satuan struktural pada Universitas yang 

mengkoordinasikan dan/ atau melaksanakan pendidikan 

akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat 

cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu 

di lingkungan Universitas. 

4. Dekan dan Wakil Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan 

Universitas Darunnajah yang mengkoordinasi dan/atau 

melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam 

satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi 

dan/atau kesenian tertentu. 

5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran 

tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan 

profesi, dan/atau pendidikan vokasi di lingkungan Universitas. 

6. Ketua Program Studi adalah pemimpin program studi dalam 

suatu fakultas di lingkungan Universitas Darunnajah yang 

melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam 

satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi 

dan/atau kesenian tertentu. 

7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Universitas 

Darunnajah dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

8. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang 

berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di Universitas 

Darunnajah. 

9. Dosen tidak tetap adalah dosen yang tidak bekerja penuh waktu 

yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di Universitas 
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Darunnajah. 

10. Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen tetap yang ditunjuk 

oleh Dekan atas usulan ketua program studi untuk memberikan 

pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada 

mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya 

dan memberikan konseling yang mendukung proses 

pembelajaran. 

11. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi Program sarjana 

dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan 

dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

12. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang 

diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat 

sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

melalui penalaran ilmiah. 

13. Konversi Mata Kuliah adalah pengakuan mata kuliah yang telah 

ditempuh sebelumnya dengan mata kuliah yang harus ditempuh. 

14. Konversi Keahlian adalah pengakuan keahlian yang disesuaikan 

dengan mata kuliah yang harus ditempuh dan atau kompetensi 

yang harus dimiliki. 

15. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh 

tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk 

dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-

tugas di bidang pekerjaan tertentu. 

16. Biro Pusat Data dan Informasi Akademik Universitas Darunnajah 

adalah suatu unit yang mengelola data dan informasi yang 

disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat 

diperiksa menggunakan program komputer untuk memperoleh 

informasi dari basis data. 

17. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor 

dengan konseling baik secara langsung maupun tidak langsung 

dalam rangka membantu konseling agar dapat mengembangkan 

potensi dirinya dan memecahkan permasalahan yang dialaminya 

selama konseling menjadi mahasiswa Universitas Darunnajah 

18. Registrasi adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh calon 

mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di Universitas 

Darunnajah. 
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19. Her Registrasi adalah suatu kegiatan administrasi keuangan dan 

administrasi akademik yang dilakukan oleh mahasiswa lama 

untuk memperoleh status sebagai mahasiswa aktif. 

20. Program Remedial adalah program perkuliahan bagi mahasiswa 

yang memprogram perbaikan nilai atau pengulangan mata kuliah. 

21. Student Exchange adalah kegiatan pertukaran mahasiswa antara 

dua perguruan tinggi dalam dan luar negeri meliputi kegiatan 

akademik dan/ seni yang didasarkan kesepakatan kedua belah 

pihak. 

22. Pindah Studi Mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa dari 

satu program studi ke program studi yang lain di lingkungan 

Universitas Darunnajah, atau di luar Universitas Darunnajah, 

maupun pindahan dari universitas lain dari dalam maupun luar 

negeri ke Universitas Darunnajah. 

23. Pengunduran Diri sebagai mahasiswa adalah hak setiap 

mahasiswa untuk melepaskan statusnya sebagai mahasiswa 

Universitas Darunnajah yang ditetapkan dengan Keputusan 

Rektor setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan 

secara tertulis melalui Dekan. 

24. Satuan Kredit Semester, selanjutnya disebut sks adalah takaran 

penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 

satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu.  

25. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah hasil penilaian capaian 

pembelajaran lulusan di tiap semester. 

26. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasil penilaian capaian 

pembelajaran lulusan pada akhir program studi. 

27. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisi rencana 

pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh. 

28. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat nilai- nilai 

mata kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan 

seluruh sks yang telah dikumpulkan serta Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK). 

29. SIAKAD adalah sistem informasi akademik Universitas 

Darunnajah berbasis teknologi informasi yang diterapkan di 

Universitas Darunnajah. 

30. SEVIMA adalah sistem terintegrasi penjadwalan perkuliahan di 
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lingkungan Universitas Darunnajah. 

31. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan akademik pada 

program pendidikan sarjana yang bersifat kurikuler dan 

interdisipliner dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan 

membantu memecahkan permasalahan masyarakat dengan 

mengutamakan pemberdayaan masyarakat dengan kompetensi 

lulusan program studi, dan pelaksanaannya diatur dengan surat 

keputusan Rektor. 

32. Tugas Akhir adalah suatu karya tulis ilmiah berupa paparan 

tulisan hasil penelitian sarjana (S1) yang membahas suatu 

permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan 

menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku atau sebuah laporan 

yang berbasis projek. 

33. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan 

belajar di Universitas Darunnajah. 

34. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain 

yang pindah ke Universitas, atau mahasiswa yang pindah dari 

suatu program studi ke program studi lain di lingkungan 

Universitas Darunnajah. 

35. Wisudawan adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari 

suatu program pendidikan dan mengikuti acara wisuda pada 

periode kelulusannya 

36. Wisudawan Terbaik (Cumlaude) adalah lulusan dengan Indeks 

Prestasi Kumulatif Akademik (IPK) dan Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK) yang tertinggi dengan lama studi 4 tahun. 

37. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan 

Universitas Darunnajah yang telah dinyatakan lulus pendidikan 

akademik dari berbagai jenjang. 

38. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau 

penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian 

yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

39. Transkrip akademik adalah kumpulan nilai-nilai mata kuliah 

kumulatif yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai hak mahasiswa karena yang 

bersangkutan dapat menyelesaikan studinya sampai dengan batas 

yang telah ditentukan. 
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40. Sertifikat adalah secarik surat sebagai tanda pengakuan bahwa 

seseorang menguasai kompetensi tertentu, telah mengikuti suatu 

event, atau tanda kepemilikan suatu barang. 

41. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi 

atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang 

ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. 

42. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah surat 

pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi 

informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari 

lulusan pendidikan tinggi bergelar. 

43. Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang 

dihargai sama dengan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat 

Profesi. 

44. Pelanggaran Akademik adalah setiap perbuatan yang 

bertentangan dengan nilai-nilai perguruan tinggi serta peraturan 

akademik Universitas Darunnajah. 

45. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa 

yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan 

akademik berdasarkan peraturan akademik yang ada di 

Universitas Darunnajah. 
 

B. TUJUAN DAN RUANG LlNGKUP  

Tujuan 

1. Menjadi landasan operasional dalam penyelenggaraan 

program pendidikan dan pembinaan hubungan warga 

kampus di lingkungan Universitas Darunnajah; 

2. Menciptakan iklim kehidupan kampus, budaya akademik, 

warga kampus yang sehat, harmonis dan bertanggung jawab 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 

Ruang Lingkup 

1. Ketentuan yang berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan 

tri dharma perguruan tinggi, pembinaan akademik, 

administrasi akademik, prestasi dan sanksi akademik; 

2. Ketentuan yang berkaitan dengan kaidah dasar hak dan 

kewajiban mahasiswa, dosen dan pengelola administrasi 

Universitas Darunnajah. 
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C. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

1. Universitas Darunnajah menyelenggarakan dan mengembangkan 

pendidikan akademik. 

2. Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik yang 

memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, 

mengembangkan, dan/atau memperkaya khazanah ilmu 

pengetahuan, teknologi dan/atau seni, serta menyebarluaskan dan 

mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat mencakup Program sarjana. 

3. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang 

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan 

capaian Pembelajaran lulusan.  

4. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan 

capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi 

Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian 

Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar 

sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan 

Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.  

5. Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib:  

a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; 

dan  

b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 

6. Lulusan Universitas Darunnajah memiliki standar kompetensi 

lulusan yaitu kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan 

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan 

yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan 

7.  Rumusan capaian pembelajaran lulusan Universitas Darunnajah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan 

utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses 

pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar dosen dan 

Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana 

pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar 
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pembiayaan pembelajaran di lingkungan Universitas Darunnajah. 

8. Rumusan capaian pembelajaran lulusan Universitas Darunajah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada deskripsi 

capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan 

dengan jenjang kualifikasi pada KKNI 

D. STANDAR ISI PEMBELAJARAN 

1. Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat 

kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 

2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran 

lulusan.  

3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program 

magister dan doktor wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat. 

4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap 

program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi 

capaian pembelajaran lulusan dari KKNI 

5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:  

a. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit 

menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan 

keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian 

khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut 

secara mendalam; 

6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau 

integratif 

7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan 

kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. 

 

E. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 

1. Proses pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang 

pelaksanaan pembelajaran pada program studi di Universitas 
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Darunnajah untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 

2. Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:  

a. karakteristik proses pembelajaran;  

b. perencanaan proses pembelajaran;  

c. pelaksanaan proses pembelajaran; 

d. beban belajar mahasiswa 

3. Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan 

disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara 

mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi 

5.   Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat: 

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

sks, identitas dosen pengampu; 

b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata 

kuliah; 

c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap 

pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 

d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan 

dicapai; 

e. metode pembelajaran; 

f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap 

tahap pembelajaran; 

g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam 

deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 

satu semester; 

h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 

i. daftar referensi yang digunakan  

6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib ditinjau dan 

disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

7.  Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 

berupa: 

a. kuliah; 
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b. responsi dan tutorial; 

c. seminar; 

d. praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan, 

praktik kerja; 

e. penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan 

militer; 

f. pertukaran mahasiswa; 

g. magang; 

h. wirausaha; dan/atau 

i. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat 

F. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 
1. Penilaian pembelajaran harus sesuai dengan kriteria minimal 

tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka 

memenuhi capaian pembelajaran lulusan Universitas Darunnajah. 

2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mencakup: 

a. prinsip penilaian; 

b. teknik dan instrumen penilaian;  

c. mekanisme dan prosedur penilaian; 

d. pelaksanaan penilaian; 

e. pelaporan penilaian; dan  

f. kelulusan mahasiswa 

3.  Jenis penilaian pembelajaran mahasiswa terdiri atas: tugas-tugas, 

unjuk kerja, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester 

(UAS), Ujian Komprehensif dan/atau Ujian Pendadaran, dan Ujian 

Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi 

4.  Komponen yang wajib dipenuhi dan bobot nilai akhir mata kuliah 

terdiri atas:  

a. Absensi 

b. Ujian tengah semester; 

c. Tugas-tugas; 

d. Presentasi makalah/unjuk kerja; 

e. Ujian akhir semester 

5. Bobot skor komponen tugas minimal 20 %, sedangkan bobot skor 

komponen lain diatur oleh dosen pengampu mata kuliah 
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6. Komponen nilai akhir mata kuliah praktik diatur tersendiri oleh  

masing masing program studi 

7.  Syarat mengikuti ujian semester: 

a. Terdaftar sebagai peserta pada mata kuliah yang diujikan; 

b. Kehadiran minimal 75 % dari total tatap muka perkuliahan 

c. Lunas administrasi keuangan 

d. Lulus ujian Tahsin Al-Quran 

e. Nilai Kumulatif Pendamping Akademik Mahasiswa 

(NIKPAM) tidak kurang dari 150 poin 

8. Syarat mengikuti ujian mata kuliah praktikum dan KKN diatur   

dengan peraturan tersendiri 

9.  Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:  

a. Ijazah, bagi lulusan program diploma, Program sarjana, 

program magister, dan program doktor; 

b. Gelar; 

c. Transkrip Akademik dan  

d. Surat Keterangan Pendamping Ijazah  

10. Nilai yang tercantum dalam Transkrip Akademik adalah nilai 

terbaik dari mata kuliah yang ditempuh 

11. ljazah, transkrip nilai dan surat keterangan pendamping ijazah 

yang diterbitkan ditandatangani oleh Dekan dan Rektor 

12. Universitas akan menerbitkan Surat Keterangan Pengganti ljazah, 

transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah 

yang disahkan oleh Dekan dan Rektor terhadap transkrip 

akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang terbukti 

hilang atau rusak 

13. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti ljazah, transkrip akademik 

dan surat keterangan pendamping ijazah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) diatur dalam ketentuan tersendiri 

14. Surat Keterangan Lulus diberikan kepada mahasiswa yang 

membutuhkan setelah dinyatakan lulus melalui proses yudisium, 

sementara ijazahnya masih dalam proses penyelesaian 

15. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keterangan Lulus 

adalah Dekan 

16. Surat Keterangan Lulus berlaku sampai dengan diterbitkannya 

ijazah 
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17. Lulusan pendidikan akademik berhak menggunakan gelar 

akademik 

18. Gelar akademik untuk Program sarjana pada fakultas dan program 

studi di lingkungan Universitas Darunnajah dalam sebutan dan 

singkatan adalah sebagai berikut: 

No Fakultas & 

Program Studi 

Gelar 

Sebutan Singkatan 

Fakultas Agama Islam 

1 Hukum Keluarga Islam Sarjana Hukum  S.H. 

2 Manajemen Pendidikan 

Islam  

Sarjana Pendidikan S.Pd. 

3 Pendidikan Islam Anak 

Usia Dini 

Sarjana Pendidikan S.Pd. 

4 Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah 

Sarjana Pendidikan S.Pd. 

Fakultas Bisnis 

1 Administrasi Bisnis Sarjana Administrasi S.A.B. 

2 Bisnis Digital Sarjana Bisnis S.Bns. 

3 Kewirausahaan Sarjana Bisnis S.Bns. 

Fakultas Sains Teknologi 

1 Sains Aktuaria Sarjana Sains 

Aktuaria 

S.Aktr. 

2 Rekayasa Perangkat 

Lunak 

Sarjana Komputer S.Kom 
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3 Sistem dan Teknologi 

Informasi 

Sarjana Komputer S.Kom 

 
G. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal 

tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan 

untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan Universitas Darunnajah. 

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan. 

2. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus 

dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah  

3. Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi 

4. Dosen Program sarjana dan diploma empat harus berkualifikasi 

akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan 

yang relevan dengan Program Studi 

5. Dosen Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan 

Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan 

jenjang 8 (delapan) KKNI 

6. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada: 

a. kegiatan pokok dosen mencakup:  

1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses 

Pembelajaran; 

2) pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; 

3) pembimbingan dan pelatihan; 

4) Penelitian; dan  

5) Pengabdian kepada Masyarakat  

b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; 

c. kegiatan penunjang  

7.  Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan 
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pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas 

tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan 

8. Beban setiap dosen tetap tanpa tugas tambahan di Universitas 

Darunnajah minimal sebanyak 12 SKS, meliputi: kewajiban 

mengajar minimal sebanyak 8 SKS, kewajiban penelitian minimal 

sebanyak 2 SKS, dan kewajiban pengabdian kepada masyarakat 

minimal sebanyak 2 SKS 

 

H. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN 
1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria 

minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi 

dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan 

2. Sarana dan prasarana pembelajaran disediakan oleh Universitas 

3. Sarana dan prasarana pembelajaran harus memenuhi standar 

akreditasi BAN PT dan/atau LAM 

4. Standar sarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) paling sedikit terdiri atas:  

a. perabot; 

b. peralatan pendidikan; 

c. media pendidikan; 

d. buku, buku elektronik, dan repositori; 

e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; 

f. instrumentasi eksperimen; 

g. sarana olahraga; 

h. sarana berkesenian; 

i. sarana fasilitas umum; 

j. bahan habis pakai; dan  

k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan 

5. Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) paling sedikit terdiri atas: 

a. lahan; 

b. ruang kelas; 

c. perpustakaan; 

d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; 

e. tempat berolahraga;  
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f. ruang untuk berkesenian; 

g. ruang unit kegiatan mahasiswa; 

h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi;  

i. ruang Dosen;  

j. ruang tata usaha; dan  

k. fasilitas umum 

6. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k 

meliputi:  

a. jalan; 

b. air; 

c. listrik; 

d. jaringan komunikasi suara; dan  

e. data 

I. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 
1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal 

tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat 

Program Studi  

2. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar 

isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan 

Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana 

Pembelajaran 

3. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola 

Program Studi dan Perguruan Tinggi 

J. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 
1. Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal 

tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya 

operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan 

2. Standar pembiayaan pembelajaran meliputi biaya investasi dan 

biaya operasional  

3. Biaya investasi adalah bagian dari biaya Pendidikan untuk 

pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan 

tenaga kependidikan pendidikan tinggi 
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4. Biaya operasional adalah bagian dari biaya Pendidikan yang 

diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan yang 

mencakup biaya pengembangan SDM tenaga pendidik (Dosen) 

dan tenaga kependidikan (Tendik), biaya bahan operasional 

pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung 

5. Biaya operasional pendidikan ditetapkan per mahasiswa per tahun 

yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan 

6. Universitas Darunnajah menetapkan biaya investasi sebesar 

minimal 10 %, dan biaya operasional sebesar maksimal 90 % dari 

total anggaran pembiayaan universitas 

K. KETENTUAN PERALIHAN 
Dengan berlakunya peraturan ini, segala ketentuan yang 

diberlakukan sebagai peraturan akademik atau yang setingkat 

dengan itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal-hal lain yang belum 

diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan Peraturan atau 

keputusan Rektor. 

L. KETENTUAN PENUTUP  
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan  
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BAB I 

PENERIMAAN MAHASISWA BARU 
 

Pasal 1 

Sistem Penerimaan Mahasiswa 

1. Penerimaan mahasiswa dilakukan dengan dua cara dalam 

jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) sesuai kalender 

akademik; 

2. Syarat dan prosedur penerimaan mahasiswa diatur dengan 

keputusan Rektor, pedoman penerimaan mahasiswa baru, 

STATUTA, dan peraturan lain yang berlaku; 

3. Penerimaan mahasiswa baru hanya dilakukan pada Tahun 

Akademik baru. 

 

Pasal 2 

Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru 

1. Jalur penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan melalui jalur 

mandiri yang terdiri dari jalur reguler dan beasiswa; 

2. Jalur reguler, calon mahasiswa akan mengikuti ujian masuk 

Universitas Darunnajah secara dalam jaringan (daring) dan luar 

jaringan (luring); 

3. Jalur beasiswa terdiri dari beasiswa Kartu Indonesia Pintar 

(KIP), kader umat, prestasi, dan tahfidz. Calon mahasiswa akan 

mengikuti dua macam ujian yaitu ujian masuk Universitas 

Darunnajah dan jika lolos akan dilanjutkan dengan ujian seleksi 

beasiswa. 

 

Pasal 3 

Pemilihan Program Studi 

1. Pemilihan program studi dilakukan oleh calon mahasiswa baru 

pada saat mendaftar melalui jalur penerimaan yang 

diumumkan oleh Universitas Darunnajah; 

2. Pemilihan kelas dilakukan oleh calon mahasiswa pada saat 

mendaftar melalui jalur penerimaan yang diumumkan oleh 

Universitas Darunnajah; 
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Pasal 4 

Registrasi Mahasiswa Baru 

1. Persyaratan untuk melakukan registrasi administrasi bagi 

mahasiswa baru adalah sebagai berikut: 

a. Diterima sebagai calon mahasiswa baru pada pengumuman 

resmi Universitas Darunnajah; 

b. Mengisi data diri dengan mengunggah dokumen yang 

menjadi syarat secara daring melalui laman 

http://pmb.darunnajah.ac.id; 

c. Membayar dana pangkal dan biaya kuliah semester sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

d. Melaksanakan registrasi secara daring melalui laman 

http://pmb.darunnajah.ac.id. 

2. Mengunggah dokumen kelengkapan registrasi yang terdiri atas: 

a. Bukti pembayaran dana pangkal dan biaya kuliah semester 

yang mencantumkan nama, nomor pendaftaran, validasi 

setoran, dan cap stempel Bank (kecuali mahasiswa 

bidikmisi); 

b. Fotokopi Akta Kelahiran: 2 (dua) lembar; 

c. Fotokopi Kartu Keluarga: 2 (dua) lembar  

d. Fotokopi Ijazah SMA/Setara dilegalisir atau Surat Keterangan 

Lulus (SKL) asli apabila belum menerima ijazah: 3 (tiga) 

lembar; 

e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga 

(KK) atau pasport bagi WNA: 2 (dua) lembar; 

f. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 2x3 dan 3x4 sebanyak @ 3 

lembar (berwarna); 

 

Pasal 5 

Persyaratan Registrasi Mahasiswa Lama 

1. Persyaratan registrasi administratif bagi mahasiswa lama 

adalah: 

a. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM); 

b. Membayar biaya kuliah semester sesuai jadwal melalui 

bank; 

2. Mahasiswa lama yang terlambat membayar biaya semester dan 
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atau registrasi maka dikenakan denda sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

3. Mahasiswa yang tidak mengisi KRS tidak diperkenankan 

mengikuti perkuliahan. 

 

Pasal 6 

Prosedur Registrasi Akademik 

1. Registrasi akademik dilakukan secara daring melalui 

http://siakad.darunnajah.ac.id 

2. Prosedur registrasi akademik adalah sebagai berikut: 

a. Prodi menawarkan mata kuliah melalui 

http://siakad.darunnajah.ac.id; 

b. Program Studi menyiapkan data display mata kuliah; 

c. Program Studi menyajikan jadwal perkuliahan; 

d. Mahasiswa memilih mata kuliah melalui 

http://siakad.darunnajah.ac.id; 

e. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan Dosen 

Pembimbing Akademik dalam pengisian KRS; 

f. Dosen Pembimbing akademik melakukan validasi secara 

daring melalui http://siakad.darunnajah.ac.id dan atau 

secara luring; 

 

Pasal 7 

Status Mahasiswa 

1. Status mahasiswa Universitas Darunnajah terdiri atas 

mahasiswa aktif, Non Aktif, mahasiswa cuti, mahasiswa lulus 

dan mahasiswa dikeluarkan; 

2. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah terdaftar secara 

administratif di SIAKAD pada semester berjalan dan terdaftar 

secara akademik; 

3. Mahasiswa Non Aktif adalah mahasiswa yang tidak mengambil 

mata kuliah atau KRS; 

4. Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang mengajukan cuti 

sebelum masa pembayaran semester berakhir; 

5. Mahasiswa lulus adalah mahasiswa yang telah lulus sidang 

skripsi dan memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan 

http://siakad.darunnajah.ac.id/
http://siakad.darunnajah.ac.id/
http://siakad.darunnajah.ac.id/
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oleh program studi; 

6. Mahasiswa mengundurkan diri adalah mahasiswa yang 

mengajukan diri untuk tidak melanjutkan studi di Universitas 

Darunnajah dengan mengajukan surat pengunduran diri; 

7. Mahasiswa dikeluarkan adalah mahasiswa yang diberhentikan 

berdasarkan keputusan Rektor dengan beberapa pertimbangan. 

 

Pasal 8 

Nomor Induk Mahasiswa 

1. Setiap mahasiswa mendapat nomor induk mahasiswa (NIM) 

sebagai tanda identifikasi mahasiswa; 

2. Pemberian NIM hanya dilakukan oleh bagian akademik 

bekerjasama dengan bagian pusat pengolahan data 

Universitas Darunnajah. 

3. NIM terdiri atas 8 digit angka: dua  digit  angka pertama 

menandakan tahun masuk (angkatan), digit ketiga dan 

keempat menandakan fakultas, kelima menandakan kode 

program studi, tiga digit terakhir menandakan nomor urut 

mahasiswa pada program studi; 

4. Untuk mahasiswa pindahan diberikan NIM baru dengan 

ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ayat 3 di 

atas. 

 

Pasal 9 

Kode Fakultas dan Program Studi 

1. Kode Fakultas dan Kode Program Studi yang digunakan: 

Kode 

Fakultas 
Fakultas 

Kode 

Prodi 
Prodi 

FAI 

Fakultas 

Agama 

Islam 

HKI Hukum Keluarga Islam 

MPI 
Manajemen Pendidikan 

Islam 

AUD 
Pendidikan Islam Anak 

Usia Dini 
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PGMI 
Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah 

FBS 
Fakultas 

Bisnis  

ABS Administrasi Bisnis 

BDG Bisnis Digital 

KWR Kewirausahaan 

FST 
Fakultas 

Sains  

SAK Sains Aktuaria 

STI 
Sistem Teknologi dan 

Informasi 

RPL 
Rekayasa Perangkat 

Lunak 

2. Penambahan atau perubahan Kode Fakultas dan Kode Program 

Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor. 

 

Pasal 10 

Mahasiswa Mengundurkan Diri 

1. Mahasiswa dengan alasan tertentu mengundurkan diri sebelum 

masa studinya habis, berhak memperoleh surat keterangan 

pernah kuliah dengan prosedur sebagai berikut: 
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2. Mahasiswa yang telah mengundurkan diri sebagaimana 

dinyatakan dalam pasal 19 ayat 1 di atas tidak dapat diterima 

kembali menjadi mahasiswa Universitas Darunnajah; 

 

Pasal 11 

Konversi Nilai dan Keahlian 

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Perubahan Kedua). Telah 

memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang 

berkelanjutan. Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mendorong sebuah upaya 

peningkatan dan percepatan beserta penyesuaian dalam proses 

perkuliahan. 

2. Perlu menjadi pemahaman bersama bahwa output dari satu unit 

bisa jadi merupakan input untuk unit yang lain yang harus 

dihasilkan secara simultan; di sisi lain beberapa unit bisa memiliki 

peran masing – masing di dalam memberikan kontribusi untuk 

menghasilkan suatu output. oleh sebab itu, perlu adanya sebuah 

aturan yang mengatur tentang konversi nilai baik itu nilai 

pindahan atau keahlian. 

3. Konversi merupakan aktivitas mahasiswa untuk mengkonversikan 

nilai dan jumlah SKS mata kuliah yang telah ditempuh/peroleh dari 

kurikulum lama ke kurikulum baru. 

4. Prosedur konversi nilai mahasiswa pindahan dan keahlian 

meliputi proses proses konversi nilai mata kuliah yang sudah 

ditempuh baik pindahan maupun keahlian dari prodi universitas 

Darunnajah maupun pindahan dari Fakultas/Program Studi di luar 

untuk menentukan mata kuliah dan jumlah sks yang harus diikuti 

mahasiswa tersebut. 

5. Prosedur konversi nilai dan keahlian lebih rinci tercantum pada SK 

Rektor  
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BAB II  

BEASISWA  
 

Pasal 12 

Pengertian dan Tujuan Beasiswa 

1) Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada mahasiswa 

sebagai bantuan biaya belajar di lingkungan Universitas 

Darunnajah. 

2) Beasiswa ditujukan untuk memberikan penghargaan atas prestasi 

yang telah ditempuh seorang mahasiswa dalam bentuk bantuan 

pembiayaan studi atau pembiayaan atas keterbatasan kemampuan 

dalam memberlangsungkan pendidikan; atau untuk tujuan 

keduanya.  

3) Sebagai pedoman pelaksanaan proses pengajuan beasiswa pada 

Universitas Darunnajah. 

 

Pasal 13 

Jenis-Jenis Beasiswa 

1) sesuai aturan berlaku, jenis beasiswa terdiri dari: 

(a) Beasiswa kader umat/kader yayasan, beasiswa ini diberikan 

kepada kader dari yayasan atau lembaga, yang ingin 

melanjutkan studi di Universitas Darunnajah. 

(b) Beasiswa Tahfidz Al-Qur’an, beasiswa ini diberikan kepada 

calon mahasiswa yang telah menghafal Al-Qur’an minimal 5 

juz. 

(c) Beasiswa berprestasi, beasiswa ini diberikan kepada calon 

mahasiswa yang memiliki prestasi akademik berupa meraih 

peringkat 1-3 di sekolah (2 semester terakhir). 

(d) Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, bentuk jaminan 

pembiayaan pendidikan dan bantuan biaya hidup kepada 

siswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan 

pendidikan tinggi. 
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Pasal 14 

Syarat Beasiswa 

1) Beasiswa Kader Umat/kader yayasan, persyaratan: 

(a) Berakhlakul karimah 

(b) Lulusan SMA/MA/sederajat 

(c) Lancar membaca Al-Qur’an 

(d) Bisa menulis Arab 

(e) Nilai rata-rata rapor minimal 7 (2 semester terakhir) 

(f) Mendapatkan surat rekomendasi dari pihak Yayasan (beasiswa 

kader) 

2) Beasiswa Tahfidz Al-Qur’an, persyaratan: 

(a) Berakhlakul karimah 

(b) Lulusan SMA/MA/sederajat 

(c) Lancar membaca Al-Qur’an 

(d) Bisa menulis Arab 

(e) Nilai rata-rata rapor minimal 7 (2 semester terakhir) 

(f) Mempunyai sertifikat menghafal Al-Qur’an 

3) Beasiswa Berprestasi, persyaratan: 

(a) Berakhlakul karimah 

(b) Lulusan SMA/MA/sederajat 

(c) Lancar membaca Al-Qur’an 

(d) Bisa menulis Arab 

(e) Nilai rata-rata rapor minimal 7 (2 semester terakhir) 

(f) Ranking 1-3 di sekolah (Terakreditasi A dan B) 

(g) Mendapatkan surat rekomendasi dari pihak sekolah (beasiswa 

prestasi) 

 

Pasal 15 

Hak Penerima Beasiswa 

1) Beasiswa Kader Umat/kader yayasan, memperoleh hak: 

(a) Dana pangkal 50% (bagi yang kerjasama dengan Universitas 

Darunnajah) 

(b) Jika mempunyai Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Keluarga 

Harapan berhak untuk diajukan menjadi calon penerima KIP 

Kuliah 

(c) Biaya kuliah hanya 250.000 per bulan 
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      2)   Beasiswa Tahfidz Al-Qur’an, memperoleh hak: 

(a) Bebas dana pangkal bagi yang hafal 30 Juz Al-Qur’an 

(b) Dana pangkal 50% bagi yang hafal 15 Juz Al-Qur’an 

(c) Dana pangkal 25% bagi yang hafal 5 Juz Al-Qur’an 

(d) Jika mempunyai Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Keluarga 

Harapan berhak untuk diajukan menjadi calon penerima KIP 

Kuliah 

(e) Biaya Kuliah hanya 250.000 per bulan  

      3)   Beasiswa Berprestasi, memperoleh hak: 

(a) Dana pangkal 50% 

(b) Jika mempunyai Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Keluarga 

Harapan berhak untuk diajukan menjadi calon penerima KIP 

Kuliah 

(c) Biaya Kuliah hanya 250.000 per bulan. 

 

Pasal 16 

Alur Beasiswa 
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BAB III 

KARTU RENCANA STUDI (KRS) 

DAN KARTU HASIL STUDI (KHS) 
 

Pasal 17 

Kartu Rencana Studi (KRS) 

1. KRS (Kartu Rencana Studi) adalah Rencana Studi yang 

tujuannya untuk merencanakan mata kuliah yang akan diambil 

satu semester ke depan. KRS juga menjadi bukti seorang 

mahasiswa dapat dikatakan aktif kuliah di perguruan tinggi 

pada semester yang berjalan. Dapat dikatakan, tanpa KRS maka 

mahasiswa tidak dapat mendapatkan hak-hak perkuliahan 

meliputi nilai, bimbingan akademik, absen, dll; 

2. Setiap mahasiswa dari semester 1 sampai 13 wajib mengisi KRS 

secara daring sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan 

kecuali bagi yang sudah menyelesaikan Sidang Skripsi dan 

menyerahkan perbaikan; 

3. Syarat pengisian KRS adalah menyelesaikan pembayaran 

daftar ulang; 

4. Jika terlambat dalam pembayaran akan dikenakan denda 

sebesar Rp. 150.000; 

5. Batas maksimal pengisian KRS setiap semester adalah 24 SKS 

6. Beban studi mahasiswa semester satu ditentukan oleh Program 

Studi. 

7. KRS dinyatakan sah setelah divalidasi oleh dosen pembimbing 

akademik dan Ketua Program prodi. 

8. Mahasiswa yang tidak mengisi KRS tidak diperkenankan 

mengikuti kegiatan perkuliahan. 

 

Pasal 18 

Kartu Hasil Studi (KHS) 

1. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan kuliah per 

semester berhak mendapatkan KHS; 

2. Penyusunan KHS dilakukan oleh program studi dengan nilai 

yang diperoleh dari dosen; 

3. KHS divalidasi oleh ketua program studi; 
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4. Mahasiswa wajib mengisi kuesioner kepuasan dosen sebagai 

syarat untuk bisa melihat KHS. 

 

           BAB IV 

 BIMBINGAN AKADEMIK 
 

Pasal 19 

Dosen Pembimbing Akademik 

1. Untuk tertib pembinaan dan kemajuan akademik  mahasiswa 

secara lebih terarah, efektif dan produktif semua kegiatan 

akademik dibimbing oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA); 

2. Pembimbing akademik adalah dosen yang ditunjuk dan diserahi 

tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan 

untuk membantu mahasiswa dalam merancang, melaksanakan 

dan menyelesaikan studinya seefisien mungkin sesuai dengan 

kondisi dan potensi individual mahasiswa 

 

Pasal 20 

Fungsi Dosen Pembimbing Akademik 

1. Narasumber, yaitu terutama sebagai sumber informasi yang 

berkaitan dengan proses pembelajaran di Universitas 

Darunnajah 

2. Pembimbing/pendamping, yakni memberikan bimbingan 

kepada mahasiswa dalam perencanaan studinya melaksanakan 

program studi tersebut. Salah satunya adalah membimbing 

dalam mengisi dan atau melakukan perubahan Kartu Rencana 

Studi (KRS);  

3. Penasihat, memberikan pengarahan dan saran-saran atau 

nasihat kepada mahasiswa dalam menanggulangi problem 

belajarnya.  

4. Motivator, yaitu memberikan dorongan dan membangkitkan 

semangat dalam rangka mengembangkan potensi-potensi 

pribadi mahasiswa; dan 

5. Model, yakni memberikan keteladanan sebagai seorang 

pendidik yang profesional. 
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Pasal 21 

Wewenang Dosen Pembimbing Akademik 

1. Memberikan persetujuan atau menolak terhadap rencana studi 

yang disusun oleh mahasiswa bimbingannya. 

2. Memberi teguran dan peringatan kepada mahasiswa bila 

melakukan pelanggaran dan melalaikan kewajiban sebagai 

mahasiswa; 

3. Mengkonsultasikan atau meneruskan permasalahan mahasiswa 

yang bukan kewenangannya  kepada  program studi; 

4. Memberikan motivasi agar mahasiswa dapat menemukan jalan 

keluar dan penyelesaiannya ketika menghadapi masalah. 

 

Pasal 22 

Tugas Dosen Pembimbing Akademik  

Tugas Umum : 

1. Membimbing setiap mahasiswa yang berada di bawah tanggung 

jawabnya melakukan rencana studinya sesuai program yang 

telah ditentukan oleh prodinya; 

2. Membantu mahasiswa mengenali dan mengidentifikasikan 

minat, bakat, dan kemampuan akademiknya dengan 

mengarahkan pengisian NIKPAM. 

3. Membantu mahasiswa merencanakan program studinya seperti 

menentukan mata kuliah per-semester agar dapat memanfaatkan 

masa studinya dengan efektif dan efisien; 

4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

mengkonsultasikan masalah-masalah yang dialaminya baik 

akademik maupun non akademik selama dalam menjalani masa 

studinya; 

5. Memberikan motivasi agar mahasiswa dapat menyelesaikan 

masalah akademik maupun non akademik yang berhubungan 

dengan kelancaran program perkuliahan. 

6. Melakukan penelitian atau kegiatan pengabdian Masyarakat 

bersama mahasiswa dan menuangkan hasilnya dalam bentuk 

publikasi Artikel di Jurnal. 
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Tugas Khusus: 

1. Mengadakan pertemuan secara periodik sedikitnya 3 (tiga) kali 

setiap semester untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan 

studi mahasiswa yang menjadi tanggungjawabnya, dengan 

dijadwal pada masa pengisian KRS, tengah semester dan akhir 

perkuliahan, sebelum ujian, sebelum akhir semester; 

2. Membantu Prodi dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan, 

kebijakan-kebijakan maupun keputusan-keputusan kepada 

mahasiswa; 

3. Memberikan arahan dalam menentukan mata kuliah yang dipilih 

untuk dimasukkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS); 

4. Memeriksa dan menandatangani KRS sesuai jumlah SKS yang 

dapat diambil oleh mahasiswa sesuai dengan IPK pada akun 

SIAKAD; 

5. Memonitor Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa setiap 

akhir semester; 

6. Menciptakan sikap dan budaya akademik yang kondusif dan 

bertanggungjawab; 

7. Membantu mensosialisasikan dan mengimplementasikan kode 

etik mahasiswa; 

8. Mengingatkan mahasiswa agar mencermati dan mentaati 

pedoman akademik; 

9. Membantu mahasiswa menyiapkan dan menyusun rencana 

studi yang dianggap sesuai dengan minat, bakat serta 

kemampuan akademiknya. 

 

Pasal 23 

Waktu Kegiatan Bimbingan 

Tanggungjawab Dosen Pembimbing Akademik berlaku sejak 

mahasiswa yang bersangkutan ditetapkan sebagai mahasiswa 

bimbingannya, mulai semester pertama hingga berakhirnya masa 

studi, kecuali ada hal-hal yang berada di luar kewajaran seperti 

mahasiswa yang melebihi batas masa studinya maka 

pembimbingan akan dikembalikan kepada kebijakan program studi 

masing-masing. 
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BAB V 

CUTI KULIAH 

DAN AKTIF KULIAH KEMBALI 
Pasal 24 

Cuti Kuliah  

1. Mahasiswa cuti kuliah adalah mahasiswa yang berhenti kuliah 

sementara dan telah mengajukan cuti kuliah; 
2. Mahasiswa yang akan mengambil cuti kuliah pada suatu 

semester berkewajiban melakukan registrasi administratif sesuai 

dengan jadwal registrasi dan dibebaskan dari kewajiban 

membayar biaya kuliah semester; 
3. Masa cuti kuliah tidak diperhitungkan sebagai masa studi; 
4. Cuti kuliah dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah 

menyelesaikan program semester II (dua); 
5. Lama masa cuti kuliah 1 semester dan bisa diperpanjang 1 

semester; 
6. Cuti kuliah dapat diajukan oleh mahasiswa selambat- lambatnya 

2 (dua) minggu sebelum waktu pembayaran semester 

berikutnya; 
7. Mahasiswa yang sedang cuti kuliah tidak diizinkan 

menggunakan fasilitas kampus, mengikuti kegiatan akademik, 

dan/atau kegiatan kemahasiswaan; 
8. Mahasiswa yang kembali aktif dari status cuti atau status tidak 

aktif dapat menempuh mata kuliah yang jumlah sks maksimal 

24 SKS. 
Pasal 25 

Tata Cara Cuti Kuliah 

1. Cuti kuliah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 24 hanya 

dapat dilakukan atas persetujuan Warek I bidang Akademik, 

setelah mendapat pertimbangan ketua program studi; 
2. Izin cuti kuliah dapat dilakukan dengan mengajukan 

permohonan yang ditujukan kepada Warek I Bidang Akademik 

dengan melampirkan: 
a. Surat permohonan cuti yang ditandatangani oleh mahasiswa 

dan diketahui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan 

kaprodi; 
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b. Salinan kartu mahasiswa bersangkutan; 
c. KHS semester  terakhir; 
d. Salinan bukti lunas pembayaran semester sebelumnya; 
e. Surat keterangan bebas perpustakaan; 
f. Harus seizin wali mahasiswa dibuktikan dengan persetujuan 

wali dalam form. 
3. Setelah mendapat surat persetujuan izin cuti kuliah yang 

ditandatangani oleh Warek I Bidang Akademik, salinan 

disampaikan kepada: 
a. Rektor melalui  Kepala Bagian Akademik; 
b. Kepala Bagian Keuangan; 
c. Ketua Program Studi; 
d. Dosen Pembimbing Akademik. 

 

Pasal 26 

Aktif Kuliah Kembali 

1. Setelah berakhirnya masa cuti   kuliah,   mahasiswa yang 

bersangkutan harus melakukan registrasi, dengan mengajukan 

permohonan aktif kuliah kembali kepada Warek I Bidang 

Akademik disertai lampiran fotokopi surat izin cuti kuliah yang 

bersangkutan; 
2. Surat permohonan aktif kuliah kembali disertai lampiran 

berupa: 
a. Salinan bukti pembayaran semester dan kewajiban lainnya; 
b. Salinan surat persetujuan cuti kuliah; 
c. Salinan KHS semester terakhir sebelum cuti kuliah. 

3. Wakil Rektor I Bidang Akademik  mengeluarkan  Surat  

Keputusan bahwa mahasiswa yang bersangkutan aktif kuliah 

kembali yang tembusannya disampaikan kepada: 
a. Rektor melalui Biro Administrasi Akademik; 
b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan; 
c. Dekan dan Ketua Program Studi; 
d. Dosen Pembimbing Akademik. 

4. Bagi mahasiswa yang telah habis masa cuti kuliah dan tidak 

melakukan registrasi, maka dinyatakan mengundurkan diri 

sebagai mahasiswa. 
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Pasal 27 

Mahasiswa Menghilang 

1. Mahasiswa menghilang dapat terjadi karena: 

a. Mahasiswa tidak melakukan registrasi; 

b. Mahasiswa tidak mengajukan permohonan aktif kuliah 

kembali setelah habis masa cuti kuliah. 

2. Mahasiswa menghilang maksimum selama 2 (dua) semester 

berturut-turut dinyatakan putus studi; 

3. Masa mahasiswa menghilang dihitung sepenuhnya sebagai 

masa aktif studi. 

 

BAB VI 

PINDAH KULIAH 
Pasal 28 

Pindah Kuliah Antar Program Studi 

Mahasiswa di lingkungan Universitas Darunnajah 

diperkenankan pindah program studi dengan prosedur sebagai 

berikut: 

1. Mahasiswa yang mengajukan pindah program studi sudah 

menempuh sekurang-kurangnya 1 (satu) semester atau 

sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester; 

2. Pindah program studi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali 

selama kuliah; 
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3. Nilai yang pernah diperoleh diperhitungkan pada program 

studi baru apabila ada kesetaraan mata kuliah oleh ketua 

program studi baru; 

4. Biaya kuliah disesuaikan dengan program studi yang baru; 

5. Kepengurusan pindah program studi tidak dapat 

diwakilkan; 

 
Pasal 29 

Pindah Kuliah ke Perguruan Tinggi Lain 

1. Perpindahan mahasiswa ke Perguruan Tinggi Lain dilakukan 

dengan mengajukan permohonan dengan alur sebagai berikut: 

a. Surat persetujuan pindah diterbitkan oleh dekan atas 

persetujuan dari wakil rektor I bidang akademik; 

b. Salinan transkrip nilai sampai dengan semester terakhir pada 

saat pengajuan permohonan; 

c. Salinan bukti lunas pembayaran dan semua kewajiban 

lainnya; 

d. Kartu Tanda Mahasiswa; 

e. Surat Keterangan bebas perpustakaan; 

f. Terdaftar pada forlap Dikti. 

2. Alur pengajuan pindah kuliah ke perguruan tinggi lain : 
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Pasal 30 

Pindah Kuliah dari Perguruan Tinggi Lain 

1. Universitas Darunnajah hanya menerima mahasiswa pindahan 

dari program studi perguruan tinggi lain yang terakreditasi 

setara atau lebih tinggi; 

2. Ketentuan untuk mengajukan permohonan diterima sebagai 

mahasiswa Universitas Darunnajah adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Syarat pindah yaitu; 

a. Perguruan tinggi asal harus terdaftar di PD Dikti; 

b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dengan mengunggah data 

mahasiswa aktif dari forlap dikti; 

c. Calon mahasiswa pindahan tidak terlibat pelanggaran tata 

tertib yang dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan 

baik dari perguruan tinggi asal; 

d. Melampirkan surat pindah dari perguruan tinggi asal; 

e. Melampirkan transkrip nilai dari perguruan tinggi asal; 

f. Pengajuan pindah dilakukan minimum pada semester II dan 

maksimum pada semester VI (tergantung pertimbangan dan 
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kebijakan Universitas Darunnajah); 

g. Jika mahasiswa pindahan di atas semester VI diterima oleh 

Universitas Darunnajah (dengan pertimbangan tertentu), 

maka mahasiswa tersebut tidak bisa melaksanakan Sidang 

Skripsi sebelum menjalani masa studi minimal 1 tahun di 

Universitas Darunnajah. 

4. Masa studi yang sudah dijalani di perguruan tinggi asal, 

dihitung sebagai bagian dari masa studi secara keseluruhan; 

5. Waktu pindah dilaksanakan pada awal tahun akademik 

(semester ganjil); 

6. Pengakuan mata kuliah dari perguruan tinggi asal dihitung 

berdasarkan hasil konversi menurut ketentuan yang berlaku di 

Universitas Darunnajah. 

7. Mahasiswa pindahan dikenakan biaya konversi per mata 

kuliah. 

 

BAB VII 

KEGIATAN PENDIDIKAN 
 

Pasal 31 

Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan  

(PBAK) 

1. Kegiatan PBAK wajib diikuti oleh semua calon mahasiswa baru 

dan mahasiswa pindahan; 

2. Kegiatan PBAK mengacu pada keputusan Rektor tentang 

PBAK; 

3. Kegiatan PBAK dilaksanakan sebelum kegiatan perkuliahan 

Tahun Akademik baru dimulai; 

4. Keikutsertaan mahasiswa dalam PBAK merupakan salah satu 

persyaratan mengikuti Sidang Skripsi dan wisuda serta 

persyaratan bagi calon penerima beasiswa; 

5. Kegiatan PBAK dilaksanakan oleh sebuah kepanitiaan yang 

ditetapkan dengan surat keputusan Rektor; 

6. Mahasiswa baru yang karena sesuatu lain hal, tidak dapat 

mengikuti kegiatan PBAK, wajib mengikuti kegiatan PBAK 

pada pelaksanaan tahun berikutnya; 
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Pasal 32 

Kurikulum 

1. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

yang terdiri atas: visi dan misi, profil lulusan, capaian 

pembelajaran lulusan (CPL), struktur kurikulum, distribusi mata 

kuliah, bahan kajian, proses pembelajaran - penilaian dan 

rencana perkuliahan semester (RPS); 

2. Universitas Darunnajah menggunakan kurikulum strata satu 

berbasis KKNI dan MBKM; 

3. Capaian Kurikulum Universitas Darunnajah harus 

menggambarkan visi, misi, dan tujuan Universitas Darunnajah 

dan profil lulusan setiap program studi; 

4. Capaian pembelajaran lulusan meliputi kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan; 

5. Muatan kurikulum mengacu kepada visi Universitas 

Darunnajah dan visi program studi yang dijabarkan dalam 

struktur kurikulum; 

6. Kurikulum dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan masyarakat 

dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

7. Revisi kurikulum dapat dilakukan setiap 5 tahun. 

 

Pasal 33 

Struktur Kurikulum 

1. Struktur kurikulum KKNI terdiri atas mata kuliah 

pengembangan sikap, mata kuliah pengembangan 

pengetahuan, dan mata kuliah pengembangan keterampilan; 

2. Struktur kurikulum MBKM didasari 3 hal yaitu berbasis 

kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, dan karakter 

pancasila. 

3. Setiap mata kuliah diberi kode huruf dan kode angka; 

4. Kode mata kuliah terdiri atas tujuh digit: 

a. Dua digit pertama menunjukkan berlakunya kurikulum; 

b. Tiga digit berikutnya menunjukkan Universitas 

Darunnajah/fakultas/prodi; 

c. Dua digit terakhir menunjukkan nomor urut mata  kuliah 

Universitas Darunnajah/fakultas/prodi. 
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Pasal 34 

Beban Studi 

1. Kegiatan perkuliahan sebagaimana dimaksud Pasal 30, 

dilakukan sesuai dengan beban studi mahasiswa; 

2. Beban studi dilaksanakan dalam bentuk satuan kredit semester 

(SKS) yang wajib diselesaikan selama masa studi; 

3. Besaran beban studi untuk program sarjana antara 144 SKS 

sampai 160 SKS. 

 

Pasal 35 

Masa Studi 

1. Beban studi program sarjana strata satu dapat diselesaikan 

dalam masa studi minimum semester 7 (tujuh) dan maksimum 

14 (empat belas) semester; 

2. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sesuai 

dengan ayat 1 maka dinyatakan D.O. (Drop Out). 

 

Pasal 36 

Bahasa Pengantar 

 Bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan adalah Bahasa 

Indonesia dan atau bahasa asing; 

 

Pasal 37 

Kegiatan Perkuliahan 

1. Pelaksanaan perkuliahan di Universitas Darunnajah untuk 

kelas pagi dilaksanakan pada Senin sampai Sabtu pukul 07.30-

12.00 WIB dan untuk kelas sore pada Senin sampai Sabtu pukul 

15.00-20.00 WIB. 

2. Kegiatan perkuliahan luring dan atau daring dalam satu 

semester dilakukan minimal 14 kali pertemuan, termasuk Ujian 

Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS); 

 

Pasal 38 

Ujian Akademik 

1. Ujian akademik terdiri atas evaluasi terstruktur hasil kegiatan 

program semester dan evaluasi akhir; 
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2. Evaluasi pembelajaran diselenggarakan melalui Portofolio, 

Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS); 

3. Ujian akhir program studi diselenggarakan melalui Sidang 

Tugas Akhir; 

4. Kegiatan evaluasi pembelajaran dan ujian akhir program studi 

dapat dilaksanakan secara luring atau daring. 

 

Pasal 39 

Syarat Mengikuti Ujian Akademik 

1. Untuk dapat mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) 

mahasiswa harus telah mengikuti: 

a. Kegiatan perkuliahan luring atau daring sebagaimana 

terjadwal minimal 75% (minimal 5 kali pertemuan) dari 

perkuliahan yang terlaksana; 

b. Kegiatan-kegiatan akademik lain yang terstruktur atau yang 

ditentukan oleh Dosen Pengampu mata kuliah berdasarkan 

kontrak belajar yang telah disepakati. 

2. Untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS), mahasiswa 

diharuskan memenuhi ketentuan: 

a. Telah mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana 

terjadwal sekurang-kurangnya 75% (minimal 10 kali 

pertemuan) dari jumlah perkuliahan keseluruhan; 

b. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester; 

c. Telah mengikuti Kegiatan akademik terstruktur; 

d. Telah mengikuti kegiatan praktikum untuk mata kuliah 

tertentu; 

e. Telah memenuhi tertib administrasi akademik dan keuangan. 

f. Telah mengikuti ujian tahsin Al-Qur’an 

g. Telah mengisi NIKPAM, minimal 150 point 

 

3. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dilakukan 

secara lisan, dan atau tertulis yang dapat dilaksanakan secara 

luring atau daring. 
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Pasal 40 

Sistem Penilaian 

1. Penilaian Ujian, sebagai alat evaluasi keberhasilan studi 

mahasiswa, terdiri atas: 

a. Ujian Portofolio (kehadiran, tugas-tugas, keaktifan, diskusi, 

dll) 

b. Ujian Tengah Semester (UTS) 

c. Ujian Akhir Semester (UAS)  

d. Ujian Praktikum/KKN/PPL 

e. Sidang Skripsi (Munaqosyah) 

f. Bobot nilai Form (40%)+UTS (30%)+ UAS (30%) = Nilai Akhir 

(100%/100) 

2. Rentangan Nilai Hasil Studi 

No 
Nilai Akhir 

(NA) 

Huruf 

Mutu 

Angka 

Mutu 
Status 

1 80 -100 A 4,00 Lulus 

2 70 - 79,99 B 3,00 Lulus 

3 60 – 69,99 C 2,00 Lulus 

4 50 – 59,99 D 1,00 Tidak Lulus 

5 < 49,99 E 0,00 Tidak Lulus 

Mahasiswa yang mendapat nilai D atau E untuk suatu 

mata kuliah, harus mengulangi kuliah untuk mata kuliah pada 

semester penawaran mata kuliah tersebut. Nilai C, tidak harus 

diperbaiki. Nilai perbaikan suatu mata kuliah, setinggi-

tingginya B. Jika seorang mahasiswa telah mendapat nilai B, 

maka tidak berhak untuk memperbaiki nilainya. 

 

Pasal 41 

Indeks Prestasi 

1. Kemajuan prestasi akademik mahasiswa dinyatakan dalam 

bentuk Indeks Prestasi; 

2. Nilai akhir prestasi akademik pada kegiatan perkuliahan 
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dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester disingkat dengan 

IPS, dan nilai akhir pada prestasi akademik dalam program 

studi dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif, disingkat 

dengan IPK; 

3. Indeks Prestasi merupakan jumlah hasil perkalian antara  SKS 

dan angka mutu setiap matakuliah dengan jumlah seluruh SKS 

yang telah diambil, baik lulus ataupun tidak lulus; 

4. Indeks Prestasi dinyatakan atau ditulis dalam 3 digit dengan 2 

desimal. 

5. Rumus penghitungan IP atau IPK adalah sebagai berikut ; 

IP atau IPK =  Jumlah (K X Nilai mutu) 

Jumlah K 

 

Pasal 42 

Standarisasi Kemajuan Prestasi Akademik dan 

Kelulusan 

1. Kemajuan prestasi akademik ditentukan berdasarkan Indeks 

Prestasi yang diperoleh dalam seluruh evaluasi kegiatan 

akademik pada tiap tahap ujian akademik  dan atau perolehan 

SKS beban studi; 

2. Kemajuan prestasi akademik dinyatakan berhasil apabila telah 

mencapai batas minimum Indeks Prestasi 2,50 (dua koma lima 

nol); 

3. Sidang Skripsi dinyatakan lulus dengan nilai sekurang-

kurangnya 60,00 (enam puluh koma nol nol). 

 

Pasal 43 

Tata Cara Penghitungan Nilai Akademik 

1. Penetapan nilai akhir hasil evaluasi program semester 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

NP   = Nilai Portofolio 

NUTS  = Nilai Ujian Tengah Semester 

NUAS = Nilai Ujian Akhir Semester 

NA   = Nilai Akhir 

NA = (NP x 40 : 100) + (NUTS x 30 : 100) + (NUAS x 30 : 100) 
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2. Penetapan Indek Prestasi Semester (IPS) dilakukan dengan 

jalan membagi bobot SKS dan angka mutu yang diperoleh dari 

hasil ujian akademik program semester pada semester yang 

bersangkutan, selanjutnya disingkat (AMT) dengan totalitas 

bobot SKS beban studi yang diprogramkan, dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

IPS = AMT 

SKS 

3. Indeks Prestasi kumulatif ditetapkan pada akhir Sidang Skripsi 

dan dihitung berdasarkan transkrip akademik setelah lulus 

ujian. 

Pasal 44 

Objektivitas Penilaian 

1. Untuk memelihara objektivitas penilaian, maka kertas kerja 

mahasiswa pada tiap ujian akademik dan segala bentuk tugas 

tertulis, setelah mendapat penilaian harus didokumentasikan 

oleh dosen yang bersangkutan; 

2. Nilai akhir semester harus mencantumkan nilai portofolio, 

ujian tengah semester, ujian akhir semester dan nilai kumulatif 

akhir serta huruf mutu; 

3. Dosen wajib menginput nilai dalam SIAKAD paling lambat 7 

hari setelah ujian akhir mata kuliah; 

4. Bagi Dosen yang tidak memenuhi ayat (3) di atas maka harus 

diberi peringatan oleh Rektor terkait; 

5. Mahasiswa dapat mengajukan keberatan atas nilai yang 

diberikan oleh dosen dalam waktu maksimum 14 hari kerja 

setelah diinput dalam siakad. 

 

Pasal 45 

Pengaduan Nilai 

Pengaduan nilai adalah pengajuan perubahan nilai setelah 

terbitnya KHS. Apabila mahasiswa tidak puas dengan hasil nilai di 

KHS, maka mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan 

pengajuan perubahan nilai dengan syarat di bawah ini: 

1. Terdaftar di KRS;  

2. Telah mengikuti rangkaian perkuliahan pada mata kuliah 
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tersebut; 

3. Nilai yang dapat diajukan untuk perbaikan yaitu nilai D/E; 

4. Waktu pengajuan perbaikan nilai dilakukan maksimal 2 

minggu setelah KHS dikeluarkan, jika melebihi dari 2 minggu 

maka mahasiswa harus mengikuti semester pendek atau 

mengulang perkuliahan pada semester berjalan; 

5. Alur pengajuan pengaduan nilai: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 46 

Semester Pendek 

Perkuliahan semester pendek dapat diikuti oleh mahasiswa 

yang ingin mengulang mata kuliah yang tidak lulus atau nilai yang 

tidak memuaskan atau ingin menabung mata kuliah. Jumlah SKS 

yang dapat diambil pada semester pendek ini maksimal 9 

(sembilan) SKS.  Biaya kuliah semester pendek dihitung per sks 

yang besarnya ditetapkan oleh Universitas Darunnajah. Adapun 

ketentuan pelaksanaan semester pendek adalah sebagai berikut: 

1. Semester pendek dilaksanakan di masa peralihan semester 

2. Jumlah tatap muka semester pendek yaitu sebanyak 16 tatap 

muka atau sesuaikan dengan kebutuhan 

3. Semester pendek dilaksanakan antara bulan juli sampai agustus 
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4. Mahasiswa yang mengikuti merupakan mahasiswa aktif dan 

tetap mengisi KRS 

5. Melunasi pembayaran perkuliahan dan berkoordinasi dengan 

Prodi 

6. Melakukan pembayaran SKS untuk mata kuliah yang diambil 

pada semester pendek sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

7. Mahasiswa yang mengambil semester pendek tidak kurang 

dari 15 orang untuk setiap mata kuliah 

8. Memenuhi ketentuan tatap muka yaitu 75% (minimal 10 kali 

pertemuan) dari keseluruhan tatap muka yang diadakan 

9. Mahasiswa yang tidak mengikuti ketentuan tersebut bisa 

dinyatakan tidak lulus 

10. Pendaftaran semester pendek dilakukan sama seperti registrasi 

perkuliahan biasa. 

 

BAB VIII 

KULIAH KERJA NYATA (KKN) 
 

Pasal 47 

Syarat Mengikuti 

1. KKN adalah kegiatan akademik yang wajib diikuti oleh semua 

mahasiswa; 
2. Mahasiswa yang telah menempuh perkuliahan semester 5; 
3. KKN dapat diikuti oleh mahasiswa aktif pada semester yang 

berjalan; 
4. Mencantumkan KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS); 
5. Peserta KKN wajib menyelesaikan administrasi dan pembayaran 

KKN sebelum kegiatan KKN dilaksanakan; 
 

Pasal 48 

Jenis KKN 

1. KKN di Universitas Darunnajah adalah KKN reguler; 
2. KKN Reguler adalah kegiatan kuliah kerja nyata yang 

penyelenggaraannya terjadwal berdasarkan kalender akademik 

Universitas Darunnajah. 
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Pasal 49 

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

1. KKN dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian, Publikasi, dan 

Pengabdian Masyarakat (LP3M) bekerjasama dengan program 

studi di lingkungan Universitas Darunnajah; 
2. KKN dilaksanakan secara periodik maksimum dua (2) kali 

dalam satu tahun akademik; 
3. Pelaksanaan KKN terdiri dari kegiatan pembekalan, kegiatan 

lapangan dan penilaian dengan bobot akumulatif beban studi 4 

(empat) SKS; 
4. Pelaksanaan KKN mahasiswa di bawah bimbingan seorang 

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) selama masa kegiatan 

tersebut; 
5. DPL KKN adalah Dosen yang ditunjuk dengan Surat Keputusan 

Rektor atas usul kepala Lembaga Penelitian, Publikasi, dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M); 
6. Tugas dan tanggungjawab DPL KKN berlaku selama masa 

kegiatan KKN, terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan 

aktivitas bimbingan yang dilakukan secara terjadwal, sesuai 

dengan ketentuan dari Panitia Penyelenggara. 
 

Pasal 50 

Tata Cara Penetapan Nilai Akhir KKN 

1. Nilai Akhir hasil KKN, selanjutnya disingkat dengan (NA), 

diperoleh dari bobot hasil tiga komponen pokok sebagai berikut: 
a. Nilai Pembekalan selanjutnya disingkat dengan (NP); 
b. Nilai Lapangan selanjutnya disingkat dengan (NL) terdiri atas 

Nilai Kepala Desa dan Nilai DPL; 
c. Nilai Laporan Akhir selanjutnya disingkat dengan (NLA). 

2. Penjelasan lebih rinci terdapat pada buku pedoman KKN. 
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BAB IX 

PRAKTIKUM 
 

Pasal 51 

Praktikum Mata Kuliah 

1. Praktikum mata kuliah dilaksanakan di laboratorium atau 

tempat lain sesuai dengan karakteristik mata kuliah; 
2. Praktikum mata kuliah hanya dilaksanakan pada mata kuliah 

yang memiliki bobot SKS praktikum di dalamnya; 
3. Nilai praktikum mata kuliah merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari nilai mata kuliah yang disajikan. 
      

Pasal 52 

Praktikum Keahlian 

1. Praktikum keahlian sesuai dengan program fakultas di 

lingkungan Universitas Darunnajah terdiri atas Praktik 

Pengalaman Lapangan (PPL), Praktek Peradilan Semu (PPS), 

dan Magang; 
2. Praktikum keahlian adalah kegiatan praktikum pengembangan 

softskill dan hardskill pada mahasiswa sesuai dengan bidang 

keahlian masing-masing; 
3. Praktikum keahlian bertujuan untuk membekali mahasiswa agar 

memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian masing-

masing prodi; 
4. Praktikum keahlian wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa; 
5. Praktikum keahlian dilaksanakan pada instansi yang relevan 

dengan pengembangan keahlian prodi; 
6. Nilai praktikum keahlian di input oleh dosen pembimbing 

dalam SIAKAD; 
7. Nilai kelulusan praktikum keahlian menjadi persyaratan untuk 

mengikuti Sidang tugas akhir; 
8. Bukti hasil praktikum keahlian mahasiswa mencerminkan 

kompetensi yang dituangkan dalam bentuk sertifikat. 
Pasal 53 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 

1. PPL adalah semua kegiatan kurikuler dengan bobot kumulatif 
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4 (empat) SKS yang harus dilakukan oleh mahasiswa, sebagai 

pelatihan untuk menerapkan teori yang telah diperoleh pada 

semester-semester sebelumnya, sesuai dengan persyaratan 

yang ditetapkan agar mereka memperoleh pengalaman dan 

keterampilan lapangan tentang penyelenggaraan pendidikan 

dan pengajaran di sekolah mitra atau di tempat latihan lain; 
2. Kegiatan PPL meliputi: micro teaching, observasi dan orientasi, 

praktik mengajar, praktik administrasi, praktik bimbingan dan 

konseling, magang profesi, internship, digital business 

internship, program kewirausahaan, serta kegiatan yang 

bersifat kokurikuler dan atau ekstra kurikuler yang berlaku di 

tempat kegiatan; 
3. PPL bertujuan untuk membentuk mahasiswa agar menjadi 

tenaga profesional yang sesuai dengan prodi; 
4. Status PPL wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi 

Hukum Keluarga Islam (HKI), Manajemen Pendidikan Islam 

(MPI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Administrasi Bisnis (ABS), 

Kewirausahaan (KWR), Bisnis Digital (BDG), Sains Aktuaria 

(SAK), Sistem dan Teknologi Informasi (STI), dan Rekayasa 

Perangkat Lunak (RPL) Universitas Darunnajah; 
5. Peserta PPL adalah mahasiswa Program Studi Hukum 

Keluarga Islam (HKI), Manajemen Pendidikan Islam (MPI), 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Administrasi Bisnis (ABS), 

Kewirausahaan (KWR), Bisnis Digital (BDG), Sains Aktuaria 

(SAK), Sistem dan Teknologi Informasi (STI), dan Rekayasa 

Perangkat Lunak (RPL) Universitas Darunnajah; 
6. PPL dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan; 
7. Mahasiswa telah lulus mata kuliah ke-prodian; 
8. Nilai praktik mengajar mahasiswa peserta PPL diberikan oleh 

Dosen Pembimbing Lapangan dan diinput oleh panitia PPL; 
9. Nilai laporan mahasiswa peserta PPL diberikan dan diinput 

oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL); 
10. Penjelasan lebih rinci terdapat pada buku pedoman PPL. 
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BAB X 

TUGAS AKHIR  
Pasal 54 

Pengertian dan Jenis 

1. Tugas Akhir (TA) merupakan salah satu mata kuliah wajib lulus 

bagi mahasiswa pada semua program studi di Universitas 

Darunnajah Program Sarjana (SI). 
2. Tugas Akhir merupakan karya ilmiah hasil penelitian maupun 

kajian ilmiah yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu 

persyaratan penyelesaian studi. 
3. Penyusunan Tugas Akhir dilakukan secara mandiri oleh 

mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing Tugas Akhir 

yang ditetapkan dengan SK Dekan Fakultas. 
4. Pedoman penyusunan Tugas Akhir secara terperinci disusun dan 

diterbitkan oleh Fakultas. 
5. Tugas Akhir mahasiswa program Sarjana berupa Tugas Akhir 

Skripsi (TAS) dan Tugas Akhir Bukan Skripsi (TABS). 
6. Tugas Akhir Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa yang 

mencerminkan kemampuannya dalam melakukan proses dan pola 

berpikir ilmiah melalui kegiatan penelitian. 
7. Tugas Akhir Bukan Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa 

yang mencerminkan kemampuan melakukan proses dan pola 

berpikir ilmiah melalui kegiatan kajian atau rekayasa. bentuk TABS 

meliputi hal-hal berikut ini : 
a. Makalah ilmiah merupakan karya tulis ilmiah mahasiswa 

sebagai hasil kajian kebijakan; kajian teoritis suatu 

permasalahan; analisis suatu karya produk, teknologi atau seni 

yang menekankan pada kemampuan mengkaji secara kritis atau 

menemukan gagasan inovatif berdasarkan penguasaan materi 

pada program studi tertentu. 

b. Karya desain teknologi merupakan produk keilmuan 

mahasiswa dalam melakukan penemuan, pengembangan 

aplikasi atau penyempurnaan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang bersifat terapan dan praktis; karya tersebut dapat berupa 

prototipe, atau rancang bangun yang disertai dengan deskripsi 

ilmiah tentang karya tersebut. 
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8. Beban Penulisan Tugas Akhir mempunyai bobot 6 SKS; 
9. Komposisi bobot penulisan Tugas Akhir terdiri atas seminar 

proposal dan Ujian Tugas Akhir. 
 

Pasal 55 

Tata Cara Ujian Proposal dan Ujian Tugas Akhir  

1. Mahasiswa Universitas Darunnajah diharuskan menulis Tugas 

Akhir dengan pilihan jenis tugas akhir, berupa tugas akhir skripsi 

dan tugas akhir bukan skripsi. 

2. Mahasiswa yang akan menulis tugas akhir terlebih dahulu harus 

mengajukan proposal/Rencana Penelitian Penulisan Tugas Akhir 

(RPTA) kepada Ketua Prodi masing-masing; 

3. Syarat pengajuan Proposal Tugas Akhir: 

a. Lulus mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dan 

kuantitatif; 

b. Telah mencapai 120 SKS; 

c. Telah menyelesaikan pembayaran biaya proposal; 

4. Setelah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Semester (RPPS) 

tersebut disetujui oleh Ketua Prodi dan Dosen Pembimbing 

Akademik, pada tahap selanjutnya harus diseminarkan di bawah 

bimbingan dosen yang telah ditunjuk; 

5. Apabila dalam seminar RPTA dinyatakan lulus maka Fakultas 

akan menerbitkan SK Pembimbing Tugas Akhir untuk 

mahasiswa.; 

6. Ujian Tugas akhir bisa diajukan dalam sidang apabila telah 

mendapat pengesahan dari pembimbing ditandai dengan tanda 

tangan dosen pembimbing; 

7. Mahasiswa berhak mengikuti sidang tugas akhir apabila ia 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Melampirkan ijazah SLTA/sederajat; 

b. Telah menyelesaikan semua mata kuliah wajib dibuktikan 

dengan transkrip nilai yang ditandatangani oleh Ketua Prodi; 

c. Memiliki Sertifikat PBAK, KKN, dan PPL, NIKPAM, lulus 

Bahasa dan Lulus Al-Quran. 

d. Telah melunasi administrasi keuangan yang dipersyaratkan. 
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Pasal 56 

Dosen Pembimbing 

1. Pembimbing tugas akhir bertanggungjawab melaksanakan 

proses bimbingan dari awal sampai selesai; 
2. Pembimbing tugas akhir ditentukan oleh program studi dengan 

SK Pembimbing tugas akhir; 
3. Pembimbing tugas akhir yang tidak dapat melaksanakan tugas 

dengan baik dapat diganti oleh dosen lain yang disetujui oleh 

Ketua Prodi dan Dekan; 
4. Pembimbing wajib mengarahkan teori dan substansi masalah 

yang dikaji dalam tugas akhir serta mengikuti pedoman 

penulisan tugas akhir yang sudah ditetapkan; 
 

Pasal 57 

Masa Bimbingan Tugas Akhir 

1. Masa penulisan skripsi adalah satu semester dan dapat 

diperpanjang pada semester berikutnya yang dicantumkan 

dalam Kartu Rencana Studi (KRS) sampai batas maksimal masa 

studi; 
2. Dekan menerbitkan SK perpanjangan pembimbing skripsi atas 

rekomendasi ketua prodi; 
 

Pasal 58 

Pelaksanaan Seminar Proposal 

1. Seminar proposal dilaksanakan pada masing-masing prodi; 
2. Seminar proposal dilaksanakan secara periodik terjadwal di 

masing-masing prodi; 
3. Penguji seminar proposal ditetapkan dengan Surat Tugas 

Penguji. 
4. Seminar proposal bisa diikuti oleh mahasiswa lain sebagai 

sarana latihan dan pengenalan. 
 

Pasal 59 

Syarat Sidang Tugas Akhir 

1. Sidang Skripsi wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa untuk 

mengukur kemampuan penguasaan materi, metodologi dan 
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relevansi dalam menyusun karya ilmiah berdasarkan pemikiran 

yang logis dan objektif sesuai dengan prodi masing-masing. 
2. Mahasiswa dapat mengikuti Sidang Skripsi dengan 

menyerahkan salinan dan menunjukkan asli persyaratan sebagai 

berikut: 
a. KTM; 
b. Telah lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan 

dibuktikan dengan transkrip nilai yang telah divalidasi oleh 

ketua prodi; 
c. Sertifikat KKN dan PPL/PKL/PPS serta PBAK; 
d. Sertifikat lulus NIKPAM, Bahasa dan Al-Qur’an; 
e. Bukti tanda bebas/lunas pembayaran semester dan kewajiban 

lainnya yang dikeluarkan oleh bagian keuangan Universitas 

Darunnajah; 
3. Tugas Akhir telah disetujui oleh pembimbing dan Kaprodi; 
4. Telah memenuhi persyaratan administrasi dan lainnya 

sebagaimana yang ditentukan oleh Program Studi; 
5. Telah menghadiri seminar proposal tugas akhir minimal 3 kali 

dibuktikan dengan form kehadiran seminar tugas akhir; 
6. Telah mengikuti minimal 2 kali seminar nasional atau 1 kali 

seminar internasional yang dibuktikan dengan sertifikat. 
 

Pasal 60 

Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir 

1. Sebelum Ujian dilaksanakan sekretaris ujian memeriksa 

kelengkapan persyaratan Sidang tugas akhir; 
2. Pelaksanaan sidang tugas akhir bisa dilaksanakan secara terbuka 

atau tertutup (sesuai persetujuan mahasiswa); 
3. Jika pelaksanaan terbuka: pelaksanaan Sidang tugas akhir 

dilaksanakan secara terbuka yang dihadiri oleh civitas 

akademika; 
4. Jika pelaksanaan secara tertutup: pelaksanaan Sidang tugas 

akhir dilaksanakan secara tertutup yang dihadiri oleh tim 

penguji tugas akhir dan mahasiswa yang diuji; 
5. Sekretaris Sidang Skripsi bertugas menyiapkan kelengkapan 

administrasi persidangan, antara lain: 
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a. Memastikan kesiapan ruang sidang 
b. Blanko  Penilaian  untuk Tim Penguji dan Blanko 

Rekapitulasi Penilaian; 
c. Berita Acara Ujian; 
d. Notulen Ujian. 

6. Setelah Pelaksanaan Ujian, Sekretaris Ujian menyerahkan semua 

kelengkapan Sidang tugas akhir kepada ketua Program Studi; 
7. Pelaksanaan Sidang tugas akhir ditetapkan berdasarkan SK 

Penguji; 
8. Mahasiswa wajib memakai jaket almamater; 
9. Waktu Sidang Tugas Akhir maksimal selama 75 menit, dengan 

ketentuan: 
a. Penyajian deskripsi tugas akhir oleh mahasiswa maksimal 15 

menit; 
b. Penguji Utama maksimum 20 menit; 
c. Penguji Pendamping maksimum 20 menit; 
d. Sidang Tim Penguji untuk penentuan hasil Sidang tugas 

akhir maksimum 10 menit; dan 
e. Penyampaian Hasil Sidang tugas akhir maksimum 10 menit. 

10. Hasil Sidang tugas akhir disampaikan secara terbuka di depan 

Sidang Ujian. 
 

Pasal 61 

Perbaikan dan Publikasi Tugas Akhir 

1. Perbaikan tugas akhir wajib dilakukan paling lama 30 (tiga 

puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Sidang tugas akhir 

diselenggarakan; 
2. Tugas Akhir yang telah disetujui oleh tim penguji wajib dijilid 

dan dicetak dalam hardcover dengan warna kulit dasar sesuai 

dengan warna yang ditentukan program studi; 
3. Tugas Akhir yang telah dicetak dan ditandatangani oleh tim 

penguji, Rektor dan Jajarannya. selanjutnya didistribusikan 

kepada pihak-pihak yang berhak menerima dalam bentuk 

hardcopy dan softcopy. 
4. Tugas Akhir yang telah disetujui oleh tim penguji wajib 

dipublikasi secara online di Repository Universitas Darunnajah. 
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Pasal 62 

Sanksi Keterlambatan Perbaikan Tugas Akhir 

1. Untuk tertib pelaksanaan administrasi, sebelum hasil perbaikan 

diserahkan kepada program studi, setiap mahasiswa yang telah 

dinyatakan lulus Sidang Tugas Akhir tidak diperkenankan 

untuk mengikuti wisuda dan tidak dibenarkan untuk 

menggunakan haknya atas ijazah atau salinannya untuk 

keperluan dan dengan alasan apapun; 
2. Mahasiswa yang dikarenakan sebab tertentu tidak mampu 

menyelesaikan perbaikan tugas akhir dapat diberikan 

perpanjangan masa perbaikan tugas akhir; 
3. Masa perpanjangan perbaikan tugas akhir diberikan oleh Wakil 

Rektor I setelah mempertimbangkan permohonan  mahasiswa 

yang disetujui oleh ketua prodi; 
4. Masa perpanjangan perbaikan tugas akhir maksimum 30 (tiga 

puluh) hari kerja terhitung mulai berakhirnya masa perbaikan 

skripsi; 
5. Apabila masa perpanjangan telah habis dan mahasiswa tidak 

juga dapat menyelesaikan  perbaikan tugas akhir,

 maka diwajibkan untuk mengulang. 
 

BAB XI  

SANKSI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK 
Pasal 63 

Sanksi Akademik 

Mahasiswa yang melanggar ketentuan administrasi 

akademik diberikan sanksi akademik sebagai berikut: 

1. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran sampai waktu 

pendaftaran yang ditentukan tanpa alasan yang dapat diterima, 

dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa pada semester 

tersebut dan dikenakan sanksi berupa tidak memperoleh 

pelayanan akademik administrasi serta tidak dapat mengajukan 

cuti kuliah; 

2. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran dua semester 

berturut-turut dikenakan sanksi berupa pemutusan studi.; 
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3. Mahasiswa yang tidak mengajukan Kartu Rencana Studi (KRS) 

ke program studi (mata kuliah) pada masa yang telah ditentukan 

tidak berhak mengikuti perkuliahan. Apabila mahasiswa yang 

bersangkutan mengikuti ujian, nilai yang diperoleh tidak diakui; 

4. Mahasiswa yang kehadirannya dalam mengikuti kuliah kurang 

dari 75% dari kehadiran dosen dalam satu semester, tidak berhak 

mengikuti ujian dalam satu semester. Tidak berhak mengikuti 

ujian pada mata kuliah yang bersangkutan dan dinyatakan tidak 

lulus untuk mata kuliah tersebut; 

5. Mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas-tugas terstruktur 

dan/atau tugas-tugas mandiri, kepadanya dapat dikenakan 

sanksi penundaan atau pembatalan nilai yang diperolehnya dari 

dosen yang bersangkutan; 

6. Mahasiswa yang telah melewati masa studi 14 semester 

dikenakan sanksi akademik berupa gugur studi atau d.o. (drop 

out); 

7. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan perbaikan tugas 

akhir setelah ujian dalam waktu maksimal satu bulan sejak 

pelaksanaan Sidang tugas akhir, maka nilai Sidang tugas 

akhirnya dinyatakan batal dan diharuskan mengikuti sidang 

tugas akhir berikutnya. 

 

Pasal 64 

Sanksi Non Akademik 

Mahasiswa yang melanggar ketentuan non akademik, 

mendapatkan sanksi berupa hukuman atau hukuman moral: 

1. Teguran 

2. Peringatan keras; 

3. Skorsing dalam jangka waktu tertentu; 

4. Dikeluarkan dari perguruan tinggi. 

Jenis hukuman di atas ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jenis 

hukuman di atas ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas 

Darunnajah berdasarkan usulan atau memperhatikan rekomendasi 

tim khusus yang terdiri atas berbagai unsur baik di tingkat prodi, 

fakultas maupun Universitas. Pengeluaran mahasiswa dengan 

alasan non akademik, hanya dapat dilakukan oleh Rektor. 
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BAB XII 

KELULUSAN MAHASISWA 
Pasal 65 

Predikat Kelulusan 

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh beban studi dan 

seluruh kewajiban administrasi dinyatakan telah menyelesaikan 

studi dan memperoleh gelar akademik dengan predikat 

kelulusan berupa: Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan 

(dengan Pujian); 
2. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan 

apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma 

tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);  
3. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat 

memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 

3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima 

nol); atau 
4. Predikat kelulusan dengan pujian diberikan bagi mahasiswa 

program sarjana yang memenuhi ketentuan: 
a. memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 

(tiga koma lima satu); 
b. nilai terendah minimal B; 
c. masa studi paling lama 4 tahun (8 semester); 
d. tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap kode etik 

akademik dan kemahasiswaan. 
5. Jika batasan maksimal masa studi pada ayat (4) tidak terpenuhi, 

maka lulusan program sarjana dengan IPK diatas 3,50 (tiga koma 

lima puluh) mendapat predikat kelulusan sangat memuaskan. 

 

BAB XIII 

WISUDA, GELAR, DAN IJAZAH 
Pasal 66 

Persyaratan Wisuda 

1. Lulusan yang akan mengikuti wisuda wajib menyelesaikan 

seluruh administrasi akademik, keuangan dan semua 

persyaratan untuk pengurusan ijazah; 
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2. Lulusan wajib mengisi form pendaftaran wisuda dan disetujui 

oleh  ketua prodi dan diketahui Dekan serta Wakil Rektor I 

bidang akademik, serta menyerahkan semua bukti fisik 

persyaratan mengikuti wisuda, berupa: 
a. 3 (tiga) Skripsi terjilid; 
b. Skripsi (Cover - Lampiran) versi Pdf & Word ke Prodi. 
c. Fotokopi Ijazah Terakhir (SMA Sederajat) 2 Lembar 
d. Pasfoto 4x6 & 3x4 berwarna (@5 lembar) 
e. Bukti Lunas SPP dan Biaya Perkuliahan 
f. Bukti Lunas Biaya Wisuda 
g. Bukti Bebas Peminjaman buku dari Perpustakaan 
h. Bukti submit  Artikel di Jurnal  

3. Panitia wisuda wajib memeriksa kembali kelengkapan, 

kesesuaian keaslian, dan kebenaran semua persyaratan wisuda 

yang diserahkan oleh lulusan; 
4. Batas waktu penyerahan persyaratan mengikuti wisuda paling 

lambat 2 minggu sebelum acara wisuda dilaksanakan; 
 

Pasal 67 

Pelaksanaan Wisuda 

1. Upacara wisuda dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun akademik; 
2. Upacara wisuda dilaksanakan oleh kepanitiaan di bawah 

Koordinasi Wakil Rektor I Bidang Akademik. 
 

Pasal 68 

Lulusan Terbaik 

1. Wisudawan terbaik terdiri atas wisudawan terbaik tingkat 

perguruan tinggi dan Program Studi; 
2. Wisudawan terbaik tingkat perguruan tinggi dan 

program studi ditetapkan oleh SK Rektor; 
3. Wisudawan terbaik Peringkat I-III tingkat perguruan tinggi 

dipilih dari Wisudawan terbaik Peringkat I dari setiap prodi oleh 

Panitia Wisuda; 
4. Wisudawan terbaik Peringkat I-III dipilih oleh tim yang 

dibentuk oleh Wakil Rektor I bidang akademik; 
5. Urutan penentuan wisudawan terbaik ditetapkan berdasarkan 
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IPK, masa studi, dan SKPI; 
6. Selain ketentuan dalam ayat (5), penetapan Wisudawan terbaik 

harus mempertimbangkan pula partisipasi mahasiswa dalam 

organisasi kemahasiswaan intra kampus, dan prestasi 

mahasiswa dalam bidang keagamaan, olahraga, seni, dan sains. 
 

Pasal 69 

Gelar Akademik 

1. Mahasiswa program sarjana yang telah menyelesaikan semua 

beban studi dan kewajiban administrasi lainnya berhak 

mendapatkan dan menggunakan Gelar Akademik; 
2. Sebutan Gelar akademik merujuk pada peraturan yang berlaku; 
3. Sebutan gelar akademik melekat dan tertulis pada ijazah, dan 

berlaku sah bersamaan dengan tanggal lulus tugas akhir; 
4. Penulisan sebutan gelar akademik untuk program Sarjana 

ditempatkan di belakang nama yang berhak menggunakan gelar 

akademik dimaksud. 
 

Pasal 70 

Ijazah 

1. Penerbitan ijazah dilakukan dan dikelola oleh bagian Akademik 

Universitas Darunnajah; 
2. Penetapan tanggal penerbitan Ijazah adalah tanggal pelaksanaan 

wisuda; 
3. Pengelolaan administrasi penerbitan ijazah di tingkat prodi 

dilakukan oleh bagian Akademik dan program studi di tingkat 

Universitas Darunnajah. 
4. Ijazah yang hilang atau rusak tidak dapat dicetak ulang, hanya 

diberi keterangan oleh Universitas Darunnajah setelah 

memenuhi persyaratan tertentu. 
 

Pasal 71 

Identifikasi Ijazah 

1. Ijazah dicetak dengan kertas khusus berkualitas dengan ukuran 

A4; 
2. Ijazah diberi nomor sebagai tanda identifikasi ijazah; 
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3. Ijazah diberi nomor SK BAN-PT dan peringkat akreditasi; 
4. Ijazah harus menggunakan Sistem Penomoran Ijazah 

Nasional (PIN) dan berbasis pada Sistem Verifikasi Ijazah Secara 

Elektronik (Sivil); 
5. Ijazah harus dilampiri dengan Transkrip Nilai (TN) dan Surat 

Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI); 
6. Transkrip Nilai dan SKPI diterbitkan oleh pihak program studi 

sedangkan SKL dikeluarkan oleh bagian akademik; 
7. Ijazah ditandatangani oleh Rektor Universitas Darunnajah; 
8. Ijazah diberi stempel/cap pada masing-masing tandatangan 

pejabat terkait; 
9. Ijazah disusun sesuai dengan ketentuan kopertais. 

 

BAB XIV 

PENJAMINAN MUTU AKADEMIK 
Pasal 72 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 

1. SPMI wajib dilaksanakan pada semua kegiatan akademik 

dengan siklus Penetapan standar, Pelaksanaan, Evaluasi, 

Perbaikan, dan Peningkatan mutu berkelanjutan (PPEPP); 

2. Audit internal dilaksanakan oleh Tim Auditor yang ditentukan 

oleh Lembaga Penjaminan Mutu, untuk semua program studi 

untuk diberikan nilai dan peringkatnya setiap tahun; 

3. Mutu Perkuliahan dievaluasi melalui penilaian mahasiswa 

secara online sebagai syarat penerbitan KHS; 

4. Mutu lulusan dievaluasi melalui penilaian stakeholders; 

5. Hasil monitoring, evaluasi dan audit dibahas dalam Rapat 

Tinjauan Manajemen (RTM) yang wajib dihadiri oleh seluruh 

pimpinan di lingkungan Universitas Darunnajah. 

 

Pasal 73 

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) 

1. SPME wajib dilakukan oleh BAN-PT, LAM, dan/atau lembaga 

akreditasi nasional dan internasional lainnya; 

2. Akreditasi Internasional dapat dilakukan bagi prodi yang sudah 

terakreditasi A atau Unggul oleh BAN-PT atau LAM; 
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STRUKTUR FAKULTAS AGAMA ISLAM  

Dekan  : Duna Izfanna, M.Ed., P.h.D 

Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam : Azmi Islami, Pg.D., M.Pd 

Ka. Prodi Manajemen Pendidikan Islam : Matnur Ritonga, M.Pd 

Ka. Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini : Duna Izfanna, M.Ed., P.h.D 

 

VISI FAKULTAS AGAMA ISLAM 
“Menjadi Fakultas Agama Islam yang unggul di Tingkat Nasional 

sebagai Pengembangan Keilmuan dan Manajemen berbasis 

Pesantren Wakaf Pada Tahun 2027”. 

 

MISI 
1. Menyelenggarakan layanan pendidikan dan pengajaran 

bermutu berbasis KKNI dan Merdeka Kampus Kampus 

Merdeka (MBKM) di bidang Hukum keluarga Islam, 

Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Islam Anak Usia 

Dini, dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang adaptif 

terhadap kebutuhan masyarakat; 

2. Menyelenggarakan Penelitian, mengembangkan dan 

mengaplikasikan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan 

Hukum keluarga Islam, Manajemen Pendidikan Islam, 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah yang berguna bagi kepentingan 

masyarakat; 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat 

memecahkan permasalahan dan memberikan kontribusi untuk 

memajukan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan; 

4. Menciptakan iklim akademik melalui penyelenggaraan 

seminar, mendatangkan dosen tamu dan berbagai bentuk 
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kegiatan kecendekiawanan; 

5. Meningkatkan networking dan menjalin kerjasama dengan 

berbagai lembaga terkait, dalam lingkup lokal, nasional, 

maupun internasional dalam rangka pengembangan ilmu 

Hukum keluarga Islam, Manajemen Pendidikan Islam, 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah. 

 

TUJUAN 
1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang 

Hukum keluarga Islam, Manajemen Pendidikan Islam, 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah yang dilandasi nilai-nilai keIslaman, yang 

mampu bekerjasama dan dapat memberikan kontribusi nyata di 

tingkat nasional dan internasional; 

2. Menghasilkan sistem  pendidikan dan pengajaran yang 

memenuhi standar kompetensi Hukum keluarga Islam, 

Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Islam Anak Usia 

Dini, dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan 

penerapan kurikulum berbasis KKNI dan program Merdeka 

Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang adaptif terhadap 

kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan; 

3. Menghasilkan Penelitian, mengembangkan dan 

mengaplikasikan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan 

Hukum keluarga Islam, Manajemen Pendidikan Islam, 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah yang berguna bagi kepentingan 

masyarakat; 

4. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam 

bidang Hukum keluarga Islam, Manajemen Pendidikan Islam, 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah untuk membantu memecahkan 

permasalahan dan memberikan kontribusi di masyarakat; 

5. Menciptakan iklim akademik melalui penyelenggaraan 

seminar, mendatangkan dosen tamu dan berbagai bentuk 

kegiatan kecendekiawanan; 
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6. Menghasilkan kegiatan dan program kerjasama dengan 

berbagai lembaga terkait, dalam lingkup lokal, nasional, 

maupun internasional dalam rangka pengembangan ilmu 

pendidikan anak usia dini dan mendukung kegiatan Tridharma 

Perguruan Tinggi. 

 

A. PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) 

Visi 
“Profesional, Handal, dan Berwawasan Global dalam 

Pengembangan Ilmu-ilmu Hukum Islam yang berbasis 

Pesantren wakaf di Indonesia pada Tahun 2027” 

Misi 
1. Menyelenggarakan Program Studi Hukum Keluarga Islam 

untuk menyiapkan Ahli Hukum Islam yang berkualitas; 

2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang 

islami pada berbagai bidang ilmu pengetahuan; 

3. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dalam membangun peradaban Islam; 

4. Memadukan dan mengembangkan studi keislaman dan 

keilmuan dalam bidang hukum Islam; 

5. Membangun kepercayaan dan mengembangkan 

kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan 

kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Tujuan 
1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam 

pengembangan ilmu yang terkait dengan Program Studi 

Hukum Keluarga Islam yang didukung oleh SDM dan 

fasilitas yang memadai. 

2. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan 

ilmu pengetahuan khusus yang terkait dengan Hukum 

Keluarga Islam. 

3. Menyelenggarakan praktikum Peradilan Agama (yang 

dilengkapi dengan sarana laboratorium yang 

representatif. 

4. Penataan sistem administrasi dan informasi dengan 

berorientasi pada pelayanan yang berkualitas. 
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5. Menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang sejalan 

dengan kompetensi program studi. 

6. Menjalin kemitraan dan kerjasama akademik dan non-

akademik yang menunjang kepentingan program studi di 

masa kini dan mendatang. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Buku Pedoman Akademik 2022-2023 

 

100 

  



Buku Pedoman Akademik 2022-2023 

 

101 

  



Buku Pedoman Akademik 2022-2023 

 

102 

  



Buku Pedoman Akademik 2022-2023 

 

103 

B. PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN 

ISLAM (MPI) 

 

Visi 
“Menghasilkan Lulusan yang Kompetitif di Bidang Ilmu 

Manajemen Pendidikan Islam yang Baik Sekali di Tingkat Nasional 

sebagai Pengembangan Keilmuan Manajemen Pendidikan dan 

Teknologi Berbasis Pesantren Wakaf Pada Tahun 2027” 

 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang memenuhi standar 

kompetensi Ilmu Manajemen Pendidikan Islam dengan 

penerapan kurikulum berbasis KKNI yang adaptif terhadap 

kebutuhan masyarakat  dalam bidang Pendidikan. 

2. Menyelenggarakan penelitian yang baik sekali dalam bidang 

Pendidikan Islam dan mampu memberikan kontribusi bagi 

Pendidikan masyarakat. 

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

yang baik sekali dalam bidang Pendidikan sebagai bentuk 

nyata pengabdian kepada masyarakat. 

4. Meningkatkan kerjasama dengan institusi pemerintah dan 

swasta yang relevan di bidang Pendidikan dan Sosial Budaya. 

Tujuan 
1. Menghasilkan manajer lembaga pendidikan Islam yang 

berkemampuan akademik dan profesional dalam penguasaan 

IPTEK dalam bidang pengajaran dan Pendidikan Islam. 

2. Menghasilkan penelitian dalam bidang manajemen pendidikan 

Islam untuk pengembangan ilmu manajemen pendidikan 

Islam dan kesejahteraan masyarakat. 

3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang 

manajemen pendidikan Islam untuk pengembangan kualitas 
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lembaga pendidikan Islam. 

4. Mampu mengelola administrasi dan mengembangkan serta 

menerapkan teori-teori pendidikan Islam dalam praktek 

pengajaran di pesantren dan sekolah umum. 

5. Memiliki kepekaan terhadap perkembangan sosial dan 

proaktif melakukan pembaharuan pendidikan Islam pada jalur 

sekolah formal dan non formal. 

6. Meningkatnya kerjasama dengan lembaga dalam dan luar 

negeri yang saling menguntungkan untuk meningkatkan 

kualitas pengalaman belajar mahasiswa. 
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C. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK 

USIA DINI (PIAUD) 

Program studi S1 Pendidikan Anak Usia Dini berada di naungan 

Fakultas Agama Islam yang kompetitif di bidang pendidikan 

anak usia dini dengan empat konsentrasi Guru/Pendidik lembaga 

PAUD, Tenaga Kependidikan ke-PAUD-an, Peneliti pendidikan 

ke-PAUD-an dan Edupreneur. 

VISI 
“Menghasilkan lulusan yang kompetitif dalam pengembangan 

nilai-nilai keIslaman dan keilmuan di bidang Pendidikan Anak 

Usia Dini di tingkat nasional yang berbasis Pesantren wakaf  pada 

tahun 2027” 

MISI 
1. Menyelenggarakan  pendidikan dan pengajaran yang 

memenuhi standar kompetensi Pendidikan Islam Anak Usia 

Dini dengan penerapan kurikulum berbasis KKNI dan 

program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang 

adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dalam bidang 

pendidikan. 

2. Menyelenggarakan penelitian, mengembangkan dan 

mengaplikasikan berbagai disiplin ilmu pendidikan anak usia 

dini yang berguna bagi kepentingan masyarakat secara 

menyeluruh. 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam 

bidang pendidikan anak usia dini untuk membantu 

memecahkan permasalahan dan memberikan kontribusi 

dalam pendidikan anak usia dini di masyarakat. 

4. Menciptakan iklim akademik melalui penyelenggaraan 

seminar, mendatangkan dosen tamu dan berbagai bentuk 

kegiatan kecendekiawanan. 

5. Memberikan layanan administrasi akademik dan 

kemahasiswaan yang berkualitas berbasis nilai-nilai 

keIslaman dan teknologi informasi. 
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6. Meningkatkan networking dan menjalin kerjasama dengan 

berbagai lembaga terkait, dalam lingkup lokal, nasional, 

maupun internasional dalam rangka pengembangan ilmu 

Pendidikan Anak Usia Dini 

 

 TUJUAN 
1.  Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang 

pendidikan Islam anak usia dini yang dilandasi nilai-nilai 

keIslaman, yang mampu bekerjasama dan dapat memberikan 

kontribusi nyata di tingkat nasional dan internasional. 

2. Menyelenggarakan  pendidikan dan pengajaran yang 

memenuhi standar kompetensi Pendidikan Islam Anak Usia 

Dini dengan penerapan kurikulum berbasis KKNI dan 

program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang 

adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dalam bidang 

pendidikan. 

3. Menghasilkan, mengembangkan dan mengaplikasikan 

penelitian di bidang ilmu pendidikan anak usia dini yang 

berguna bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh. 

4. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam 

bidang pendidikan anak usia dini untuk membantu 

memecahkan permasalahan dan memberikan kontribusi 

dalam pendidikan anak usia dini di masyarakat. 

5. Menciptakan iklim akademik melalui penyelenggaraan 

seminar, mendatangkan dosen tamu dan berbagai bentuk 

kegiatan kecendekiawanan 

6. Memberikan layanan administrasi akademik dan 

kemahasiswaan yang berkualitas berbasis nilai-nilai 

keIslaman dan teknologi informasi. 

7. Meningkatkan networking dan menjalin kerjasama dengan 

berbagai lembaga terkait, dalam lingkup lokal, nasional, 

maupun internasional dalam rangka pengembangan ilmu 

pendidikan anak usia dini dan mendukung kegiatan 

Tridharma Perguruan Tinggi. 
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Sebaran Mata Kuliah 
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D. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU 

MADRASAH IBTIDAIYYAH (PGMI) 
 

Visi 

‘’Menghasilkan lulusan tenaga pendidik, peneliti, dan 

pengembang pada bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah/ 

Sekolah Dasar yang baik dengan mengintegrasikan keilmuan, 

keislaman dan teknologi berbasis pesantren wakaf pada tahun 

2027.’’ 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang 

menghasilkan insan beradab, berdasarkan pada basis 

pesantren wakaf pada tahun 2027. 

2. Menyelenggarakan pendidikan bidang pendidikan guru 

Madrasah ibtidaiyah/ Sekolah Dasar yang kreatif dan 

memiliki keterampilan. 

3. Mengembangkan ilmu pendidikan guru Madrasah ibtidaiyah 

melalui pengkajian dan penelitian yang bermanfaat bagi 

pegembangan dan pemberdayaan manusia. 

4. Memberikan Kontribusi terhadap peningkatan pendidikan 

masyarakat melalui pengabdian alumni yang lebih 

profesional sesuai dengan tingkat perkembangan dan 

dinamika masyarakat. 

Tujuan 

1. Menghasilkan guru Madrasah Ibtidaiyah/ Sekolah Dasar 

yang memiliki kompetensi kepribadian dan sosial yang 

unggul dalam menjunjung tinggi nilai- nilai Islam. 

2. Terwujudnya sistem pendidikan dan pembelajaran di 

bidang ilmu komunikasi yang relevan dalam dunia kerja 

yang mempunyai jiwa kepemimpinan. 

3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
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berlandaskan nilai-nilai  islam, sosial budaya guna 

mendukung program kerja Universitas dalam memenuhi 

tantangan zaman. 

4. Membangun sistem pendidikan serta pembelajaran yang 

bernafaskan nilai-nilai Islam serta mampu menjalin 

kerjasama di berbagai bidang guna dimanfaatkan bagi 

memperbaiki kesejahteraan manusia. 
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Visi: 
Menjadi pusat pengembangan yang berwawasan global dalam bidang 

bisnis dan kewirausahaan yang berbasis pesantren wakaf pada tahun 

2027. 

 

Misi: 
1.    Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang bisnis dan 

kewirausahaan yang kolaboratif dan adaptif.  

2.    Menyelenggarakan penelitian dalam bidang bisnis dan 

kewirausahaan yang bermanfaat bagi masyarakat 

3.    Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang 

bisnis dan kewirausahaan untuk membantu pertumbuhan 

ekonomi. 

4.    Menyelenggarakan kegiatan akademik yang melibatkan jejaring 

dan masyarakat profesi. 

 

Tujuan 
1.    Menghasilkan lulusan dalam bidang pendidikan administrasi 

bisnis, bisnis digital, dan kewirausahaan yang menguasai konsep 

dan memiliki wawasan luas serta memiliki kepribadian dan daya 

saing tingkat nasional. 

2.    Menghasilkan penelitian yang bermutu dan dipublikasikan pada 

jurnal nasional. 

3.    Menghasilkan karya-karya pengabdian pada masyarakat yang 

berkontribusi nyata pada masyarakat sekitar. 

4.    Menghasilkan kapasitas program dan reputasi akademik di 
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tingkat nasional. 

5.    Meningkatkan kapasitas manajemen dan sumber daya yang 

mendukung lingkungan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat berstandar nasional. 

 

Struktur Pengelola 
Dekan Fakultas Bisnis       : H. Mastur, M.M. 

Ketua Program Studi Administrasi Bisnis : Rizka Fajrina S, M.M. 

Ketua Program Studi Kewirausahaan : H. Mastur, M.M. 

Ketua Program Studi Bisnis Digital : Rifaldi Nurul Akbar, M.E. 

 

A. PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS 
 

Visi: 
Menghasilkan lulusan administrasi bisnis yang terampil di bidang 

administrasi bisnis berbasis pesantren wakaf pada tahun 2027 

 

Misi: 
1.  Menyelenggarakan pendidikan di bidang administrasi bisnis 

secara terampil 

2  Melaksanakan  penelitian dalam bidang administrasi bisnis 

secara profesional 

3.  Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk 

konsultasi,  pelatihan dan bimbingan dalam bidang 

administrasi bisnis secara profesional 

 

Tujuan: 
1.  Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesional 

dalam bidang administrasi bisnis dan akuntansi lembaga 

keuangan syariah yang dapat diserap pasar 

2.  Menghasilkan kajian dan inovasi dari ilmu pengetahuan 

administrasi bisnis dan akuntansi lembaga keuangan yang 

dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pengembangan 

ekonomi masyarakat bangsa dan negara 

3.  Menghasilkan alumni yang dapat berkontribusi positif guna 
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peningkatan taraf hidup masyarakat 

4.  Terselenggaranya proses belajar mengajar berdasarkan, 

kurikulum berbasis kompetensi, kebutuhan pasar, dan 

terintegrasi. 

5.  Terbentuknya sistem evaluasi dan pengembangan kurikulum 

yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan 

Universitas Darunnajah, masyarakat, dan dunia kerja 
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B. PROGRAM STUDI KEWIRAUSAHAAN 

 

Visi: 
Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan 

kepemimpinan yang kreatif dan inovatif yang berbasis pesantren 

wakaf pada tahun 2027. 

 

Misi: 
1.  Menyelenggarakan pendidikan kewirausahaan yang mampu 

bersaing 

2.  Melaksanakan penelitian yang unggul dalam bidang 

kewirausahaan dan mampu menginspirasi dan melayani 

masyarakat berdasarkan pendidikan dan penelitian. 

3.  Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

memiliki kompetisi wirausaha inovatif yang mandiri. 

4.  Menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta 

yang terkait dibidang kewirausahaan, agar menjadi bagian 

solusi dari kebutuhan pendidikan kewirausahaan yang lebih 

inovatif dan dinamis. 

 

Tujuan: 
1.  Menghasilkan lulusan yang beretika, berjiwa kewirausahaan 

dan kepemimpinan serta mampu berkompetisi secara global. 

2.  Meningkatkan kualitas pembelajaran di bidang kewirausahaan 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3.  Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan 

publikasi ilmiah pada bidang kewirausahaan. 

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada 

masyarakat pada bidang kewirausahaan. 
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Sebaran Mata Kuliah 
Semester 1 

No Kode Mata Kuliah SKS MK Kurikulum 

1 NAS101 Bahasa Indonesia  2 Wajib Kurnas 

2 NAS102 Bahasa Inggris I  2 Wajib Kurnas 

3 NAS103 Kewarganegaraan  2 Wajib Kurnas 

4 NAS104 Pendidikan Pancasila  2 Wajib Kurnas 

5 UDN101 Kedarunnajahan 1  2 Wajib Fakultas 

6 FBS003 Matematika Bisnis  3 Wajib Fakultas 

7 KWR001 Pengantar Ilmu Akuntansi  2 Wajib Prodi 

8 KWR002 Pengantar Ilmu Manajemen  3 Wajib Prodi 

9 KWR003 Pengantar Ilmu Ekonomi  3 Wajib Fakultas 

10 FBS001 Etika dan Hukum Bisnis  3 Wajib Fakultas 

JUMLAH 24   

 

Semester 2 

No Kode Mata Kuliah SKS MK Kurikulum 

1 UDN203 Islamic Worldview  2 Wajib Fakultas 

2 UDN202 Kedarunnajahan 2  2 Wajib Fakultas 

3 NAS205 Bahasa Inggris II  2 Wajib Kurnas 

4 FBS002 Perilaku Konsumen  3 Wajib Fakultas 

5 KWR004 Ekonomi Bisnis  3 Wajib Prodi 

6 KWR005 Manajemen Pemasaran  3 Wajib Prodi 

7 

KWR006 

Akuntansi Keuangan dan 

Pembiayaan 

 3 

Wajib Prodi 

8 

KWR007 

Manajemen Sumber Daya 

Manusia 

 3 

Wajib Prodi 

JUMLAH 21   
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Semester 3 

No Kode Mata Kuliah SKS MK Kurikulum 

1 

KWR008 

Komunikasi dan Negosiasi 

Bisnis 

 2 

Wajib Prodi 

2 

KWR009 

Sistem Informasi Manajemen  

Bisnis 

 3 

Wajib Prodi 

3 UDN304 Entrepreneurial Businessman  2 Wajib Institusi 

4 FBS007 Inovasi dan Kreativitas Bisnis  3 Wajib Fakultas 

5 KWR010 Manajemen Pemasaran Jasa  2 Wajib Prodi 

6 FBS004 Statistik Bisnis  3 Wajib Fakultas 

7 FBS009 Manajemen Strategi  3 Wajib Fakultas 

8 KWR011 Studi Kelayakan Bisnis  3 Wajib Prodi 

9 FBS005 Islamic Leadership  2 Wajib Fakultas 

JUMLAH 21   

 
Semester 4 

No Kode Mata Kuliah SKS MK Kurikulum 

1 KWR012 Perpajakan  3 Wajib Prodi 

2 KWR013 Manajemen Rantai Pasok  3 Wajib Prodi 

3 

KWR014 

Perintisan dan Pengembangan 

Bisnis 

 3 

Wajib Prodi 

4 KWR015 Kewirausahaan Sosial  3 Wajib Prodi 

5 KWR016 Teknologi dan Sistem Produksi  3 Wajib Prodi 

6 KWR017 Analisis Risiko Kewirausahaan  3 Wajib Prodi 

7 FBS006 Ayat dan Hadist Ekonomi  2 Wajib Fakultas 

8 FBS010 Manajemen Investasi  3 Wajib Fakultas 

JUMLAH 23   
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Semester 5 

No Kode Mata Kuliah SKS MK Kurikulum 

1 

KWR018 

Manajemen Pengembangan 

Produk 

 3 

Wajib Prodi 

2 FBS008 Metodologi Penelitian Bisnis  3 Wajib Fakultas 

3 FBS011 Kuliah Kerja Nyata  4 Wajib Fakultas 

4 

KWR019 

Manajemen Unit Usaha 

Pesantren 

 3 

Wajib Prodi 

5 KWR020 Pengembangan Rencana Bisnis  3 Wajib Prodi 

6 KWR021 Bisnis Ventura Capital  3 Wajib Prodi 

7 KWR022 Pengembangan Model Bisnis  3 Wajib Prodi 

JUMLAH 22   

 
Semester 6 

No Kode Mata Kuliah SKS 
MK Kurikulu

m 

1 KWR023 Proposal  penelitian  2 Wajib Prodi 

2 

KWR024 

Pengendalian dan Manajemen 

Kualitas 

 3 

Wajib Prodi 

3 KWR025 Strategi Pertumbuhan Bisnis  3 Wajib Prodi 

4 KWR026 Pengembangan Produk Baru  3 Wajib Prodi 

5 

KWR027 

Perencanaan dan Kelayakan 

Bisnis 

 3 

Wajib Prodi 

6 

KWR028 

Manajemen dan Pengembangan 

Merek 

 3 

Wajib Prodi 

7 KWR029 Digital Marketing *  2 Pilihan Prodi 

8 KWR030 Strategi Bisnis Pendidikan*  2 Pilihan Prodi 

JUMLAH 21   
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Semester 7 

No Kode Mata Kuliah SKS MK Kurikulum 

1 KWR031 Program Kewirausahaan  4 Wajib Prodi 

2 KWR032 Kewirausahaan Internasional *  2 Pilihan Prodi 

3 

KWR033 

Strategi Kewirausahaan 

Teknologi * 

 2 

Pilihan Prodi 

JUMLAH 8   

 
Semester 8 

No Kode Mata Kuliah SKS MK Kurikulum 

1 KWR034 Tugas Akhir (Skripsi)  6 Wajib Nasional 

2      

JUMLAH 6   

 
Mata Kuliah Wajib  : 51 (140 SKS) 

Mata Kuliah Pilihan  : 4 (8 SKS) harus diambil 4 dari 8 SKS 

Total MK   : 53 (148 SKS) 
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C. PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL 

 

Visi: 
Menghasilkan lulusan yang berjiwa kreatif dan inovatif dalam 

bisnis digital yang berbasis pesantren wakaf pada tahun 2027 

 

Misi: 
1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang bisnis digital secara 

kreatif dan inovatif 

2. Melaksanakan penelitian di bidang bisnis digital di era 

moderanisasi. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam 

penerapan ilmu bisnis digital 

4. Melaksanakan kerjasama dalam lingkup Nasional untuk 

optimalisasi bisnis digital 

 

Tujuan: 
1. Mampu menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi di bidang Bisnis Digital yang efisien sehingga 

memenuhi tuntutan masyarakat 

2.  Mengembangkan penelitian yang bersifat dasar, terapan 

maupun pengembangan yang mampu berkontribusi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 

Bisnis Digital 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk 

menerapkan hasil-hasil penelitian di bidang Bisnis Digital 

4. Menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, 

instansi pendidikan, asosiasi, maupun lembaga pemerintah. 
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Visi Fakultas Sains dan Teknologi 

Menjadi fakultas Sains dan Teknologi di bidang Sains Aktuaria, Sistem 

Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak terkemuka berbasis 

wirausaha, teknologi dan pesantren wakaf pada tahun 2027. 

Misi Fakultas Sains dan Teknologi 

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan dan pengajaran bermutu 

berbasis KKNI di bidang Sains Aktuaria, Sistem Informasi dan 

Rekayasa Perangkat Lunak yang terampil dan kompetitif berjiwa 

wirausahawan. 

2. Menyelenggarakan Penelitian yang dapat memberikan kontribusi 

kepada masyarakat dalam penerapan sains dan teknologi. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat 

memberikan kontribusi untuk memajukan masyarakat dalam 

meningkatkan pengetahuan dan pemanfaatan sains dan teknologi. 

4. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi yang relevan di 

bidang sains dan teknologi. 

Tujuan Fakultas Sains dan Teknologi 

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang Sains 

Aktuaria, Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak untuk 

menghasilkan lulusan yang terampil dan kompetitif berjiwa 

wirausahawan. 

2. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran di bidang Sains 

Aktuaria, Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak yang 

adaptif dan relevan dengan dunia kerja. 
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3. Menghasilkan penelitian di bidang Sains Aktuaria, Sistem 

Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak yang dapat 

berkontribusi untuk mendukung program pembangunan 

Nasional. 

4. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

berlandaskan nilai-nilai kepesantrenan, guna mendukung program 

kerja Universitas. 

5. Menghasilkan kegiatan kerjasama dengan institusi pemerintah 

maupun swasta dengan prinsip kesetaraan dalam mendukung 

kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. 

A. PROGRAM STUDI SAINS AKTUARIA 

 

Visi 
“Menghasilkan Sarjana aktuaria yang kompeten serta memiliki 

jiwa enterpreneur berbasis pesantren wakaf pada tahun 2027”. 

 

Misi 
1. Menyelenggarakan  pendidikan  dan  pengajaran  yang  

berkualitas  dan berstandar untuk menghasilkan sarjana 

aktuaria yang kompeten serta memiliki jiwa entrepreneur 

berbasis pesantren wakaf. 

2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang didasari oleh profesionalisme 

di bidang aktuaria pada berbagai permasalahan keuangan dan 

tantangan kehidupan masa depan. 

3. Mengembangkan dan meningkatkan  kerjasama  dengan  

berbagai  lembaga dan instansi yang terkait keuangan. 

Tujuan 
1. Mampu menyelesaikan persoalan teoritis maupun terapan 

dalam ilmu aktuaria. 

2. Mampu belajar secara mandiri dan beradaptasi terhadap 

perkembangan konsep ilmu aktuaria baik dalam asuransi jiwa, 

asuransi umum maupun manajemen risiko. 
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3. Memiliki daya analitis yang kritis dan logis dalam penerapan 

ilmu aktuaria serta memiliki etika yang baik dalam profesi. 

4. Mampu berkomunikasi, dan bertanggungjawab atas bidang 

ilmu yang dikuasai dalam profesi. 
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B. PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI 

INFORMASI 
 

Visi 
”Menghasilkan lulusan yang kompetitif di bidang sistem dan 

teknologi informasi yang berjiwa kompetitif berbasis Pesantren 

Wakaf pada tahun 2027”. 

 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang 

sistem informasi berbasis teknologi dan informasi yang efektif 

dan efisien untuk menghasilkan lulusan yang unggul, 

mandiri, cerdas dan berjiwa pesantren. 

2. Memfasilitasi dan memotivasi civitas akademika untuk 

pelaksanaan pengkajian dan penelitian bermutu dalam 

bidang sistem informasi 

3. Memfasilitasi pelaksanaan dan implementasi hasil penelitian 

dan inovasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

4. Menjalin kerjasama dengan institusi pemerintah maupun 

swasta baik dalam dan luar negeri yang relevan di bidang 

sistem teknologi dan informasi 

 

Tujuan 
1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang 

sistem teknologi dan informasi yang dilandasi kecerdasan 

dan berakhlak mulia yang mampu bekerjasama dan dapat 

memberikan kontribusi nyata di tingkat nasional. 

2. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran di 

bidang Ilmu sistem teknologi dan informasi yang adaptif dan 

relevan dengan dunia kerja. 

3. Menghasilkan penelitian di bidang sistem teknologi dan 

informasi yang dapat berkontribusi untuk mendukung 

pembangunan Nasional. 

4. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

berlandaskan nilai-nilai kepesantrenan guna mendukung 
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program kerja Universitas. 

5. Menghasilkan kegiatan kerjasama dengan institusi 

pemerintah maupun swasta dengan prinsip kesetaraan 

dalam mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi 

 

 

  



Buku Pedoman Akademik 2022-2023 

 

142 

  



Buku Pedoman Akademik 2022-2023 

 

143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buku Pedoman Akademik 2022-2023 

 

144 

C. PROGRAM STUDI REKAYASA PERANGKAT 

LUNAK 
 

Visi 
“Menghasilkan lulusan yang terampil dan kompetitif di bidang 

rekayasa perangkat lunak yang berjiwa technopreneur berbasis 

Pesantren Wakaf tahun 2027”. 
 

Misi 
1. Menyelenggarakan layanan pendidikan dan pengajaran bermutu 

berbasis KKNI di bidang rekayasa perangkat lunak yang terampil 

dan kompetitif berjiwa technopreneur. 

2. Menyelenggarakan Penelitian di bidang rekayasa perangkat lunak 

yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam 

penerapan teknologi. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil 

penelitian yang dapat memberikan kontribusi untuk memajukan 

masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan pemanfaatan 

teknologi rekayasa perangkat lunak. 

4. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik pemerintah dan 

swasta yang relevan di bidang rekayasa perangkat lunak 

Tujuan 
1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang 

rekayasa perangkat lunak untuk menghasilkan lulusan yang 

terampil dan kompetitif berjiwa technopreneur. 

2. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran di bidang 

rekayasa perangkat lunak yang adaptif dan relevan dengan dunia 

kerja. 

3. Menghasilkan penelitian di bidang rekayasa perangkat lunak yang 

dapat berkontribusi untuk mendukung program pembangunan 

Nasional. 

4. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

berlandaskan nilai-nilai kepesantrenan, guna mendukung program 

kerja Universitas. 

5. Menghasilkan kegiatan kerjasama dengan institusi pemerintah 

maupun swasta dengan prinsip kesetaraan dalam mendukung 

kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. 
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SEBARAN MATA KULIAH 

REKAYASA PERANGKAT LUNAK 
 

SEMESTER 1 
    

NO KODE MATA KULIAH SKS MK KURIKULUM 

1 NAS101 Bahasa Indonesia 2 Wajib Nasional 

2 NAS102 Bahasa Inggris 2 Wajib Nasional 

3 NAS104 Kewarganegaraan 2 Wajib Nasional 

4 NAS105 Pancasila 2 Wajib Nasional 

5 UDN101 Kedarunnajahan 1 2 Wajib Fakultas 

6 RPL101 Pengantar RPL 2 Wajib Prodi 

7 RPL102 Dasar Pemrograman 3 Wajib Prodi 

8 RPL103 Kalkulus 1 2 Wajib Prodi 

9 RPL105 Logika Matematika 3 Wajib Prodi 

10 RPL135 Bisnis Teknologi Informasi 2 Wajib Prodi 

Jumlah SKS 22     

SEMESTER 2 

NO KODE MATA KULIAH SKS MK KURIKULUM 

1 NAS203 English for ICT 2 Wajib Nasional 

2 UDN202 Kedarunnajahan 2 2 Wajib Fakultas 

3 UDN204 Islamic Worldview 2 Wajib Fakultas 

4 RPL204 Kalkulus 2 2 Wajib Prodi 
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5 RPL206 Matematika Diskrit 3 Wajib Prodi 

6 RPL207 Algoritma Pemrograman 3 Wajib Prodi 

7 RPL233 Data Science 3 Wajib Prodi 

8 RPL218 Sistem Operasi 2 Wajib Prodi 

9 RPL231 Jaringan Komputer 4 Wajib Prodi 

Jumlah SKS 23     

 

SEMESTER 3     

NO KODE MATA KULIAH SKS MK KURIKULUM 

1 RPL308 
Analisis dan Pemodelan 

Perangkat Lunak 
3 Wajib Prodi 

2 RPL310 Sistem Basis Data 3 Wajib Prodi 

3 RPL311 Aljabar Linear 2 Wajib Prodi 

4 RPL314 
Arsitektur dan Organisasi 

Komputer 
2 Wajib Prodi 

5 RPL319 Pemrograman Web 4 Wajib Prodi 

6 RPL320 Pemrograman Mobile 4 Wajib Prodi 

7 RPL312 
Interaksi Manusia dan 

Komputer 
2 Wajib Prodi 

8 FST305 
Saintek dalam Al-Qur'an dan 

Hadits 
2 Wajib Fakultas 

Jumlah SKS 22     
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SEMESTER 4     

NO KODE MATA KULIAH SKS MK KURIKULUM 

1 RPL425 Pemrograman Web Lanjut 4 Wajib Prodi 

2 RPL428 Basis Data Lanjutan 4 Wajib Prodi 

3 RPL415 Pemrograman Berorientasi 

Objek 4 Wajib Prodi 

4 RPL429 Pemodelan 3D 4 Wajib Prodi 

5 RPL426 Pemrograman Mobile 

Lanjut 4 Wajib Prodi 

6 RPL427 Realitas Virtual dan 

Augmentasi 3 Wajib Prodi 

Jumlah SKS 23 
    

SEMESTER 5     

NO KODE MATA KULIAH SKS MK KURIKULUM 

1 UDN503 Technopreneurship 2 Wajib Institusi 

2 RPL513 Manajemen Proyek 

Perangkat Lunak 

4 Wajib Prodi 
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3 RPL516 Konstruksi Perangkat Lunak 3 Wajib Prodi 

4 RPL529 Pemodelan 3D 4 Wajib Prodi 

5 RPL534 Sistem Terdistribusi 3 Wajib Prodi 

6 FST502 Metodologi Penelitian RPL 2 Wajib Fakultas 

7 RPL521 Keprofesian RPL 2 Wajib Prodi 

8 FST506 Interpersonal Skill 2 Wajib Fakultas 

Jumlah SKS 22     

SEMESTER 6     

NO KODE MATA KULIAH SKS MK KURIKULUM 

1 RPL617 Kecerdasan Buatan 4 Wajib Prodi 

2 RPL609 Statistika 3 Wajib Prodi 

3 RPL622 Komputasi Awan 3 Wajib Prodi 

4 RPL623 Kapita Selekta RPL 3 Wajib Prodi 

5 RPL624 Game Programing 4 Wajib Prodi 

6 RPL630 Keamanan Perangkat Lunak 3 Wajib Prodi 

7 RPL636 Pengujian dan Implementasi 

RPL 

3 Wajib Prodi 

Jumlah SKS 23     

SEMESTER 7     

NO KODE MATA KULIAH SKS MK KURIKULUM 

1 FST703 Seminar Proposal 2 Wajib Fakultas 



Buku Pedoman Akademik 2022-2023 

 

149 

2 UDN705 KKN 3 Wajib Institusi 

3 FST701 Magang Profesi 3 Wajib Fakultas 

4 RPL738 Analisis Big Data 2 Pilihan Pilihan 

5 RPL737 Text and Web Mining 2 Pilihan Pilihan 

Jumlah SKS 12     

SEMESTER 8     

NO KODE MATA KULIAH SKS MK KURIKULUM 

1 FST804 Skripsi 4 Wajib Fakultas 

Jumlah SKS 4     

 

TOTAL SKS                   : 151 SKS 
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Berikut merupakan fasilitas dan unsur penunjang Universitas 

darunnajah: 

Lokasi Nama Aset Jumlah Status Luas Aset 

Jln. Ciledug 

Raya No 01. 

Pesanggrahan 

Jakarta Selatan 

Ruang Rektor 1 Milik sendiri 30 m2 

Ruang Wakil 

Rektor 
1 Milik sendiri 30 m2 

Ruang Fakultas 3 Milik sendiri 60 m2 

Ruang Akademik 1 Milik sendiri 120 m2 

Ruang 

Administrasi 

keuangan 

1 Milik sendiri 30 m2 

Ruang Borang 1 Milik sendiri 30 m2 

Ruang Dosen 1 Milik sendiri 60 m2 

Ruang 

Laboratorium 

Program Studi 

10 Milik sendiri 30 m2 

Ruang 

Rapat/Sidang/ 

Seminar 

1 Milik sendiri 45 m2 

Ruang 

Perpustakaan 
1 Milik sendiri 135 m2 

Ruang Admin 1 Milik sendiri 30 m2 

Ruang Musholla 2 Milik sendiri 90 m3 
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Lokasi Nama Aset Jumlah Status Luas Aset 

Ruang Aula  4 Milik sendiri 120 m2 

Ruang 

Perkuliahan 
17 Milik sendiri 480 m2 

Toilet 9 Milik sendiri 6 m2 

Lahan Parkir 1 Milik sendiri 1000 m2 

Sekretariat DEMA 1 Milik sendiri 36 m2 

Kantor Informasi 

Umum 
1 Milik sendiri 50 m2 

Kantin mahasiswa 1 Milik sendiri 60 m2 

Jln. Ulujami 

Raya No. 86 

Ulujami Jakarta 

Selatan 

Laboratorium 

Komputer 
4 Milik sendiri 60 m2 

Laboratorium 

Bahasa 
2 Milik sendiri 100 m2 

Lapangan Bola 1 Milik sendiri 3.297 m2 

Lapangan Voly 1 Milik sendiri 350 m2 

Lapangan basket 1 Milik sendiri 588 m2 

Kolam renang 1 Milik sendiri 429 m2 

Masjid Jami' 1 Milik sendiri 300 m2 

GOR 1 Milik sendiri 1.200 m2 

Futsal 1 Milik sendiri 561 m2 

Lahan Parkir 1 Milik sendiri 1000 m2 

Lapangan Bulu 1 Milik sendiri 360 
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Lokasi Nama Aset Jumlah Status Luas Aset 

tangkis 

 

 

            

No 
Jenis 

Sarana 

Jumlah 

Unit 

Kepemilikan Kondisi 

Milik 

sendiri 
Sewa Terawat 

Tidak 

terawat 

1 
LCD 

Proyektor  
3 √  √  

2 Laptop  6 √  √  

3 Komputer 10 √  √  

4 Printer 8 √  √  

5 AC 11 √  √  

6 Mobil 2 √  √  

7 Telepon 3 √  √  

8 Kipas Angin 19 √  √  

9 Soundsystem 1 √  √  

10 Wireless 6 √  √  

11 

Alat 

pemadam 

api ringan 

5 √  √  
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PENUTUP 

 

Alhamdulillah atas kehendak dan ridho Allah SWT., telah 

tersusun Buku Pedoman Akademik Universitas Darunnajah Tahun 

Akademik 2022-2023. Buku Pedoman ini disusun sebagai panduan 

operasional dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas 

Darunnajah baik bagi mahasiswa, dosen, maupun pengelola. Ketentuan 

yang tercantum dalam buku ini berlaku bagi semua mahasiswa di 

lingkungan Universitas Darunnajah. Ketentuan yang belum diatur dalam 

pedoman ini ditentukan tersendiri oleh unit terkait. 

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut 

membantu penyusunan Buku Pedoman Akademik Tahun Akademik 

2022-2023 ini. Mudah-mudahan buku pedoman ini dapat menjadi acuan 

dalam penyelenggaraan pendidikan serta bermanfaat bagi mahasiswa, 

dosen, maupun pengelola Universitas Darunnajah. Tentu dalam buku ini 

masih banyak terdapat kekurangan, maka dari itu kami mohon saran dari 

berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan pedoman akademik 

tahun selanjutnya. 

       

 

 

 

Jakarta, 15 Agustus 2022 

 

 

 

 

Tim Penyusun 
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Wakil Rektor III  : Hendro Risbiyantoro, M.S. 
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