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MUKADIMAH 

 

Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirobbil ‘alamin; Allahumma Sholli ala 

Sayyidina Muhammad SAW. 

 

Sistem pendidikan tertua di Indonesia adalah pondok pesantren. Ia 

hadir sebagai solusi atas kerumiten dan keruwetan prilaku sosial keagamaan 

di Indonesia pada masanya. Pondok pesantren mempunyai tanggung jawab 

untuk mempertahankan eksistensinya demi peningkatan harkat dan 

martabat bangsa menuju tercapainya kemanusiaan yang utuh sesuai dengan 

nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila dasar negara Republik 

Indonesia. Dengan demikian pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan 

dan perjuangan ke arah tersebut di atas, harus senantiasa berupaya 

meningkatkan peranannya di tengah-tengah masyarakat dan bangsa, agar 

keberadaannya betul-betul berdaya guna bagi terciptanya kemajuan bangsa 

dan kelangsungan negara yang adil dan makmur. 

Melalui pendekatan pendidikan (Educative Approach), Pondok 

Pesantren selalu berusaha mengembangkan konsep dasarnya dan semakin 

meningkatkan peran serta civitas lembaganya menuju tercapainya tujuan 

pembangunan nasional, baik pembangunan seutuhnya sebagai subjek dan 

sekaligus objek pembangunan, maupun sektor pembangunan lainnya, 

materiil maupun spirituil. Peran Pondok Pesantren seperti yang 

digambarkan tentu perlu diwujudkan dengan kesiapan para pengasuh dan 

pembina serta tenaga-tenaga yang terkait lainya untuk mengadakan 

pembaharuan sistem-sistem yang ada, termasuk sistem kelembagaan dan 

menejemennya sebagai konsekwensi dari keinginan akan adanya kemajuan 

sesuai dengan panggilan zaman. Maka di samping mempertahankan 

tradisionalitas yang masih sangat berguna, penting sekali memodernisir 

beberapa sub sistem yang dianggap kurang relevan dengan tuntutan 

masyarakat yang sedang membangun.  
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Hal-hal yang dikemukakan di atas tentu saja tidak bisa lepas untuk 

menjadi dasar pijakan Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran 

Lamongan dalam menampilkan dirinya sebagai lembaga pendidikan yang 

telah berpengalaman menyelenggarakan pendidikan formal selama kurang 

lebih 70 tahun. Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji yang telah 

didirikan pada tahun 1889 M./1316 H. oleh Al-Fadhil Al-Mahgfurullahu KH. 

Musthofa Abdul Karim dan telah menyelenggarakan pendidikan formal sejak 

tahun 1924 M. merupakan Pondok Pesantren tertua di Kabupaten Lamongan, 

dan sejak tahun tahun 1963 M. telah terpenuhi pendidikan formal sampai 

jenjang lanjutan yaitu Madrasah Tsanawiyah, yang pada tahun 1968 M. 

beralih menjadi Madrasah Mu'allimin Muallimat 6 tahun, dan sejak tahun 

1979 M. berubah kembali sebagai Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah 

Aliyah; oleh karena konsekwensi perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pengalaman yang lama dalam penyeleng-garaan pendidikan tersebut 

dan ditunjang sistem kepemimpinan yang kharismatis sang kiayi, cukup 

mendapat tanggapan yang baik (positive respons) dari masyarakat luas, 

utamanya masyarakat daerah sekitar, sehingga berpengaruh terhadap 

timbulnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Faktor 

pengaruh inilah yang kemudian menstimulir beberapa alumni dan tokoh 

masyarakat lainya untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dengan jalan 

mendirikan pesantren-pesantren dan atau sekolah-sekolah di daerahnya 

yang berafiliasi kepada Departemen Agama. Dinamika kesadaran masyarakat 

sebagaimana tersebut di atas terbukti dengan menjamurnya lembaga 

pendidikan non formal maupun formal dari jenjang pendidikan dasar sampai 

pendidikan menengah. Kondisi demikian merupakan bagian dari sekian ciri-

ciri khusus masyarakat daerah kabupaten Lamongan, utamanya daerah eks 

kawedanan Paciran, sebagai daerah pantai utara yang menjadi pintu 

kehadiran dakwah Islamiyah yang dilakukan para wali songo khususnya 
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Sunan Drajat yang berpusat di desa  Drajat (+ 700 mater arah timur PP. 

Tarbiyatut Tholabah Kranji) Kecamatan Paciran, sehingga kesadaran 

beragama Islam masyarakat di daerah ini merupakan hal yang internalized 

disamping institusionalized. 

 

Pada 1986 M. Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji mulai  

menyelenggarakan program Kuliah Kitab Kuning (K3) sebagai upaya 

pengembangan pelaksanaan sistem pengajaran tradisional Pesantren yang 

selama ini perlu ditingkatkan, demikian pula program sekolah diniyah 

sebagai unit pendidikan komplementatif disamping program pengajaran 

kitab-kitab salaf yang telah lama dilaksanakan sebagai bentuk asli pola 

pengajaran di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji. Dengan jenjang 

2 tahun program K3 dimaksudkan jenjang pendidikan di atas SLTA/MA 

untuk menampung aspirasi belajar bagi lulusan SLTA/MA setempat dan 

daerah sekitar yang kurang mampu melanjutkan pendidikan ke tingkat tinggi 

di luar daerah. K3 inilah yang pada hakekatnya sebagai cikal bakal adanya 

unit pendididkan formal tingkat tinggi di lingkungan Pondok Pesantren 

Tarbiyatut Tholabah Kranji.  

 

Dengan berpijak pada hal-hal di atas dan memperhatikan tuntutan 

masyarakat mengingat semakin padatnya jumlah siswa SLTA/MA di dalam 

dan di luar Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji, serta didorong 

oleh panggilan zaman maka timbul gagasan mendirikan Perguruan Tinggi 

yang kemudian mendapat dukungan dari masyarakat melalui forum 

musyawarah antar beberapa pimpinan pendidikan dan tokoh masyarakat. 

Sebagai tindak lanjut dari keputusan musyawarah untuk mendirikan 

Perguruan Tinggi tersebut, muncul usaha untuk mendirikan sebuah yayasan 

yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial sebagai badan penyelenggara 

Perguruan Tinggi.  
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Tepatnya pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 1989, dihadapan 

seorang notaris Rochajah Hanum, SH. Lamongan dengan akta notaris nomor 

07 tahun 1989 telah resmi berdiri sebuah badan hukum dengan nama 

"Yayasan Pondok Pesantren Al-Ma'hadul Islami Tarbiyatut Tholabah" 

disingkat "Yayasan Tarbiyatut Tholabah" yang berkedudukan di desa Kranji 

kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.  

 

Mengingat kondisi beberapa personil pengurus Yayasan, di samping 

tuntutan situasi maka dipandang perlu adanya reformasi pengurus Yayasan. 

Dari hasil rapat pengurus yayasan telah tersusun personalia baru tersebut 

yang dilegalisir dengan nomor : 28858 pada tanggal 17 Juni 1994 oleh 

notaris RINA HARTATI MULYONO, SH. di Lamongan. Pada tahun 2007, 

yayasan ini merubah nama menjadi “Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatut 

Tholabah” berdasarkan Akta   No. 43 tanggal 15 mei 2007 oleh notaris 

HENDY ASMARA,   S.H. dan didaftarkan ke DEPKUMHAM RI; C-

2414.HT.01.02.TH 2007. 

 

Dengan berbekal akta notaris, susunan pengurus, AD dan ART, 

pengurus yayasan mengajukan proposal pendirian perguruan tinggi yang 

diberi nama Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Drajat (STAIDRA) kepada 

Dirjen Pendidikan Tinggi Islam pada Bulan Juli Tahun 1994 dengan program 

studi Pendidikan Agama Islam (PAI) (terakreditasi BAN PT nilai B) dan 

Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan (BP). SK Pendirian Institusi 

Nomor 91, tanggal 16 Pebruari 1995. Sejak Tahun 1995 sd 2009, STAIDRA 

dipimpin KH. Baqir Adlan (ketua periode pertama 1994-1999), Prof. Dr. 

Ma’shum Nur Alim, M. Ag. (ketua periode kedua 1999-2006), dan Drs. 

Marsikan Manshur, SH. (ketua periode ketiga 2006-2009). 

 

Pada tahun 2008, Pimpinan STAIDRA mengajukan penambahan 

jurusan Dakwah dengan prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dan 
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prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI). Izin operasional pendirian 

adalah surat keputusan (SK) pendirian prodi dengan nomor: Dj.I/614/2009 

tanggal 22 Oktober 2009.  Kedua prodi telah terakreditasi BAN PT. Pada 

masa ini, STAIDRA diketuai oleh Nurul Yaqin, MA (ketua periode keempat 

2009-2012). 

 

Pada tahun 2012 bulan Juli, terjadi pergantian pimpinan STAIDRA 

dari Nurul Yaqin, MA. Kepada Dr. Imam Azhar, M. Pd. (Ketua STAIDRA 

periode kelima 2012-2016). Pada masa ini, pimpinan STAIDRA mengajukan 

pembukaan prodi baru yaitu prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

(PGMI). SK pendirian dan penyelenggaraan adalah nomor 3656 Tahun 2014 

pada tanggal 1 Juli 2014. Pada pertengahan tahun 2014, pimpinan STAIDRA 

kembali melakukan pengembangan institusi dengan mengajukan perubahan 

bentuk dari STAI menjadi INSTITUT sekaligus mengusulkan penambahan 

prodi-prodi baru yaitu prodi PGRA, prodi Ilmu Al-qur’an da Tafsir (IAT), 

prodi ekonomi syari’ah dan prodi perbankan Syari’ah. Dari beberapa usulan 

prodi yang diajukan, Izin operasional prodi yang keluar adalah prodi Ilmu Al-

qur’an dan Tafsir (IAT) dan Ekonomi Syari’ah (ES). Hal ini didasarkan pada 

SK Dirjen Pendis Nomor 361 Tahun 2015 pada tanggal 20 Januari 2015.   

 

Pada tanggal 26 April 2016, pimpinan STAIDRA mendapat undangan 

untuk melakukan presentasi perubahan bentuk dari STAI menjadi INSTITUT. 

Nama Institut yang diusulkan adalah INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT 

THOLABAH disingkat IAI TABAH. Setelah menunggu lama, akhirnya pada 

tanggal 8 Juni 2016, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam mengeluarkan 

surat rekomendasi alih status dari bentuk STAI menjadi menjadi INSTITUT 

yang ditujukan kepada pimpinan STAIDRA. Dan pada Tanggal 16 Bulan 

Desember Tahun 2016, Pimpinan STAIDRA diundang ke Jakarta untuk 

penerimaan SK perubahan Alih Bentuk. Dengan demikian, STAIDRA secara 

resmi beralih bentuk menjadi INSTITUT. Dasar hukumnya adalah SK Dirjen 
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Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 7231 

Tahun 2016. Launching IAI-TABAH diselenggarakan pada tanggal 29 Januari 

2017 bersamaan dengan acara wisuda STAIDRA ke XXI di Tanjung Kodok 

Beach Resort. Acara launching secara langsung dihadiri oleh Direktur 

Pendidikan Tinggi Islam Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA. 

 

Dengan perubahan bentuk dari STAI menjadi INSTITUT, maka 

pemilihan pimpinan baru harus dilakukan oleh pengurus YPP. Tarbiyatut 

Tholabah di samping pada tahun yang sama merupakan masa berakhirnya 

kepemimpinan STAIDRA periode kelima ini. Pemilihan pun dilakukan oleh 

senat perguruan tinggi, dan terpilihlah Rektor IAI TABAH pertama yaitu Dr. 

Imam Azhar, M. Pd. Untuk masa bhakti 2016-2020. 

 

Bahwa tatanan kehidupan dan masa depan Bangsa Indonesia yang 

cerdas, makmur dan berkeadilan ditentukan oleh kemampuan bangsa dalam 

menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketinggian 

komitmen akan kaidah moral dan budi pekerti, serta kemampuan 

membangun perkembangan sosial sebagai pengamalan nilai-nilai luhur 

Pancasila atas dasar kecintaan terhadap tanah air. 

 

Bahwa Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH), 

sepanjang sejarah perkembangannya sejak tahun 1995 sd 2016 (dengan 

nama STAIDRA), merupakan lembaga pendidikan tinggi yang selalu berperan 

aktif mengabdikan dirinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan tanah 

air melalui dharma pendidikan untuk membangun manusia sebagai pribadi, 

warga masyarakat, warga bangsa, warga negara serta melaksanakan dharma 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

Bahwa visi dan misi IAI-TABAH sebagai perguruan tinggi yang 

berkembang sesuai dengan latar belakang sejarahnya, adalah menjadikan 
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Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan tri-

dharma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu 

bersaing secara professional di tingkat Internasional. 

 

Muatan visi IAI TABAH yang pertama adalah “unggul dalam 

penyelenggaraan tri-dharma. Ini mengandung makna mengkaji dan 

mengembangkan sistem keilmuan melalui proses pendidikan, pembelajaran, 

penelitian, dan pelatihan/ praktikum di tingkat pendidikan tinggi/ perguruan 

tinggi, membangun kualitas pengkajian, proses pembelajaran, penerapan 

keilmuan, kompetensi keahlian dan profesi, dan rasional konsepsional 

(Ilmiah), dan membentuk prilaku berbudaya, berkarya, kreatif, inovatif, 

mandiri, arif/ bijaksana, dalam pelaksanaan tugas pengamalan ilmu 

pengetahuan sebagai refleksi aktual amanat ajaran agama Islam dalam suatu 

tatanan manajemen yang mengarah pada perbaikan kualitas secara 

berkelanjutan.  

 

Muatan visi kedua adalah menjadi pusat pengembangan ilmu-ilmu 

keislaman. Ini mengandung makna bahwa IAI TABAH berkomitmen 

menjadikan dirinya pusat atau central pengembangan ilmu-ilmu kesilaman 

yang moderat dalam bentuk-bentuk kajian, pendalaman, seminar nasional 

dan seminar internasional; ini juga mengandung makna bahwa IAT TABAH 

akan terus mengembangkan prodi-prodi keislaman baik jenjang strata satu 

atau pasca sarjana. 

 

Kandungan visi ketiga adalah mampu bersaing di tingkat nasional. Hal 

ini mengandung makna bahwa baik pada aspek layanan dan proses 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat maupun pada aspek 

lulusan dapat diterima di dunia pasar sesuai core keilmuan yang dimiliki dan 

di keunggulan lokal yang telah ditransformasikan. 
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Dengan dasar ini, IAI-TABAH Kranji Paciran Lamongan berkewajiban 

mengembangkan wawasan ilmu-ilmu keislaman dengan menyeleng-garakan 

pendidikan tinggi dalam bidang disiplin pendidikan dan non kependidikan.   

 

Bahwa IAI-TABAH teguh bertekad untuk selalu mampu menjaga 

keberadaannya dan berkembang secara berkesinambungan dalam proses 

keseimbangan yang dinamik, kreatif, inovatif dan futuristik, sehingga mampu 

melakukan upaya untuk memperbaharui diri dan lingkungannya serta secara 

konsisten dan terus-menerus berorientasi kepada peningkatan mutu. 

Kemudian sebagai pedoman dasar penyelenggaraan dan pembinaannnya, 

maka disusun dan ditetapkanlah Peraturan Rektor tentang penyelenggaraan 

IAI-TABAH. 

 



                                                                                       Peraturan Penyelenggaraan IAI TABAH 

 

 

 

Moving a Step Forward For a Better Quality 
16 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah yang selanjutnya disebut IAI 

TABAH adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan 

pendidikan akademik dan/atau profesional dalam berbagai bidang 

rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.  

2. Statuta IAI TABAH yang selanjutnya disebut statuta adalah peraturan 

dasar pengelolaan IAI TABAH yang digunakan sebagai landasan 

penyusunan peraturan dan prosedur operasional di IAI TABAH. 

3. Rektor adalah penanggung jawab utama dalam pengambilan keputusan 

tertinggi IAI TABAH. 

4. Senat institusi IAI TABAH adalah badan normatif dan perwakilan 

tertinggi IAI TABAH yang keanggotaannya diatur dalam peraturan IAI 

TABAH. 

5. Senat institusi Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi 

pada tingkat fakultas; 

6. Fakultas adalah unit pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

kewenangan masing-masing pada tingkat fakultas; 

7. Program Studi adalah unit pengelola akademik terkecil di bawah program 

studi, yang mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

8. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana yang 

diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu; 

9. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana 

yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan 

keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana; 
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10. Dosen adalah tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama 

melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara profesional; 

11. Mahasiswa adalah peserta didik atau warga belajar yang terdaftar untuk 

belajar di perguruan tinggi IAI TABAH; 

12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri 

dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi. 

13. Dewan Pertimbangan adalah lembaga yang memiliki tugas pokok dan 

fungsi sebagai pemroses, dan pemutus pelanggaran kode etik tenaga 

pendidik dan kependidikan dan/atau majelis senat institut; 

14. Sivitas akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri dari 

dosen dan mahasiswa; 

15. Alumni ialah mereka yang menamatkan pendidikan yang dibuktikan 

dengan perolehan ijazah yang sah mencakup semua lulusan fakultas; 

16. Yayasan penyelenggara IAI TABAH adalah Yayasan Pondok Pesantren 

Tarbiyatut Tholabah.  

17. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pendidikan tinggi. 

 

BAB II 

IDENTITAS 

 

P a s a l  2 

(1) IAI TABAH merupakan perguruan tinggi swasta di lingkungan 

Kementerian Agama RI yang berkedudukan di Desa Kranji Kecamatan 

Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur. 

(2) IAI TABAH merupakan perubahan bentuk dari STAIDRA berdasarkan 

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Republik Indonesia 

Nomor 7231 tanggal 22 Desember Tahun 2016. 
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(3) STAIDRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan pada tanggal 

Tanggal 16 Pebruari 1995; berdasarkan SK pendirian STAIDRA Nomor 91 

Tahun 1995 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama RI. 

(4) IAI TABAH berada di bawah nauangan yayasan penyelenggara bernama 

Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah. 

(5) IAI TABAH beralamat di Jl. Daendles No. 01 Kranji Paciran Lamongan. 

(6) Tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai hari jadi (Diesnatalis) IAI 

TABAH. 

 

P a s a l  3 

IAI TABAH menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila dan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 

bernafaskan Islam ala ahlussunah wal jam’iyah an nahdliyah. 

 

P a s a l  4 

(1) IAI TABAH memiliki lambang berbentuk segilima dengan menyerupai 

kubah masjid, yang memuat: 

a. Tulisan IAI menyerupai tiga buah kubah masjid berwarna hijau; 

b. Di dalam kubah besar terdapat satu buah buku terbuka yang 

bertuliskan ‘al-hikmatu dhollatul mu’min’. 

c. Satu Buah huruf A berada di tengah-tengah dua tiang kubah  

d. Dua buah huruf I di sisi luar tiang-tiang kubah 

e. Sebuah pena menancap ke bawah 

f. Tulisan latin berbunyi “INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT 

TOLABAH” 

g. Sebuah Akronim IAI TABAH 

h. Sebuah kata “LAMONGAN” 

(2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai simbol yang 

menggambarkan ketulusan dan kegigihan dalam menumbuhkan dan 
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mengembangkan fungsi perguruan tinngi dalam penyelenggaraan 

tridharma perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi IAI TABAH. 

(3) Lambang sebagaimana di maksud pada ayat (1) memiliki makna 

a. Tiga Buah kubah memiliki makna akan tingginya cita-cita dan 

besarnya tekad untuk mewujudkan kualitas tri-dharma perguruan 

tinggi; 

b. Satu buah kitab besar terbuka memiliki makna Kitab Al-qur’an 

sebagai pedoman hidup dan pedoman dalam penyelenggaraan IAI 

TABAH; 

c. Tulisan Arab berbunyi “al-hikmatu dhollatul mu’min” yang artinya 

“hikmah adalah barang temuan atau barang yang dicari oleh orang 

mukmin.” Tulisan ini diambil dari potongan hadis Nabi Muhammad 

SAW yang dikutib dari kitab Al-Matjarur Rabih fi Tsawabil Amalis 

Shalih karya Al Hafidz Ad Dimyati halaman 15. Bunyi lengkapnya 

adalah “alhikmatu dallatul mukmin fa haisu wajadaha, fa hua ahaqqu 

biha”(HR. Imam Turmudzi, dan dikatakan hadis hasan); 

d. Sebuah pena menancap ke bawah memiliki makna semangat dan 

kegigihan untuk senantiasa berkarya; 

e. Tulisan latin Berbunyi “Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah” 

memiliki makna keutuhan dan kerukunan semua komponen 

institusi. 

f. Tulisan simbolik IAI TABAH memiliki makna kekuataan dan 

kekokohan institusi perguruan tinggi; 

g. Sebuah kata “LAMONGAN” menegaskan bahwa IAI TABAH adalah 

perguruan tinggi yang berada di kabupaten Lamongan; 

h. Warna hijau muda pada keseluruhan warna lambang memiliki 

makna ketulusan, kenyamanan, kesuburan dan kedamaian; 

i. Warna Kuning memiliki makna semangat dan keagungan cita-cita 

(4) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 
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(5) Ketentuan lain mengenai lambang IAI TABAH diatur dengan peraturan 

Rektor. 

P a s a l  5 

(1) IAI TABAH memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan 

ukuran panang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna 

dasar putih dan di tengahnya terdapat lambang IAI TABAH. 

(2) Bendera IAI TABAH sebagaimana dimakasud pada ayat (1) sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

(3) Bendera IAI TABAH sebagaimana dimakasud pada ayat (1) memiliki 

makna: 

a. Warna putih memiliki makna kesucian dan ketulusan dalam 

penyelenggaraaan tridharma perguruan tinggi; dan 

b. Posisi lambang IAI TABAH di tengah memiliki makna keseimbangan 

antar komponen sivitas akademika IAI TABAH. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendara IAI TABAH diatur dengan 

peraturan Rektor. 
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P a s a l  6 

(1) Fakultas di lingkungan IAI TABAH memiliki bendera berbentuk empat 

persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga 

berbanding dua) dengan warna dasar berbeda pada masing-masing 

bendera, di tengahnya terdapat lambang IAI TABAH, dan tulisan 

singkatan masing-masing fakultas berwarna hitam. 

(2) Bendera dan warna yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 

a. Bendera Fakultas Tarbiyah berwarna dasar biru tua dengan kode 

CMYK 95,79, 24, 38 dengan gambar sebagai berikut: 

 

b. Bendera Fakultas Dakwah berwarna dasar hijau tua dengan kode 

CMYK 75, 01,88, 0 dengan gambar sebagai berikut: 
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c. Bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berwarna dasar hijau 

muda dengan kode CMYK 60, 10, 10, 0 dengan gambar sebagai 

berikut: 

 

d. Bendera Fakultas Ushuluddin berwarna dasar kuning dengan kode 

CMYK 0, 0, 100, 0 dengan gambar sebagai berikut: 

 

Pasal  7 

(1) IAI TABAH memiliki himne dan mars 

(2) Himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melukiskan rasa cinta dan 

bangga terhadap almamater, bangsa, negara, dan agama. 

(3) Himne sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: 
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HYMNE IAI TABAH 

Cipt. Marsikhan Manshur 
diubah sebagian liriknya Oleh Imam Azhar 

 
Denganmu wahai almamater kami 
Jasamu pemimpin serta dosen kami 
Serta handai tolan semua 
Kami maju mengabdi demi Negara dan bangsa 

 
Ref:   Kau mendampingi slalu tugas studi kami 

Kau mendampingi slalu pengabdian kami 
  Cita-cita sesuai ajaran agama 

Tuk capai cita-cita sesuai ajaran agama 
 

( IAI TABAH 3x IAI TABAH 3x ) 2x 
Al mamater pujaanku, harapan masa depanku 

  Di bawah karunia beserta Rahmat Allah 
 

(4) Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melukiskan semangat 

pengabdian terhadap almamater, bangsa, negara, dan agama. 

(5) Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: 

 

MARS IAI TABAH 

Cipt. Marsikhan Manshur 
Lirik lagu sebagian diubah oleh Imam Azhar 

 
Institut Agama Islam tarbiyatut Tholabah 
Bertekat membimbing umat, mengabdi masyarakat 
Menuju peningkatan harkat serta martabat 
Tuk capai kebahagiaan dunia dan akhirat 2x 
 
Tumbuhkan kesadaran berilmu pengetahuan 
Bangkitkan kembangkan keluasan berwawasan 
Berfikir keagamaan demi moral keilmuan 
Tuk ciptakan ilmuan berwawasan kemanusiaan 
 
Reff : 2X 
Gerakkan pikiranmu, tabahkan hatimu 
Teguhkan pendirianmu, berikan dharma baktimu 
Itulah prinsip civitas akademika 
Institut Agama Islam tarbiyatut Tholabah 
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Pasal  8 

(1) IAI TABAH memiliki busana Akademik dan busana Almamater. 

(2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

busana pimpinan, profesor, senat dan wisudawan. 

(3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa togam 

jubah, gordon, dan atribut lainnya. 

(4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jas 

dan dasi. 

(5) Jas almamater sebagaimana dimaksud [ada ayat (4) berwarna hijau 

muda (pupus). 

(6) Jas almamater sebagaimana dimaksud [ada ayat (4) di bagian dada diri 

terdapat lambang IAI TABAH. 

(7) Dasi almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwarna biru 

emas. 

(8) Dasi almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di bagian depan 

tengah terdapat lambang IAI TABAH. 

 

 

 

 

BAB III 

VISI, MISI DAN ORGANISASI IAI TABAH 

 

Pasal 9 

Visi, Misi dan Tujuan 

IAI TABAH memiliki Visi menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam 

penyelenggaraan tri-dharma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman 

serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional. 
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Pasal 10 

IAI TABAH memiliki misi: 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk 

menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam 

bidang kependidikan dan non-kependidikan. 

b. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk 

menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan 

dan non-kependidikan. 

c. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam 

kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia. 

d. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk 

memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, 

sejahtera, dan bermartabat. 

e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas 

kinerja IAI TABAH. 

f. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI TABAH. 

g. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan 

perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan. 

 

Pasal 11 

IAI TABAH memiliki Tujuan: 

a. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam 

bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak 

mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaaan dan mampu 

berkembang secara professional; 

b. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non 

kependidikan yang bermutu dan unggul; 

c. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non 
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kependikakan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, 

dan sejahtera; 

d. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk 

menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan. 

 

Pasal 12  

(1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan  sebagaimana dimaksud 

pada pasal 26, pasal 27, dan pasal 28, IAI TABAH menyusun arah 

pengembangan yang meliputi: 

a. Rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan  

program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun; 

b. Rencana strategis yang memuat rencana dan  program pengembangan 

5 (lima) tahun; 

c. Rencana kerja tahunan merupakan penjabaran rencana strategis yang 

memuat rencana dan program kegiatan 1 (satu) tahun. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dan program pengembangan 

jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Rektor. 

 

Pasal 13 

Struktur Organisasi 

(1) IAI TABAH merupakan perguruan tinggi berada dibawah tanggungjawab 

badan penyelenggara Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah.  

(2) Secara operasional IAI TABAH merupakan unit pendidikan semi otonom 

di bawah pimpinan Rektor.  

(3) Struktur organisasi IAI TABAH secara lengkap terdiri dari: 

a. Yayasan penyelenggara; 

b. Senat; 

c. Rektorat; 

d. Dewan Pertimbangan; 
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e. Ketua Lembaga; 

f. Organ Pelaksana Akademik; 

g. Organ penunjang Akademik; 

h. Unsur Kelengkapan. 

 

Pasal 14 

Yayasan Penyelenggara 

Yayasan penyelenggara IAI TABAH adalah Yayasan Pondok Pesantren 

Tarbiyatut Tholabah yang berkedudukan dan beralamat di jalan KH. 

Musthofa Kranji Paciran Lamongan. 

 

Pasal 15 

Senat  

Senat Institusi IAI TABAH adalah lembaga tertinggi dalam struktural 

Perguruan Tinggi IAI TABAH. Senat IAI TABAH terdiri dari unsur-unsur: 

Yayasan, Pimpinan, Fakultas, Dosen, kepala lembaga, dan tokoh masyarakat. 

 

Pasal 16 

Rektorat 

Rektorat terdiri dari Rektor, Wakil Rektor I (Bidang Akademik dan 

Kerjasama), Wakil Rektor II (Bidang Administrasi Keuangan dan 

Kepegawaian), Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Kealumnian), 

dan Bendahara.  

 

Pasal 17 

Dewan Pertimbangan  

Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) huruf d 

merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan 

membantu pengembangan IAI TABAH. 
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Pasal 18 

Ketua Lembaga  

Lembaga merupakan organ IAI TABAH yang berada di bawah koordniasi 

Rektor yang berfungsi memberikan layanan pengembangan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta baik berkiatan dengan 

internal kampus IAI TABAH ataupun dengan perguruan tinggi luar. Lembaga 

IAI TABAH terdiri atas: 

a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M); 

b. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM); 

c. Pusat Studi Lingkungan dan Gender (PSGL); 

d. Pusat Komputer dan Bahasa (PKB); 

e. Pusat Information and Communication Technology (ICT). 

 

Pasal 19 

Pelaksana Akademik 

Pelaksana akademik IAI TABAH mencakup: Dekan dan Pembantu Dekan, 

ketua Program studi dan sekretaris program studi, Dosen, Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Lembaga Penjaminan Mutu. 

 

Pasal 20 

Pelaksana Administrasi 

Pelaksana administrasi IAI TABAH meliputi: kepala Biro Tata Usaha, Bagian 

Administrasi Akademik & Kemahasiswaan (BAAK), Bagian Administrasi 

Keuangan (BAKeu) dan, Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian 

(BAUK), dan Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi (BPSI). 

  

Pasal 21 

Unsur Penunjang Akademik 

Penunjang kelangsungan akademik IAI TABAH terdiri atas: Perpustakaan, 

Lab komputer dan Bahasa, Lab Information and Communication Techlonogy 
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(ICT), Balai Diklat, dan Biro Penerbitan dan Publikasi Jurnal Ilmiah (BPPJI), 

Bagian Kerumah-Tanggaan (Barta), bagian kebersihan dan Keamanan, dan 

Entrepreneurship Centre. 

 

Pasal 22 

Unsur Kelengkapan  

Unsur kelengkapan IAI TABAH terdiri atas Organisasi Kemahasiswaan yang 

meliputi: Senat Mahasiswa (SEMA), Dewan Mahasiswa (DEMA), Himpunan 

Mahasiswa Fakultas (HMF), Himpunan Mahasiswa Program Studi 

(Himaprodi), dan Komisariat Mahasiswa  (KOSMA);  

 

 

 

BAB IV 

WAKTU KERJA DAN TUPOKSI 

 

Paragraf 1 

Waktu Kerja 

 

Pasal 23 

Waktu 

  
(1) Waktu bekerja Rektorat, ketua lembaga, pelaksana akademik, pelaksana 

administrasi, dan penunjang akademik adalah 5 (lima) hari kerja yaitu 

mulai hari Sabtu – Rabu.  

(2) Waktu bekerja pagi: mulai jam 08.00 sd 13.00;  

(3) Waktu bekerja siang: mulai jam 13.00 sd 18.00. 

(4) Waktu bekerja tambahan (lembur) adalah hari kamis dan jumat 

dan/atau malam hari pukul 19.00 sd 22.00. 
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Pasal 24 

Loyalitas, Perizinan, dan Cuti 

(1) Seluruh Unsur Rektorat, pelaksana akademik, ketua lembaga, pelaksana 

administrasi, dan penunjang akademik wajib mendahulukan kepentingan 

IAI TABAH dari pada kepentingan pribadi atau Golongan. 

(2) Seluruh Unsur Rektorat, pelaksana akademik, ketua lembaga, pelaksana 

administrasi, dan penunjang akademik wajib mendapatkan izin dari 

Rektor apabila melakukan kegiatan di luar urusan IAI TABAH di waktu 

kerja efektif. 

(3) Seluruh Unsur Rektorat, pelaksana akademik, ketua lembaga, pelaksana 

administrasi, dan penunjang akademik berhak mengajukan cuti. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai loyalitas, perizinan, dan cuti diatur 

dengan keputusan Rektor.  

 

Paragraf 2 

Tugas Pokok Dan Fungsi 

 

Pasal 25 

Rektor 

(1) Rektor adalah seorang Dosen dengan tugas tambahan yang diangkat oleh 

yayasan. 

(2) Rektor memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 

a. Mengkoordinir seluruh kegiatan IAI TABAH baik ke dalam maupun 

keluar; 

b. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat; 

c. Membina tenaga pendidik, kependidikan, mahasiswa, tenaga 

administrasi, serta hubungannya dengan lingkungan baik internal 

maupun eksternal; 
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d. Membuat kebijakan-kebijakan akademik dan non akademik di tingkat 

Institusi IAI TABAH; 

e. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan swasta 

dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama 

menyangkut bidang tanggung jawabnya; 

f. Mengangkat dan memberhentikan pegawai IAI TABAH sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan 

penyelenggaran IAI TABAH; 

g. Memimpin rapat-rapat di tingkat IAI TABAH; 

h. Menyusun rencana induk pengembangan, rencana strategis dan 

rencana kegiatan serta anggaran tahunan; 

i. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

j. Melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan IAI TABAH 

secara optimal; 

k. Membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, 

masyarakat, dan alumni; 

l. Mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas, 

Program studi dengan persetujuan Senat; 

m. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada 

yayasan; 

n. Mendelegasikan pelaksanaan tugas Rektor di tingkat Fakultas dan unit 

lainnya kepada pimpinan Fakultas dan pimpinan unit lainnya di 

lingkungan IAI TABAH; 

o. Menyusun dan menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan, Dosen 

dan Mahasiswa;  

p. Menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga 

Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, 

dan/atau peraturan akademik;  
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q. Membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga 

Kependidikan; 

 

Pasal 26 

Wakil Rektor I 

(1) Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama diangkat oleh Rektor. 

(2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama, memiliki tugas mewakili 

Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan tridharma perguruan 

tinggi, membantu Rektor dalam perumusan kebijakan umum, dan 

merumuskan kebijakan-kebijakan strategis di bidang akademik dan 

kerjsama, serta memiliki fungsi: 

a. Menyusun rencana strategis di bidang akademik dan kerjasama 

bersama Wakil Rektor lainnya, Dekan, dan direktur; 

b. Merumuskan program dan kegiatan sebagai penjabaran kebijakan 

strategis Rektor pada bidang akademik dan kerjasama; 

c. Menetapkan indikator kinerja, standar pelayanan, prosedur 

operasional baku, dan instrumen pengukuran capaian kinerja di 

bidang akademik dan Kerjasama; 

d. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 

akademik dan kerjasama Dekan, direktur dan kepala UPT yang berada 

di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama; 

e. Mengoordinasikan kegiatan Dekan, kaprodi, Direktur, Kepala 

Perpustakaan, dan Kepala Laboratorium dengan rencana strategis dan 

kebijakan IAI TABAH, serta sistem manajemen yang telah ditetapkan; 

f. Mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar 

pelayanan di bidang akademik dan kemahasiswaan; 

g. Mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program, 

kegiatan dan perencanaan anggaran tahunan di bidang pendidikan 

dan kerjasama yang dilaksanakan oleh Direktur, Dekan, ketua 
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program studi, endidikan, Direktur Kemahasiswaan dan Alumni, 

Kepala Perpustakaan, dan Kepala Laboratorium; 

h. Menyusun dan menyerahkan laporan berkala kegiatan akademik; 

i. Mewakili Rektor dalam urusan ke dalam dan ke luar jika Rektor 

berhalangan; 

j. Merumuskan arah dan tujuan kurikulum IAI TABAH; 

k. Menyusun pedoman akademik dan panduan akademik lainnya; 

l. Menyusun panduan kerja sama dengan perguruan tinggi lain dan 

Dunia Usaha/Dunia Indsutri. 

 

Pasal 27 

Wakil Rektor II 

(1) Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian 

diangkat oleh Rektor. 

(2) Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian 

memiliki tugas mewakili Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan 

tridharma perguruan tinggi, membantu Rektor dalam perumusan 

kebijakan umum, dan merumuskan kebijakan-kebijakan strategis di 

bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta memiliki fungsi: 

a. Menyusun rencana strategis di bidang perencanaan, keuangan, 

kepegawaian bersama Wakil Rektor lainnya, Dekan, dan direktur; 

b. Merumuskan program dan kegiatan sebagai penjabaran kebijakan 

strategis Rektor pada bidang perencanaan, keuangan, dan 

kepegawaian;  

c. Menetapkan indikator kinerja, standar pelayanan, prosedur 

operasional baku, dan instrumen pengukuran capaian kinerja di 

bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian; 

d. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 

perencanaan, keuangan, dan sistem informasi bersama Dekan dan 
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direktur yang berada di bawah Wakil Rektor Bidang Perencanaan, 

Keuangan, dan kepegawaian;  

e. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana program, 

kegiatan, dan anggaran dari seluruh unit kerja di lingkungan IAI 

TABAH; 

f. Mengoordinasikan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran 

tahunan di bidang perencanaan, keuangan, teknologi dan sistem 

informasi bersama Dekan dan direktur yang berada di bawah Wakil 

Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan kepegawaian; 

g. Menyusun dan menyerahkan laporan berkala kegiatan perencanaan, 

keuangan, serta kepegawaian sebagai bahan audit, pemeriksaan, dan 

pelaporan kepada yayasan; dan  

h. Menyusun dan menyerahkan laporan berkala kegiatan perencanaan, 

keuangan, serta Kepegawaian kepada Rektor; 

i. Melakukan pembinaan tenaga administrasi dan hubungannya dengan 

lingkungan baik internal maupun eksternal; 

j. Melakukan perencanaan, pelakasanaan, pengembangan dan evaluasi 

sumber daya serta melakukan rekruitmen tenaga pendidik, 

kependidikan, dan administrasi; 

k. Melakukan penetapan SDM terbaik dan pemberian penghargaan dan 

sanksi terhadap SDM; 

l. Mewakili Rektor dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk 

menambah pendapatan IAI TABAH. 

 

Pasal 28 

Wakil Rektor III 

(1) Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kealumnian diangkat oleh 

Rektor 

(2) Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kealumnian bertugas 

memimpin pengelolaan kegiatan pengembangan tridharma perguruan 
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tinggi, membantu Rektor dalam perumusan kebijakan umum, dan 

merumuskan kebijakan-kebijakan strategis di bidang kemahasiswaan 

dan kealumnian, serta memiliki fungsi: 

a. Menyusun rencana strategis di bidang kemahasiswaan dan 

kealumnian bersama Wakil Rektor lainnya, Dekan, ketua program 

studi dan direktur; 

b. Merumuskan program dan kegiatan sebagai penjabaran kebijakan 

strategis Rektor pada bidang kemahasiswaan dan kealumnian;  

c. Menetapkan indikator kinerja, standar pelayanan, prosedur 

operasional baku, dan instrumen pengukuran capaian kinerja di 

bidang kemahasiswaan dan kealumnian; 

d. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 

kemahasiswaan dan kealumnian bersama Dekan dan direktur yang 

berada di bawah Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan dan 

kealumnian;  

e. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana program, 

kegiatan, dan anggaran bidang kemahasiswaan dan kealumnian; 

f. Mengoordinasikan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran 

tahunan di bidang kemahasiswaan dan kealumnian bersama Dekan 

dan direktur yang berada di bawah Wakil Rektor Bidang 

kemahasiswaan dan kealumnian; 

g. Menyusun dan menyerahkan laporan berkala kegiatan 

kemahasiswaan dan kealumnian sebagai bahan pemeriksaan, dan 

pelaporan kepada yayasan;  

h. Menyusun dan menyerahkan laporan berkala kegiatan 

kemahasiswaan dan kealumnian kepada Rektor; 

i. Memimpin pelaksanaan pembinaan serta layanan kesejahteraan 

mahasiswa dan alumni; 

j. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pengembangan program 

pengembangan kemahasiswaan dan kealumnian; 
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k. Mewakili Rektor bertindak ke dalam dan ke luar dalam urusan 

kemahasiswaan; dan  

l. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pengembangan 

kemahasiswaan. 

 

Paragraf 3 

Pelaksana Akademik 

 

Pasal 29 

Dekan 

(1) Dekan diangkat oleh Rektor.  

(2) Dekan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 

a. Memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, 

pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat 

di tingkat Fakultas; 

b. Mengelola seluruh kegiatan di tingkat fakultas seperti: membuat 

jadwal perkuliahan, jadwal pembimbingan, pemrograman, penentuan 

dosen wali, jadwal ujian (UTS, UAS, Skripsi, Praktikum dan lisan); 

c. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap tenaga pendidik, 

kependidikan, kepala laboratorium, dan mahasiswa di tingkat 

Fakultas; 

d. Mengevaluasi seluruh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian 

dan pengabdian masyarakat di tingkat Fakultas; 

e. Membuat laporan tertulis berkaitan dengan seluruh kegiatan 

pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengembangan ilmu 

pengetahuan dan pengabdian pada masyarakat kepada Rektor dan 

disampaikan pada saat rapat pimpinan setiap satu semester sekali.  

f. Dalam melaksanakan tugasnya Dekan dibantu oleh Wakil Dekan I; 

g. Melakukan penjaminan Mutu Internal melalui Akreditasi dan re-

akreditasi fakultas . 
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Pasal 30 

Wakil Dekan 

 

(1) Wakil Dekan diangkat oleh Rektor.  

(2) Wakil Dekan terdiri dari wakil Dekan I (bagian Akdemik) dan wakil 

Dekan II (Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama). 

(3) Wakil Dekan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 

a. Membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan 

pengajaran, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan 

pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas; 

b. Mengkoordinir seluruh kegiatan di tingkat fakultas seperti: membuat 

jadwal perkuliahan, jadwal pembimbingan, pemrograman, penentuan 

dosen wali, jadwal ujian (UTS, UAS, Skripsi, Praktikum dan lisan); 

c. Membantu dekan dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan 

terhadap tenaga pendidik, kependidikan, kepala laboratorium, dan 

mahasiswa di tingkat Fakultas; 

d. Mewakili dekan dalam melakukan evaluasi dan monitoring proses 

pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di 

tingkat Fakultas; 

e. Melakukan penjaminan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat di tingkat Fakultas; 

f. Membuat laporan tertulis berkaitan dengan seluruh kegiatan 

pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengembangan ilmu 

pengetahuan dan pengabdian pada masyarakat kepada Rektor dan 

disampaikan pada saat rapat pimpinan setiap satu semester sekali.  

g. Melakukan penjaminan Mutu Internal melalui Akreditasi dan re-

akreditasi fakultas.  
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Pasal 31 

Ketua Program Studi 

 

(1) Ketua Program Studi diangkat oleh Rektor. 

(2) Ketua Program Studi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. Memimpin pelaksanaan pendidikan dan  pengajaran, penelitian, 

pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat 

pada tingkat program studi; 

b. Memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan 

akademik di tingkat program studi. 

c. Bersama dengan Dekan melakukan koordinasi seluruh kegiatan di 

tingkat program studi seperti: membuat jadwal perkuliahan, jadwal 

pembimbingan, pemrograman, penentuan dosen wali, jadwal ujian 

(UTS, UAS, Skripsi, praktikum dan lisan); 

d. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan tenaga pendidik, 

kependidikan dan petugas laboratorium serta layanan kesejahteraan 

mahasiswa pada tingkat program studi; 

e. Membuat laporan berkala atau progress report setiap satu semester 

sekali dan dilaporkan kepada Dekan; 

f. Bertindak atas nama program studi dalam memutuskan suatu hal 

yang urgen dan mendesak pada tingkat program studi; 

g. Melakukan evaluasi dan akreditasi atau re-akreditasi program studi 

untuk memberikan jaminan mutu internal; 

h. Dalam tugasnya, ketua program studi dibantu oleh seorang sekretaris 

program studi. 

Pasal 32 

Sekretaris Program Studi 

 

(1) Sekretaris Program Studi diangkat oleh Rektor. 

(2) Sekretaris Program Studi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 
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a. Mendampingin ketua program studi dalam memimpin pelaksanaan 

pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengembangan ilmu 

pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat 

program studi; 

b. Melaksanakan kegiatan di bidang administrasi umum dan akademik di 

tingkat program studi. 

c. Melakukan koordinasi seluruh kegiatan di tingkat program studi 

seperti: membuat jadwal perkuliahan, jadwal pembimbingan, 

pemrograman, penentuan dosen wali, jadwal ujian (UTS, UAS, Skripsi, 

praktikum dan lisan); 

d. Bersama dengan ketua program studi melaksanakan pembinaan dan 

pemberdayaan tenaga pendidik, kependidikan dan petugas 

laboratorium serta layanan kesejahteraan mahasiswa pada tingkat 

program studi; 

e. Membuat laporan berkala atau progress report setiap satu semester 

sekali dan dilaporkan kepada Dekan; 

f. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dan monitoring 

serta akreditasi atau re-akreditasi program studi untuk memberikan 

jaminan mutu internal; 

 

Pasal 33 

Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat 

(1) Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat diangkat oleh 

Rektor. 

(2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) merupakan 

lembaga pelaksana pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

budaya langsung pada masyarakat melalui metodologi ilmiah;  

(3) LP2M memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 
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a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat secara terjadwal dan terstruktur 

seperti kegiatan PPL/PKL, KKN, Penelitian Dosen, dan Mahasiswa; 

b. Mengkoordinir penelitian Hibah; 

c. Membuat terobosan model-model dan bentuk-bentuk penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Melaksanakan administrasi penelitian, pengabdian masyarakat baik 

yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan karyawan IAI TABAH; 

e. Menyusun pedoman pengembangan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat; 

f. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat di perguruan tinggi lain atau dengan lembaga 

pemerintahan; 

g. Membuat administrasi yang baik dan benar secara tertib; 

h. Membuat laporan perkembangan kegiatan secara tertulis kepada 

Rektor setiap satu semester sekali dan disampaikan pada saat rapat 

pimpinan. 

 

Pasal 34 

Satuan Pejaminan Mutu  

(1) Ketua Satuan penjaminan Mutu diangkat oleh Rektor. 

(2) Satuan Penjaminan Mutu IAI TABAH memiliki tugas dan fungsi sebagai 

berikut: 

a. Melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan 

berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku 

kepentingan.  

b. Ketua Lembaga Penjamin Mutu memiliki fungsi: 

1. Mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik; 

2. Mengembangkan pedoman dan tata cara evaluasi internal 

penjaminan mutu akademik; 
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3. Mengembangkan instrumen evaluasi internal penjaminan mutu 

akademik; 

4. Menelaah dan menyusun konsep fasilitasi layanan kegiatan 

perancangan dan aplikasi pembelajaran sesuai dengan arahan 

dan program kerja yang telah ditetapkan; 

5. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi layanan 

pengembangan strategi dan metode pembelajaran serta layanan 

kegiatan perancangan dan aplikasi pembelajaran sesuai dengan 

program kerja yang telah ditetapkan; 

6. Merumuskan pengembangan sistem pembelajaran; 

7. Merumuskan peningkatan mutu proses pembelajaran; 

8. Merumuskan rencana, program, dan anggaran di bidang inovasi 

pembelajaran; 

9. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan: 

pengembangan kurikulum; perancangan dan aplikasi 

pembelajaran; pengembangan produk inovasi pembelajaran; 

pengembangan strategi dan metode pembelajaran; dan 

pengembangan bahan ajar;  mengendalikan dan mengevaluasi 

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya; 

(3) Pada tingkat fakultas, terdapat Unit Penjaminan Mutu. 

(4) Unit penjaminan mutu fakultas bertugas mendukung Dekan dan 

memiliki fungsi: 

a. Melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman 

penjaminan mutu institusi IAI TABAH; 

b. Melaksanakan pedoman dan tata cara evaluasi internal penjaminan 

mutu akademik yang ditetapkan IAI TABAH; 

c. Melaksanakan instrumen evaluasi internal penjaminan mutu 

akademik yang ditetapkan IAI TABAH; 
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d. Melaksanakan penjaminan mutu akademik di seluruh unit kerja di 

tingkat fakultas; 

e. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dekan terkait 

dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas; 

f.     Melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan 

audit di bidang pendidikan dan kemahasiswaan di tingkat Sekolah; 

dan 

g. Melaksanakan koordinasi dengan LPM dalam pelaksanaan 

penjaminan mutu. 

 

Pasal 35 

Ketua Pusat Studi Gender dan Lingkungan 

 

(1) Ketua PSGL diangkat oleh Rektor. 

(2) Ketua PSGL memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. Kepala PSGL bertugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan 

menyimpan data dan informasi seluruh kegiatan studi gender 

lingkungan serta memberikan layanan untuk program-program 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis 

gender dan lingkungan; 

b. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi tentang hasil studi 

gender dan lingkungan; 

c. Membuat planning, organizing, staffing, controlling, dan evaluating 

terhadap seluruh kegiatan studi gender dan lingkungan; 

d. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait baik di 

perguruan tinggi lain atau dengan lembaga pemerintahan; 

e. Membuat administrasi yang baik dan benar secara tertib; 

f. Membuat laporan perkembangan kegiatan PSGL secara tertulis 

kepada Rektor setiap satu semester sekali dan disampaikan pada saat 

rapat pimpinan. 
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Pasal 36 

Biro Penerbitan dan Publikasi Jurnal Ilmiah 

(1) Kepala Biro Penerbitan dan Publikasi Jurnal Ilmiah diangkat oleh Rektor. 

(2) Biro Penerbitan, Publikasi dan Jurnal Ilmiah memiliki tugas pokok dan 

fungsi: 

a. Melaksanakan penerbitan bahan pustaka yang sesuai dengan 

kebutuhan akademik dan masyarakat umum; 

b. Melaksanakan publikasi atas seluruh kegiatan yang diselenggarakan 

oleh IAI-TABAH baik ke dalam maupun ke luar;  

c. Menyelenggarakan diklat jurnalistik dengan cara yang terencana dan 

terjadwal; 

d. Menerbitkan jurnal ilmiah dan jurnal hasil penelitian tiap satu 

semester sekali; 

e. Mengkoordinir pengelola jurnal ilmiah di kalangan IAI TABAH; 

f. Menerbitkan majalah kampus tiap satu tahun sekali; 

g. Menjalin kerjasama dengan balai penerbitan dan publikasi lain untuk 

memperluas khazanah keilmuan civitas akademik dan masyarakat. 

h. Melakukan updating pendaftaran online terkait ISSN, ISBN, dan IAI-

TABAH Press. 

 

Pasal 37 

Kepala Pusat Komputer dan Bahasa  (PKB) 

(1) Kepala Pusat komputer dan Bahasa bertugas mengumpulkan, mengolah, 

menyajikan dan menyimpan data dan informasi tentang kegiatan 

komputer dan bahasa serta memberikan layanan untuk program-

program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada   masyarakat 

berbasis komputer dan bahasa; 
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(2) Kepala Pusat Komputer dan Bahasa  (PKB) diangkat oleh Rektor, yang 

memiliki fungsi pengadaan dan pelayanan terhadap peningkatan 

keterampilan dan kompetensi sivitas akademika IAI TABAH; 

(3) Kepala Pusat Komputer dan Bahasa  (PKB) memiliki tugas dan fungsi 

sebagai berikut: 

a. Membuat planning, organizing, staffing, controlling, dan evaluating 

terhadap kegiatan pelatihan komputer dan bahasa; 

b. Melakukan kegiatan administratif terkait kegiatan pelatihan komputes 

dan bahasa; 

c. Melakukan kerjasama dengan pusat-pusat komputer dan bahasa di 

perguruan tinggi lain atau dengan lembaga pemerintahan; 

d. Membuat administrasi yang baik dan benar secara tertib; 

e. Melakukan pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan 

aset-aset IAI TABAH baik berupa kekayaan intelektual maupun non 

intelektual berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang terdapat 

di pusat kompter dan bahasa; 

a. Memelihara kebersihan, keindahan, dan kenyamanan ruang 

laboratorium dan fasilitas lainnya; 

b. Menyusun laporan kinerja bagian administrasi umum, keuangan, dan 

kepegawaian sebagai pertanggungjawaban. 

 

Pasal 38 

Kepala Lab Information and Communication Techlonogy (ICT) 

(1) Kepala Lab Information and Communication Techlonogy (ICT) diangkat 

oleh Rektor, yang memiliki fungsi maintenance dan rehabilitasi serta 

pelayanan untuk meningkatkan performa akademik dan pusat informasi 

IAI TABAH; 

(2) Kepala Lab Information and Communication Techlonogy (ICT) memiliki 

tugas dan fungsi sebagai berikut: 
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a. Membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja setiap satu 

semester; 

b. Melakukan pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan 

aset-aset IAI TABAH baik berupa kekayaan intelektual maupun non 

intelektual berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang terdapat 

di Lab ICT; 

c. Memelihara kebersihan, keindahan, dan kenyamanan ruang 

laboratorium dan fasilitas lainnya; 

d. Mengembangkan sistem informasi manajemen yang baik dan terkini; 

e. Menyusun laporan kinerja bagian administrasi umum, keuangan, dan 

kepegawaian sebagai pertanggungjawaban. 

 

Pasal 39 

Balai Diklat 

(1) Kepala balai diklat diangkat oleh Rektor, yang memiliki fungsi pelayanan 

pelatihan dan pengembangan keterampilan baik untuk kalangan kampus 

IAI TABAH dan lembaga-lembaga lain di luar kampus IAI TABAH; 

(2) Kepala balai diklat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. Membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja balai diklat 

setiap satu semester; 

b. Melakukan pencatatan administrasi terkait seluruh kegiatan yang 

sudah dilaksanakan dan mempublikasikannya secara teratur; 

c. Mencari terobosan-terobosan terkait kegiatan balai diklat IAI TABAH; 

d. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengambangkan 

dan membesarkan balai diklat; 

f. Menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban dan 

disampaikan kepada Rektor. 
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Pasal 40 

Dosen 

(1) Dosen IAI TABAH wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 

NIDN, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi 

kualifikasi lain yang dipersyaratkan IAI TABAH; 

(2) Dosen IAI TABAH adalah seseorang yang memiliki kualifikasi pendidikan 

minimal S2, kompetensi dan dedikasi tinggi terhadap IAI TABAH. 

(3) Dosen IAI TABAH memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. Memberikan layanan pendidikan dan pengajaran secara penuh waktu 

dengan penuh dedikasi dan loyalitas baik sesuai jadwal yang 

diberikan; 

b. Melakukan kegiatan penelitian ilmiah baik secara mandiri dan/atau 

hibah dan secara individual dan/atau kelompok minimal satu kali 

dalam satu semester; 

c. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik secara 

mandiri dan/atau hibah dan secara individual dan/atau kelompok 

minimal satu kali dalam satu semester; 

d. Mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi,  dan seni melalui pendidikan, penelitian dan 

pengabdian masyarakat; 

e. Menjaga nama baik institusi, disiplin, amanah dan bertanggungjawab, 

cepat, meringankan, dan langsung (berlian-cemerlang); 

f. Meningkatkan kualifikasi, keterampilan dan kompetensi keilmuan 

sesuai keahliannya baik melalui pendidikan formal atau pelatihan-

pelatihan; 

g. Lebih mengutamakan kepentingan IAI TABAH daripada kepentingan 

pribadi atau golongan; 

h. Mengikuti seluruh kegiatan yang terjadwal oleh institusi seperti: 

General studium, forum ilmiah, dosen, forum dosen peneliti, dan dies 

natalis atau wisuda; 
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i. Menghasilkan karya ilmiah berupa diktat, buku, dan artikel jurnal 

ilmiah minimal 1 karya dalam satu semester; 

j. Berperan aktif (baik sebagai narasumber atau peserta) dalam kegiatan 

pengembangan keilmuan dan akademik di luar kampus, seperti 

seminar, simposium, lokakarya, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat; 

k. Membuat laporan beban kerja dosen (BKD) setiap satu semester 

sekali. 

 

Pasal 41 

Dosen Tetap dan Tidak Tetap 

(1) IAI TABAH memiliki dosen tetap dan tidak tetap. 

(2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang 

telah memenuhi 3 tahapan persyaratan yang ditetapkan oleh IAI TABAH, 

yaitu: tahap 1: mengikuti proses rekrutmen, interview, dan micro 

teaching; tahap 2: menuntaskan administrasi dosen sampai diperolehnya 

SKTP dan NIDN; tahap 3: menerima SK dari Rektor tentang dosen tetap 

dan telah melaksanakan tridharma di IAI TABAH selama 2 tahun 

berturut-turut; 

(3) Dosen tetap IAI TABAH memiliki tugas tambahan sebagai dosen wali 

mahasiswa dan pembimbing akademik mahasiswa;  

(4) Waktu bertugas dosen tetap adalah sesuai jam perkuliahan yang 

dimilikinya dan memberikan waktu sehari untuk layanan bimbingan 

akademik mahasiswa. 

(5) Dosen tetap berhak mendapatkan tunjangan sesuai nominal yang 

ditetapkan oleh IAI TABAH; 

(6) Dosen tetap berkesempatan menjadi pembimbing skripsi dan penguji 

tugas akhir mahasiswa apabila telah memiliki jabatan fungsional Lektor; 

(7) Dosen tidak Tetap IAI TABAH adalah seorang dosen yang tidak 

memenuhi ketentuan pada ayat (2) sampai dengan ayat (6). 
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Pasal 42 

Kepala Biro Pelaksana Administrasi 

(1) Kepala Biro pelaksana Administrasi diangkat oleh Rektor; 

(2) Kepala Biro Pelaksana Administrasi bertugas membantu dalam 

perumusan kebijakan strategis, merumuskan program dan kegiatan, 

serta menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada 

seluruh unsur di lingkungan IAI TABAH;  

(3) Kepala Biro bertangggung jawab kepada Rektor; 

(4) Dalam pelaksanaan tugasnya, kepala Biro berkoordinasi dengan Wakil 

Rektor serta bekerja sama dengan dekan dan kepala program studi 

terkait sesuai dengan bidang tugasnya.  

(5) Kepala Biro dibantu staf sesuai kebutuhan yang terdiri atas: Bagian 

Administrasi Akademik dan kemahasiswaan (BAAK); Bagian 

Administrasi Keuangan (BAKeu), dan Bagian Administrasi Umum dan 

Kepegawaian (BAUK);  

 

Pasal 43 

Bagian Administrasi Akademik & kemahasiswaan (BAAK) 

 

(1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan adalah unsur Biro 

Pelaksana Administrasi yang membantu Pimpinan dan berada di bawah 

pengawasan langsung kepala Biro Pelaksana Administrasi yang 

bertanggung jawab kepada Rektor. 

(2) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) memiliki 

tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 

a. Membantu membuat perencanaan, baik yang bersifat teknis 

administrasi, maupun yang bersifat pengembangan, khususnya yang 

terkait dengan kegiatan proses belajar mengajar, administrasi 

akademik maupun usulan pengadaan sarana dan prasarana guna 
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mendukung proses belajar mengajar, sehingga memungkinkan 

terbentuknya academic Atmosfer yang lebih baik. 

b. Memberikan layanan administrasi bidang akademik, kemahasiswaan  

dan sarana  prasarana akademik di lingkungan IAI TABAH;  

c. Membuat progress report setiap semester tentang berbagai kegiatan 

yang telah, sedang dan akan dilakukan, khususnya dibidang 

pendidikan dan pengajaran, serta penyediaan sarana dan prasarana 

proses belajar mengajar, serta persoalan administrasi akademik 

lainnya; 

d. Membantu Rektor atau Wakil Rektor I untuk secara periodik 

melakukan koordinasi dengan para Dekan dan ketua program studi 

untuk membahas berbagai persoalan yang terkait dengan proses 

belajar dan mengajar, penyediaan sarana dan prasarana serta 

persoalan administrasi  akademik; 

e. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang lain guna 

mendukung kelancaran tugas-tugas di Bagian Administrasi Akademik; 

f. Secara Periodik melakukan monitoring terhadap program studi yang 

hampir habis masa Ijin Penyelenggaraannya dan masa berlaku 

akreditasi, serta menyusun penjadwalan usulan pengajuan akreditasi. 

g. Bersama Wakil Rektor I Melaksanakan pelayanan bidang hubungan 

alumni, pengembangan karir, dan penelusuran lulusan (tracer study);  

h. Berwenang untuk mengambil kebijakan terhadap semua pekerjaan 

yang terkait dengan tugas-tugas administratif di lingkungan BAAK. 

i. Berwenang untuk mengadakan rapat koordinasi dengan para Dekan 

dan / atau dengan para ketua program studi;  

j. Berwenang untuk memutuskan pembagian ruang kuliah. 

k. Bertanggung jawab pada semua jenis kegiatan yang di lingkungan 

BAAK, baik yang bersifat perencanaan maupun yang bersifat teknis 

administratif. 
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Pasal 44 

Bagian Administrasi Keuangan (BAKeu) 

 

(1) Bagian Administrasi Keuangan adalah unsur Biro Pelaksana Administrasi 

yang membantu Pimpinan dan berada di bawah pengawasan langsung 

kepala Biro Pelaksana Administrasi yang bertanggung jawab kepada 

Rektor. 

(2) Bagian Administrasi Keuangan (BAKeu) memiliki tugas pokok dan 

fungsi: 

a. Membantu membuat perencanaan, baik yang bersifat teknis 

administrasi, maupun yang bersifat pengembangan, khususnya yang 

terkait dengan pengadaan dan pengeluaran, administrasi keuangan 

guna mendukung ketercapaian tridharma, sehingga memungkinkan 

terbentuknya Transparancy Atmosfer yang lebih baik. 

b. Memberikan layanan administrasi bidang keuangan di lingkungan IAI 

TABAH;  

c. Membuat progress report setiap semester tentang berbagai kegiatan 

yang telah, sedang dan akan dilakukan; 

d. Membantu Rektor atau Wakil Rektor II untuk secara periodik 

melakukan koordinasi dengan para Dekan dan ketua program studi 

untuk membahas berbagai persoalan yang terkait dengan keuangan; 

e. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang lain guna 

mendukung kelancaran tugas-tugas di bagian Administrasi Keuangan; 

f. Berwenang untuk mengambil kebijakan terhadap semua pekerjaan 

yang terkait dengan tugas-tugas administratif di lingkungan BAKeu 

setelah konsultasi dengan Wakil Rektor II. 

g. Berwenang untuk mengusulkan rapat koordinasi dengan para Dekan 

dan/atau dengan para ketua program studi terkait administrasi 

keuangan;  
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h. Bertanggung jawab pada semua jenis kegiatan di lingkungan BAKeu 

baik yang bersifat perencanaan maupun yang bersifat teknis 

administratif.  

 

Pasal 45 

Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK) 

 

(1) Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK) adalah unsur Biro 

Pelaksana Administrasi yang membantu Pimpinan dan berada di bawah 

pengawasan langsung kepala Biro Pelaksana Administrasi yang 

bertanggung jawab kepada Rektor. 

(2) Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK) memiliki tugas dan 

fungsi sebagai berikut: 

c. Membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja setiap satu 

semester; 

d. Melakukan kegiatan administratif umum dalam bidang kepegawaian, 

sarana prasarana, kepangkatan, dan arsipatoris; 

e. Melaksanakan administrasi akademik, personalia, surat menyurat, 

statistik, pembukuan Tridharma; 

f. Melakukan pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan 

aset-aset IAI TABAH baik berupa kekayaan intelektual maupun non 

intelektual berupa barang bergerak dan tidak bergerak; 

g. Memberikan layanan legalisasi;  

h. Menanda sahkan skripsi dan laporan kegiatan akademik lainnya; 

i. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan administrasi 

umum yang meliputi bidang ketatausahaan, akademik, kepegawaian 

dan perlengkapan di lingkungan IAI TABAH; 

j. Menyusun konsep instrumen monitoring terhadap aset-aset IAI 

TABAH bagi barang bergerak maupun tidak bergerak; 
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k. Mempersiapkan/melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi 

penyusunan formasi, pengadaan, usul mutasi, pembinaan, dan 

kesejahteraan pegawai setelah konsultasi dengan wakil Rektor II; 

l. Menyusun laporan kinerja bagian administrasi umum dan 

kepegawaian sebagai pertanggungjawaban. 

 

Paragraf 4 

Unsur Penunjang Akademik 

 

Pasal 46 

Perpustakaan 

(1) Kepala Perpustakaan merupakan unsur penunjang akademik di IAI 

TABAH; 

(2) Kepala Perpustakaan memiliki memiliki tugas dan fungsi: 

a. Membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja 

perpustakaan setiap satu semester sekali; 

b. Menyusun rencana program dan anggaran belanja kepustakaan setiap 

satu semester; 

c. Melaksanakan pemilihan bahan pustaka yang sesuai dengan 

kebutuhan para pengguna perpustakaan yaitu mahasiswa atau dosen 

atau pihak lain yang membutuhkan informasi; 

d. Mengelola bahan pustaka yang tersedia sehingga dengan mudah dapat 

dipergunakan oleh pengguna; 

e. Menyelenggarakan peminjaman bahan pustaka dengan cara yang 

efektif dan efisien; 

f. Membantu para pengguna perpustakaan untuk mendapatkan dan 

memakai bahan pustaka yang diperlukannya dalam bentuk program 

bimbingan penggunaan perpustakaan yang bersifat resmi/kurikuler 

maupun secara perorangan; 
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g. Menyelenggarakan kerja sama antar perpustakaan dengan 

memanfaatkan sistem jaringan informasi yang ada dalam rangka 

meluaskan cakupan koleksi dan pelayanan informasi masing-masing 

perpustakaan; 

h. Melakukan update data referensi tiap tahun sekali; 

i. Membuat terobosan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas 

layanan dan menambah jumlah referensi; 

j. Mengembangkan sistem pelayanan dengan bantuan sistem informasi 

technology (digilib). 

k. Menyusun dan membuat laporan kinerja selama 1 semester dan 

mempertanggungjawabkannya kepada Rektor. 

 

Pasal 47 

Bagian Kerumah Tanggaan (Barta) 

(1) Bagian Kerumah-tanggan merupakan unsur BAUK yang bertugas untuk 

mengadakan pelayanan kerumahtanggaan IAI TABAH dalam pelayanan 

dan mengatur penggunaan ruang, sarana, dan prasarana serta menjaga 

kebersihan dan kenyamanan kampus. 

(2) Bagian Kerumah-tanggan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana dan program kerja kerumahtanggaan setiap 

semester; 

b. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data di bidang 

kerumahtanggaan; 

c. Bersama Bagian Kebersihan dan Keamanan melakukan pemeliharaaan 

bangunan dan fasilitas fisik dan sarana lainnya; 

d. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat di bidang 

kerumahtanggaan 

e. Menyiapkan dan menyediakan konsumsi dan akomodasi untuk sivitas 

akademika IAI TABAH pada hari-hari perkuliahan dan saat kegiatan 

kampus; 
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f. Bersama BAUK Menjaga dan melestarikan aset-aset yang dimiliki oleh 

IAI TABAH sesuai bidang garap Barta; 

g. Menyusun dan memberikan laporan tertulis dan bertanggung jawab 

langsung kepada Rektor. 

 

Pasal 48 

Bagian Kebersihan dan Keamanan 

(1) Bagian Kebersihan dan Keamanan merupakan unsur Administrasi Umum 

dan Kepegawaian yang bertugas untuk mengadakan pelayanan 

kebersihan dan keamanan di lingkungan IAI TABAH.  

(2) Bagian Kebersihan dan Keamanan memiliki tugas dan fungsi: 

a. Membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja tiap satu 

semester; 

b. Menyusun rencana program dan anggaran belanja untuk bidang 

kebersihan dan keamanan tiap satu semester; 

c. Menjaga dan melestarikan aset-aset yang dimiliki oleh IAI TABAH baik 

berupa kekayaan intelektual atau kekayaan non intelektual berupa 

barang bergerak dan tidak bergerak; 

d. Melakukan kegiatan kebersihan setiap hari guna menciptakan kondisi 

gedung dan ruangan yang bersih, indah, dan nyaman baik di ruang 

kuliah, kantor maupun taman IAI TABAH;  

e. Melakukan pemeliharaaan bangunan dan fasilitas fisik dan sarana 

lainnya; 

f. Menyusun dan memberikan laporan tertulis dan bertanggung jawab 

langsung kepada Rektor. 

g. Melaksnakan kegiatan pengamanan pada saat berlangsungnya 

kegiatan akademik dan non akademik di IAI TABAH. 

h. Membantu sivitas akademika IAI TABAH yang menggunakan jalur 

penyeberangan dan parkir. 
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Paragraf 5 

Unsur Kelengkapan 

 

Pasal 49 

(1) Unsur kelengkapan IAI TABAH terdiri atas Organisasi Kemahasiswaan 

yang meliputi: Senat Mahasiswa (SEMA), Dewan Mahasiswa (DEMA), 

Himpunan Mahasiswa Fakultas (HMF), Himpunan Mahasiswa Program 

Studi (Himaprodi), dan Komisariat Mahasiswa  (KOSMA);  

(2) Unsur kelengkapan lebih lanjut diatur dengan keputusan Rektor. 

 

BAB V  

Peraturan Akademik 

Paragraf 1 

Administrasi Umum 

 

Pasal 50 

Nomor Induk Mahasiswa 

(1) Mahasiswa baru berhak mendapatkan Nomor Induk Registrasi 

Mahasiswa (NIRM), Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan NIMKO pada 

semester awal perkuliahan; 

(2) NIM merupakan nomor identitas mahasiswa di IAI TABAH, terdiri dari 

10 digit (XXXX.XX.XX.XXXX), Empat digit pertama menyatakan kode 

angkatan, dua digit kedua menyatakan kode fakultas, dua digit ketiga 

menyatakan kode program studi, dan empat digit terakhir menyatakan 

nomor urut mahasiswa. 

(3) NIMKO merupakan nomor identitas mahasiswa yang dikeluarkan oleh 

kopertais wilayah 4 Surabaya; 

(4) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), merupakan tanda bukti yang 

menunjukkan bahwa yang bersangkutan terdaftar di IAI TABAH. 
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(5) KTM dibuat oleh BAAK dan biaya pembuatan KTM sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

(6) Setiap mahasiswa setelah melakukan her-registrasi berhak mendapatkan 

KTM yang berlaku maksimal 5 tahun atau 10 semester; 

(7) KTM yang hilang harus diganti dengan KTM baru dan dikenai biaya 

penggantian sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

Pasal 51 

Administrasi Mahasiswa 

(1) Seseorang dianggap sah menjadi mahasiswa IAI TABAH, apabila telah 

melakukan pendaftaran sebagai mahasiswa baru dan dinyatakan lulusan 

dalam mengikuti ujian saringan masuk. 

(2) Mahasiswa melengkapi berkas kelengkapannya sesuai dengan 

persyaratan yang berlaku dilakukan pada saat pendaftaran. 

(3) Mahasiswa melakukan her-registrasi (Pendaftaran ulang). 

(4) Mahasiswa melakukan Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).  

(5) Mahasiswa menyerahkan dan/atau mengisi KRS dalam laman web 

http://sim.iai-tabah.ac.id dan menunjukkan buktinya kepada sekretaris 

Fakultas. 

(6) Layak tidaknya seorang mahasiswa mengikuti perkuliahan dibuktikan 

dengan sudah mengisi KRS, melunasi biaya Herregistrasi dan angsuran 

pembayaran yang ditetapkan. 

 

Pasal 52 

Pendaftaran Ulang (Her-registrasi). 

(1) Mahasiswa baru dan mahasiswa lama wajib melaksanakan pendaftaran 

ulang. 

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan keputusan Rektor. 

 

http://sim.iai-tabah.ac.id/
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Pasal 53 

Biaya Studi 

(1) Biaya studi adalah biaya yang harus dipenuhi mahasiswa agar 

mendapatkan layanan akademik dan administratif di IAI TABAH.  

(2) Biaya studi yang dibebankan kepada mahasiswa yaitu: SPP, DPP, 

Herregistrasi, PBAK (Pengenalan Budaya Akademik dan 

Kemahasiswaan), Ujian Tengah dan Akhir Semester, PPL/PKL, KKN, dan 

Proposal, Skripsi, Kemahasiswaan, Perpustakaan, Yudisium dan Wisuda 

Sarjana, dan Ijazah; 

(3) Bebas biaya studi di IAI TABAH apabila:  

a. Mahasiswa cuti kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan cuti 

kuliah; dan  

b. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian skripsi sampai penyerahan 

revisi dibuktikan dengan form F1/F2. 

 

Pasal 54 

Pindah Fakultas 

(1) Pindah Fakultas adalah beralihnya seorang mahasiswa dari fakultas 

sebelumnya ke fakultas lain dalam satu institusi; 

(2) Apabila dalam masa studi dimana pelaksanaan kuliah berlangsung, 

mahasiswa berkeinginan pindah ke fakultas yang lain dalam satu 

institusi, maka diwajibkan mengajukan dan mengisi surat permohonan 

ke Dekan; 

(3) Apabila permohonan disetujui maka, kepadanya akan diberikan Surat 

Keterangan Pindah Fakultas; 

(4) Mahasiswa yang telah mengajukan permohonan pada ayat (3) harus 

dapat memenuhi peraturan dan mematuhi ketentuan Kurikulum yang 

berlaku pada fakultas yang diambilnya. 

(5) Permohonan pada ayat (2) dapat diajukan setelah menyelesaikan 

semester 2 dan sebelum perkuliahan pada semester yang akan ditempuh. 
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Apabila pengajuan tersebut berlangsung pada pertengahan perkuliahan, 

maka kepindahan tersebut diberlakukan untuk semester berikutnya. 

(6) Pengalihan kredit antar fakultas dilakukan untuk bobot sks minimal 

sama dan/atau tidak berbeda pokok bahasan mata kuliahnya. 

 

Pasal 55 

Pindah Program Studi 

(1) Pindah Program Studi adalah beralihnya seorang mahasiswa untuk 

pindah dari program studi yang satu ke program studi lain pada satu 

Fakultas yang sama dalam satu institusi. 

(2) Apabila dalam masa program studi dimana pelaksanaan kuliah 

berlangsung, mahasiswa berkeinginan pindah ke program studi yang lain 

untuk satu fakultas, maka diwajibkan mengajukan dan mengisi 

permohonan ke fakultas, dan kepadanya akan diberikan Surat 

Keterangan Pindah Program Studi. 

(3) Permohonan pada ayat (2) dapat diajukan setelah menyelesaikan 

semester 2 dan sebelum perkuliahan pada semester yang akan ditempuh. 

Apabila pengajuan tersebut berlangsung pada pertengahan perkuliahan, 

maka kepindahan tersebut diberlakukan untuk semester berikutnya. 

(4) Pengalihan kredit antar program studi dilakukan untuk bobot SKS 

minimal sama dan/atau tidak berbeda pokok bahasan mata kuliahnya. 

(5) Beban biaya yang diakibatkan perpindahan program studi ditentukan 

berdasarkan ketentuan yang berlaku.  

 

Pasal 56 

Pindah antar Perguruan Tinggi 

(1) Perpindahan mahasiswa/melanjutkan studi dapat dimungkinkan oleh 

IAI TABAH dari PTS lain. 
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(2) Mahasiswa yang dapat diterima adalah mahasiswa pindahan yang 

terdaftar di Kopertais wilayah 4 Surabaya dan/atau yang memiliki status 

minimal sama dengan IAI TABAH. 

(3) Pengalihan kredit antar program studi dan program pendidikan 

dilakukan untuk bobot sks minimal sama dan tidak berbeda pokok 

bahasan mata kuliahnya. 

(4) Mahasiswa pindahan sebelum diterima menjadi mahasiswa IAI TABAH 

harus menyelesaikan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku di IAI TABAH. 

(5) Berkas persyaratan mahasiswa pindahan yang harus dilengkapi adalah 

sebagai berikut : 

a. Surat Keterangan pindah dari perguruan tinggi asal dan Transkrip 

akademik dari perguruan tinggi asal yang asli/foto copy yang 

dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang; 

b. Hasil konversi/pensetaraan nilai akademik dari PTS penerima; 

c. Memenuhi seluruh pembiayaan sebagaimana peraturan yang berlaku 

pada tahun berlangsung; 

d. Mahasiswa pindahan wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku 

di IAI TABAH. 

 

Pasal 57 

Surat Keterangan Aktif Kuliah 

(3) Surat Keterangan Aktif kuliah merupakan surat yang dikeluarkan oleh 

IAI TABAH atas permohonan mahasiswa yang berisikan keterangan 

bahwa mahasiswa yang bersangkutan masih aktif menempuh 

pendidikannya di IAI TABAH; 

(4) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) melalui BAAK; 

(5) Surat keterangan tersebut dapat diberikan atas permintaan mahasiswa 

untuk memperoleh beasiswa, tunjangan pendidikan dan tunjangan 
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kesehatan pada suatu instansi di tempat orang tuanya bekerja, dan 

permohonan lain guna melengkapi keterangan bagi mahasiswa yang 

sudah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

Pasal 58 

Surat Permohonan Kunjungan, Survey dan Penelitian 

(1) Mahasiswa berhak mengajukan surat permohonan kunjungan, survey 

dan penelitian pada Fakultas/program studi masing-masing melalui 

sekretaris dan ditandatangani oleh Dekan. 

(2) Surat Permohonan kunjungan dan survey diperuntukkan untuk 

kepentingan observasi, magang, izin penelitian, dan tugas lapangan pada 

mata kuliah tertentu. 

(3) Surat permohonan penelitian diperuntukkan untuk kepentingan 

penelitian dan tugas akhir skripsi. 

 

Pasal 59 

Cuti Akademik 

(1) Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa berhak memperoleh cuti 

akademik. 

(2) Cuti Akademik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama selama 1 semester.  

(3) Selama masa cuti, Dosen dan Tenaga Kependidikan tidak mendapatkan 

honorarorium dan tunjangan. 

(4) Cuti Akademik diberikan kepada mahasiswa yang berhalangan 

mengikuti kegiatan akademik untuk periode waktu yang lama karena 

alasan-alasan tertentu yang dapat diterima oleh pimpinan IAI TABAH. 

(5) Prosedur mengambil cuti: (a) mahasiswa melakukan konsultasi kepada 

dosen wali, (b) mahasiswa membuat surat permohonan cuti akademik 

yang ditujukan kepada ketua program studi dan/atau Dekan, (c) 
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menyerahkan surat permohonan cuti kepada BAAK, (c) BAAK 

menerbitkan surat dan ditandasahkan oleh ketua program studi 

dan/atau Dekan, dan (d) mahasiswa mengambil Surat yang sudah 

ditandasahkan oleh Dekan di BAAK. 

(6) Setiap mahasiswa Mahasiswa yang tidak melakukan perwalian sampai 

dengan waktu yang telah ditentukan, dapat dinyatakan Cuti Akademik. 

(7) Cuti Akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah memasuki 

tahun ke dua atau memasuki semester ketiga. 

(8) Cuti Akademik dapat diberikan kepada seorang mahasiswa sekurang-

kurangnya 1 (satu) semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester. 

(9) Selama mahasiswa menjalani cuti akademik tidak diperkenankan 

mengikuti kegiatan akademik, dan seluruh nilai yang telah diperoleh 

masih tetap berlaku. 

(10) Apabila masa Cuti Akademik berakhir, mahasiswa wajib melaporkan diri 

kepada BAAK untuk pengaktifan kembali. 

(11) Mahasiswa yang mengambil cuti, tetap diwajibkan melakukan 

herregistrasi dan melunasi pembiayaan herregistrasi; dan tidak 

melakukan pembayaran atas pembiayaan lainnya. 

(12) Mahasiswa yang mengambil cuti sampai dengan waktu 1 tahun 

akademik, diwajibkan mengikuti semester yang ditinggalkannya. 

 

Pasal 60 

Pengunduran Diri 

(1) Mahasiswa yang dikarenakan satu dan lain hal, dapat mengajukan 

permohonan keluar dari IAI TABAH melalui Fakultas masing-masing. 

(2) Mahasiswa yang mengajukan permohonan pada ayat (1) diharuskan 

mengisi surat permohonan mengundurkan diri yang ditujukan kepada 

Dekan dan menunjukkan bukti-bukti pelunasan pembiayaan yang 

menjadi tanggungan. 
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(3) Apabila ayat (2) terpenuhi, maka BAAK akan menerbitkan Surat 

Keterangan Pengunduran Diri yang ditandasahkan oleh Dekan. 

(4) Daftar mata kuliah berikut nilainya yang telah diambil oleh mahasiswa 

selama menempuh perkuliahan di IAI TABAH akan diberikan sebagai 

lampiran dari Surat Keterangan tersebut. 

 

 

Pasal 61 

Pemberhentian Studi (Drop Out) 

(1) Pemberhentian Studi (Drop Out) merupakan pemutusan hubungan 

akademik dan administratif sebelum akhir masa studi. 

(2) Keputusan mengenai pemberhentian studi dikeluarkan oleh Rektor atas 

usulan ketua program studi dan/atau Dekan. 

(3) Pemberhentian studi diberikan kepada mahasiswa atas perilaku 

pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib di IAI TABAH. 

(4) Pemberhentian studi juga dapat diberikan kepada mahasiswa dengan 

alasan mahasiswa yang bersangkutan melampaui batas waktu maksimal 

perkuliahan. 

 

Pasal 62 

Penjaringan Absensi 

(1) Mahasiswa yang tidak memenuhi pertemuan minimal 80% dari 

kehadiran Dosen pada suatu mata kuliah tertentu dikenakan penjaringan 

absensi. 

(2) Mahasiswa yang terkena penjaringan absensi tidak diperkenankan 

mengikuti ujian akhir. 

(3) Mahasiswa yang terkena penjaringan absensi wajib mengambil mata 

kuliah (yang dimaksud) di semester yang akan datang. 
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Pasal 63 

Sanksi Akademik 

(1) Sanksi Akademik diberikan kepada mahasiswa yang melakukan 

pelanggaran. 

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Mahasiswa tidak melakukan pendaftaran ulang;  

b. Mahasiswa tidak mengisi KRS; 

c. Mahasiswa tidak melaksanakan pelunasan tanggungan pada semester 

sebelumnya; 

d. Mahasiswa tidak memenuhi persentase kehadiran 80% dari 

kehadiran Dosen; 

e. Mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam kegiatan akademik 

seperti ujian, praktikum, dan pengerjaan tugas;  

f. Melakukan tindak kekerasan, ancaman atau tindak lainnya yang dapat 

mengganggu ketertiban dan merugikan warga kampus; 

g. Melakukan kegiatan politik praktis dan melanggar peraturan yang 

telah ditetapkan IAI TABAH; 

h. Melanggar kode etik akademik dan tata tertib IAI TABAH; 

i. Mengikuti unjukrasa (unras) dengan mengatasnamakan institusi IAI 

TABAH. 

(3) Sanksi atas pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) 

berupa: 

a. Pemanggilan wali mahasiswa; 

b. Skorsing berupa larangan mengikuti kegiatan kurikuler dan 

nonkurikuler dalam jangka waktu tertentu dengan tetap dikenai biaya 

perkuliahan; 

c. Dilakuan pemutusan studi sebagai mahasiswa IAI TABAH dan/atau 

dikembalikan kepada wali. 
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Paragraf 2 

Peraturan Akademik 

 

Pasal 64 

Kalender Akademik 

(1) IAI TABAH menyusun kalender akademik, jadwal kegiatan akademik, dan 

administrasi akademik setiap awal semester. 

(2) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 

berbagai macam kegiatan akademik yang dijadikan acuan dalam 

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan penunjang 

lainnya. 

(3) Kalender akademik dapat diakses oleh sivitas akademika melalui papan 

pengumuman kampus, di website IAI TABAH dengan alamat 

http://sim.iai-tabah.ac.id. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan akademik IAI TABAH diatur 

dengan keputusan Rektor dan dimuat dalam buku pedoman akademik 

IAI TABAH. 

 

Pasal 65 

Sistem Kredit 

(1) Sistem Kredit merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan 

dimana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pendidik (dosen) 

dan beban penyelenggaraan program institusi pendidikan dinyatakan 

dalam kredit.  

(2) Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu 

program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. Satu semester 

dilaksanakan selama 16 minggu kerja; 

(3) Sistem kredit semester, yaitu satuan yang digunakan untuk menyatakan 

besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan 

usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta besarnya usaha 

http://www.iai-tabah.ac.id/
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untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan 

khususnya bagi tenaga pengajar; 

(4) Program Studi Sarjana (S1) IAI TABAH mewajibkan mahasiswa untuk 

menyelesaikan Maksimal 154 SKS.  

 

Pasal 66 

Perwalian 

(1) Setiap mahasiswa mempunyai Dosen wali pada setiap awal semester. 

(2) Perwalian dilakukan oleh Mahasiswa yang telah melaksanakan 

registrasi/her registrasi dengan dosen wali yang telah ditentukan. 

(3) Perwalian dimaksudkan untuk mengajukan rencana kuliah semester 

berikutnya yang dicantumkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS). 

(4) Masa perwalian ditentukan berdasarkan kalender akademik. 

(5) Mata kuliah yang dapat diambil adalah mata kuliah baru yang akan 

diselenggarakan pada semester yang bersangkutan dengan 

memperhatikan ketentuan tentang persyaratan mata kuliah, artinya 

suatu mata kuliah belum dapat diambil apabila mata kuliah sebagai 

prasyarat belum diambil. 

(6) Mata kuliah yang dapat diulang adalah mata kuliah yang pernah diambil 

dan memperoleh nilai E, D, atau C dan biaya per SKS sesuai ketentuan 

berlaku. 

(7) Jumlah SKS yang dapat diambil sesuai dengan Indeks Prestasi Kumulatif 

Sementara (IPKS) dan maksimal pengambilan SKS mata kuliah adalah 24 

SKS. 

(8) Pengisian Rencana Studi dilakukan langsung oleh mahasiswa di BAAK, 

kecuali pengambilan mata kuliah skripsi harus dilakukan langsung 

antara mahasiswa dengan ketua program studi. 

(9) Data hasil perwalian mahasiswa akan diperiksa oleh Dosen Wali 

Akademik untuk mendapatkan persetujuan. Bila pengambilan SKS mata 
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kuliah tidak sesuai dengan struktur mata kuliah, maka dosen wali berhak 

menghapus/mengubah data perwalian mahasiswa tersebut.  

(10) Perubahan rencana studi dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang 

telah ditentukan dalam kalender akademik, diluar waktu tersebut 

mahasiswa telah dianggap mengambil mata kuliah sesuai dengan 

Rencana Studi yang telah diampu. 

(11) Penambahan mata kuliah adalah menambahkan mata kuliah baru yang 

belum diambil dalam perwalian dengan tidak melanggar ketentuan 

persyaratan mata kuliah. Penambahan tersebut dapat berupa menambah 

mata kuliah yang belum pernah diambil oleh mahasiswa dan atau mata 

kuliah yang akan diulang.  

(12) Pembatalan mata kuliah adalah membatalkan suatu mata kuliah yang 

telah diambil dalam perwalian. 

(13) Mahasiswa yang tidak melakukan perwalian sampai dengan batas akhir 

perwalian beserta perubahan rencana studi, tidak diperkenankan 

mengikuti seluruh kegiatan akademik dan dianggap cuti akademik 

(14) Mahasiswa yang tidak melakukan perwalian sampai dengan batas waktu 

yang sesuai kalender akademik akan mendapat sanksi akademik. 

 

Pasal 67 

Pengisian KRS Mahasiswa  

(1) Kartu Rencana Studi (KRS) merupakan kartu yang berisi nama-nama 

mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa. 

(2) Setiap mahasiswa wajib melakukan pengisian KRS sesuai waktu yang 

ditentukan oleh institusi. 

(3) Untuk dapat melakukan pengisiaan KRS, mahasiswa harus: 

a. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan dosen wali terkait 

pengurusan KRS; 
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b. Melakukan download daftar mata kuliah yang telah disediakan di 

laman http://sim.iai-tabah.ac.id sesuai dengan semester yang 

ditempuh; 

c. Mahasiswa menandatangani lembar KRS dan meminta tanda sah dari 

ketua program studi masing-masing; 

d. Mahasiswa menyerahkan lembar KRS kepada sekretaris Program 

studi. 

 

Pasal 68 

Dosen Wali 

(1) Dosen wali adalah dosen tetap IAI TABAH yang diberikan tugas 

tambahan sebagai pembimbing akademik mahasiswa untuk jangka 

waktu 2 tahun. 

(2) Dosen wali ditetapkan dan diangkat oleh Dekan. 

(3) Dosen wali memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Membimbing mahasiswa dalam mengontrak mata kuliah (kontrak 

kredit) dan pengisian KRS pada setiap jadwal yang ditetapkan; 

b. Membimbing mahasiswa dalam memecahkan berbagai masalah 

akademik yang dihadapi; 

c. Membimbing mahasiswa memenuhi tugas dan tanggungjawabnya; 

d. Memberikan bimbingan untuk pengembangan karir setelah mencapai 

kelulusan. 

 

Pasal 69 

Beban Kerja Dosen  

(1) Setiap dosen tetap IAI TABAH wajib membuat Beban Kerja Dosen (BKD). 

(2) BKD diserahkan kepada Ketua Program Studi Masing-masing maksimal 2 

minggu setelah perkuliahan berakhir setiap semester. 

(3) BKD dibuat berdasarkan kegiatan tridharma dan penunjang; 

http://www.iai-tabah.ac.id/
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(4) BKD dari unsur pendidikan atau pengajaran diisi sebagaimana SKS yang 

yang terjadwalkan. 

(5) BKD dari unsur penelitian minimal berisi 3 SKS. 

(6) BKD dari unsur pengabdian kepada masyarakat minimal berisi 1 SKS. 

(7) BKD dari unsur penunjang minimal berisi 1 SKS. 

(8) Dalam pemenuhan beban kerja dosen bidang pendidikan, dosen wajib 

melengkapi RPS, Penilaian, materi perkulihan (diktat), SOP praktikum 

(jika ada), daftar hadir mahasiswa, dan jurnal mengajar; 

(9) Dalam memenuhi beban kerja bidang penelitian, dosen wajib melakukan 

kegiatan penelitian berupa menghasilkan karya tulis ilmiah dan 

melakukan penelitian lapangan atau kepustakaan; 

(10) Dalam memenuhi beban tugas bidang pengabdian kepada masyarakat, 

dosen wajib melakuan kegiatan berupa pendampingan atau 

pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, 

seni dan teknologi; 

(11) Dalam memenuhi tugas penunjang, dosen dapat melakukan kegiatan 

tugas-tugas tambahan di luar tugas profesionalnya. 

 

Pasal 70 

Dosen Pembimbing Skripsi  

(1) Dosen pembimbing skripsi adalah dosen tetap yang memiliki kualifikasi 

akademik minimal S2 dengan Golongan kepangkatan III/c (pembimbing 

I) dan Asisten Ahli III/b (Pembimbing II); 

(2) Dosen pembimbing Skripsi bertugas membantu mahasiswa dalam 

membuat pilihan (keputusan) dan menentukan sikap yang serasi dengan 

kemampuan, minat, kesempatan dan nilai-nilai sosial agar mahasiswa 

mampu memahami dirinya, mengembangkan potensi yang dimilikinya, 

memecahkan masalah dan kesulitan, menyesuaikan diri dan bersikap 

adaptif terhadap lingkungan akademik perguruan tinggi; 
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(3) Setiap Dosen Pembimbing bertanggung jawab terhadap mahasiswa 

bimbingannya dalam hal materi, penulisan laporan, dan waktu 

penyelesaian; 

(4) Dosen pembimbing wajib melaksanakan bimbingan skripsi dalam kurun 

waktu 1 (satu) semester atau selama 6 (enam) bulan, jika dalam masa 6 

(enam) bulan mahasiswa tidak menyelesaikan, maka dosen pembimbing 

bersangkutan dapat diganti dengan yang lain; 

(5) Setiap proses pembimbingan, dosen pembimbing wajib mencatat setiap 

materi bimbingannya ke dalam form bimbingan yang dimiliki oleh 

mahasiswa;  

(6) Setiap Dosen Pembimbing dapat memberikan persetujuannya apabila 

mahasiswa bimbingannya telah selesai membuat laporan skripsi, dan 

berhak memutuskan kapan mahasiswa bimbingannya dapat mengikuti 

Sidang skripsi dengan mengisi Formulir Permohonan Sidang skripsi / 

munaqosah. 

(7) Surat Keterangan Mengikuti Sidang dapat diberikan kepada mahasiswa 

apabila telah melakukan bimbingan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) 

kali bimbingan. 

(8) Setiap Dosen Pembimbing wajib hadir dalam pelaksanaan Sidang ujian 

skripsi, apabila mahasiswa bimbingannya sedang mengikuti Sidang dan 

bertindak sebagai Dosen Pendamping. 

(9) Proses pembimbingan skripsi dilakukan di kampus IAI TABAH atau di 

tempat yang disepakati bersama antara mahasiswa dan dosen. 

 

Pasal 71 

Dosen Pembimbing KKN 

(1) Dosen pembimbing KKN bertugas membantu mahasiswa dalam 

membuat analisis potensi dan masalah yang ditemukan dilokasi KKN 

untuk dijadikan program pengembangan masyarakat. 
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(2) Menentukan sikap yang serasi dengan kemampuan, minat, kesempatan 

dan nilai-nilai sosial agar mahasiswa mampu memahami dirinya, 

mengembangkan potensi yang dimilikinya, memecahkan masalah dan 

kesulitan, menyesuaikan diri dan bersikap adaptif terhadap lingkungan. 

(3) Setiap Dosen Pembimbing bertanggung jawab terhadap mahasiswa 

bimbingannya dalam kedisiplinan dan keaktifan selama di lokasi KKN, 

pemenuhan tugas administratif (jurnal harian, field note, jurnal 

kelompok), pelaksanaan tugas wajib KKN dan tugas tambahan KKN, 

penulisan laporan dan waktu penyelesaian. 

(4) Setiap Dosen Pembimbing dapat memberikan penilaian akhir kepada 

mahasiswa yang dibimbingnya sesuai dengan ketentuan yang 

diberlakukan. 

(5) Dosen pembimbing KKN wajib hadir di lokasi KKN minimal 4 kali selama 

kegiatan KKN berlangsung dan mengisi daftar hadir bimbingan setiap 

kali melakukan bimbingan. 

(6) Bentuk bimbingan selain tatap muka di lokasi KKN, dapat pula 

dilaksanakan melalui online guiding.  

(7) Setiap Dosen Pembimbing dapat memberikan persetujuannya apabila 

mahasiswa bimbingannya telah menuntaskan semua tugas administratif 

dan pembuatan laporan akhir KKN. 

(8) Dosen pembimbing KKN wajib membuat laporan tulis dan lisan dan 

dipertanggungjawabkan di hadapan panitia dan ketua LP2M setelah 

kegiatan KKN selesai. 

 

Pasal 72 

Dosen Pembimbing PPL/PKL 

(1) Dosen pembimbing PPL/PKL bertugas membantu mahasiswa dalam 

melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan PPL/PKL 

yang akan dijalankan; 
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(2) Memberikan dorongan dan semangat kepada peserta PPL/PKL untuk 

melakukan tanggungjawabnya secara serius, semangat, disiplin, ulet, 

aktif, dan partisipatif; 

(3) Memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap permasalahan yang 

dihadapi oleh mahasiswa selama melakukan kegiatan PPL/PKL; 

(4) Menjadi katalisator dan mediator antara mahasiswa dengan kampus dan 

mahasiswa dengan manajemen tempat PPL/PKL yang ditempati; 

(5) Membangun komunikasi yang baik dengan mahasiswa dan dengan 

lembaga tempat lokasi PPL/PKL; 

(6) Setiap Dosen Pembimbing dapat memberikan penilaian akhir kepada 

mahasiswa yang dibimbingnya sesuai dengan ketentuan yang 

diberlakukan. 

(7) Dosen pembimbing PPL/PKL wajib hadir di lokasi PPL/PKL minimal 4 

kali selama kegiatan PPL/PKL yang  berlangsung dan mengisi daftar 

hadir bimbingan setiap kali melakukan bimbingan. 

(8) Bentuk bimbingan selain tatap muka di lokasi PPL/PKL, dapat pula 

dilaksanakan melalui online guiding.  

(9) Setiap Dosen Pembimbing dapat memberikan persetujuannya apabila 

mahasiswa bimbingannya telah menuntaskan semua tugas administratif 

dan pembuatan laporan akhir PPL/PKL. 

(10) Dosen pembimbing PPL/PKL wajib membuat laporan tulis dan lisan dan 

dipertanggungjawabkan di hadapan panitia dan ketua LP2M setelah 

kegiatan PPL/PKL selesai. 

 

Pasal 73 

Dosen Penguji 

(1) Dosen Penguji adalah dosen yang ditugaskan untuk menguji proposal 

skripsi, PPL/PKL, KKN, tugas akhir (skripsi), ujian lisan dan bertanggung 

jawab terhadap kelancaran jalannya tiap-tiap persidangan atau seminar; 
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(2) Dosen Penguji dapat mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta 

dan memberikan penilaiannya terhadap respon peserta atas pertanyaan 

yang diberikan secara obyektif; 

(3) Dosen Penguji berhak memberikan nilai akhir sesuai dengan ketentuan 

yang diberlakukan;  

(4) Hasil penilian diserahkan kepada panitia pelaksana ujian. 

 

 

Pasal 74 

Perkuliahan 

(1) Perkuliahan di IAI TABAH dilaksanakan pada pukul 13.00 sampai dengan 

pukul 18.00. 

(2) Perkuliahan diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan termasuk 

ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 

(3) Bentuk perkuliahan yang diselengarakan oleh IAI TABAH adalah 

perkuliahan regular. 

(4) Bentuk perkulihan regular dilaksanakan sesuai dengan kalender 

akademik satu tahun yang bagi dalam dua semester ganjil dan genap. 

 

Pasal 75 

Frekuensi Perkuliahan 

(1) Frekuensi perkuliahan dalam satu semester adalah 16 minggu, termasuk 

ujian tengah semester dan Ujian Akhir Semester. 

(2) Bagi dosen yang belum melaksanakan tugas mencapai jumlah minimal 

14 kali pertemuan diwajibkan melengkapi perkuliahan sebelum saat 

akhir semester mata kuliah tersebut dilaksanakan (qodlo’). 

(3) Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi 80% dari kehadiran Dosen, maka 

wajib mengulang untuk mata kuliah yang ditinggalkan. 

(4) Kuliah praktikum dan Praktek Kerja jumlah pertemuan ditentukan 

khusus menurut kebutuhan praktikum dan praktek kerja tersebut. 
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(5) Perkuliahan di IAI TABAH dilaksanakan selama 5 (lima) hari dalam 

seminggu yaitu hari Sabtu – Rabu dan tatap muka dalam 1 SKS dihitung 

sama dengan 40 menit tatap muka, 50 menit tugas mandiri, dan 60 tugas 

terstruktur. 

Pasal 76 

Batas Waktu Studi 

(1) Batas waktu studi adalah waktu maksimal seorang mahasiswa 

diperbolehkan menyelesaikan studi.  

(2) Ketentuan batas waktu studi adalah sebagai berikut: 

a. Lama studi di IAI TABAH antara 4-5 tahun (8-10 semester) untuk 

program Sarjana strata satu (S1); 

b. Mahasiswa yang melampaui batas waktu jenjang studi yang telah 

ditentukan (lebih dari 10 semester) dinyatakan gugur (Drop Out). 

c. Apabila mahasiswa berhenti selama satu semester atau lebih tanpa 

memperoleh izin, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gugur, dan 

apabila mahasiswa tersebut mendapat izin secara resmi (cuti), maka 

jangka waktu selama mahasiswa berhenti sementara tersebut tidak 

diperhitungkan dalam penentuan batas waktu studi. 

 

Pasal 77 

Ujian Semester 

(1) Ujian semester dilaksanakan dengan bentuk ujian tulis atau lisan secara 

terjadwal yang diselenggarakan dua kali dalam satu semester, yaitu: 

Ujian tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). 

(2) Ujian semester dilaksanakan oleh kepanitian yang ditunjuk Rektor. 

(3) Mahasiswa peserta ujian adalah mahasiswa yang terdaftar dan telah 

menuntaskan seluruh administrasi termasuk administrasi keuangan 

sesuai ketentuan dan mendapatkan KARTU UJIAN. 

(4) Kartu Ujian wajib dibawa untuk ditunjukkan kepada pengawas setiap 

hari pada saat pelaksanaan ujian. 
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan ujian semester diatur 

dengan keputusan Rektor. 

 

Pasal 78 

Penilaian 

(1) Penilaian dilakukan terhadap hasil belajar seorang mahasiswa dalam 

mencapai sasaran instruksional suatu kegiatan akademik. 

(2) Sistem penilaian menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) 

(3) Hasil penilaian dinyatakan dengan skala nilai huruf (grade)  

(4) Mahasiswa yang memperoleh nilai D dan E harus mengulangi matakuliah 

tersebut pada kesempatan berikutnya dan diperbolehkan mengulang 

untuk nilai C.  

(5) Syarat kelulusan di IAI TABAH adalah apabila mahasiswa memperoleh 

IPK ≥ 2.75 dengan ketentuan nilai yang ditetapkan. 

(6) Pada tiap akhir semester mahasiswa akan diberikan Daftar Hasil Studi 

yang berisi hasil evaluasi studi beserta IPK yang telah diperolehnya pada 

semester yang bersangkutan.  

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian diatur dengan keputusan 

Rektor dan dicantumkan dalam buku pedoman akademik. 

 

BAB VI 

KODE ETIK  

 

Pasal 79 

Pengertian dan Tujuan Kode Etik 

(1) Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus 

dilaksanakan oleh setiap dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan IAI 

TABAH. 
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(2) Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat 

serta menjamin hak dan kewajiban dosen, mahasiswa dan tenaga 

kependidikan IAI TABAH. 

Paragraf 1 

Dosen 

Pasal 80 

Etika Umum Dosen 

(1) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang 

terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran institusi. 

(2) Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi 

pada upaya peningkatan kualitas kerja. 

(3) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka 

peningkatan kinerja institusi. 

(4) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi untuk kepentingan 

pribadi, kelompok maupun golongan. 

(5) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa 

pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan. 

(6) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak 

diskriminatif. 

(7) Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. 

(8) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar. 

(9) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. 

(10) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, 

keterampilan dan sikap. 

(11) Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk 

agama/kepercayaan yang berlainan. 

(12) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan. 

(13) Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun 

horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi. 
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(14) Menghargai perbedaan pendapat. 

(15) Munjunjung tinggi harkat martabat sesama dosen. 

(16) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen. 

 

Pasal 81 

Etika Dosen dalam Bidang Pendidikan/Pengajaran 

(1) Dosen wajib, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab 

mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pembelajaran dan 

pembimbingan yang berkualitas. 

(2) Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa, secara sama, tanpa 

memandang status sosial, agama dan ras mahasiswa. 

(3) Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang 

diasuhnya dan bersedia menolong bagi mahasiswa yang mengajukan 

pertanyaan di kelas maupun ditempat lain. 

(4) Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat 

ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang. 

(5) Senantiasa melakukan up-dating dan up-grading materi kuliah dan 

sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas. 

(6) Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan 

bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah 

disusun pada silabus.  

(7) Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada 

panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung serta menjadi 

pengawas ujian pada tiap mata kuliahnya. 

(8) Menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian 

tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan 

kesehatan. 

(9) Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif 

mahasiswa. 

(10) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa. 
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(11) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, 

keterampilan dan sikap para mahasiswa 

(12) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan 

pribadi, kelompok, atau golongan. 

(13) Memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa 

pamrih dan tanpa unsur pemaksaan serta berwawasan islam moderat. 

 

Pasal 82 

Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

(1) Memiliki semangat dan ghirah yang besar untuk melakukan dan 

meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

(2) Memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu 

masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah 

perkembangan ilmu dan teknologi. 

(3) Melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian. 

(4) Melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik 

pengabdian pada masyarakat. 

(5) Mempublikasikan hasil karya penelitian dan atau pengabdian kepada 

masyarakat yang sejauh kesadarannya merupakan karya yang orisinil 

seutuhnya. 

(6) Mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

dosen harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai 

kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah. 

(7) Bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut 

karya sendiri atau karya pihak lain. 

(8) Tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, 

baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa 

transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis. 
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(9) Senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

(10) Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan 

diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti 

plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya. 

(11) Menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta 

dalam pengembangan kolektif universitas. 

 

Pasal 83 

Etika Dosen dalam Pengembangan Institusi 

(1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan 

akademik dan non-akademik demi pengembangan kualitas institusi; 

(2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, 

perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas; 

(3) Bertindak profesional dalam kegiatan akademik maupun non akademik; 

(4) Mengikuti seluruh kegiatan yang dilaksanakan di IAI TABAH, seperti: 

Dies Natalis, yudisium, wisuda, seminar, simposium, pelatihan, dan 

(5) Menjaga nama baik insitusi IAI TABAH. 

 

Pasal 84 

Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus 

(1) Dosen berkewajiban menghormati/menghargai sesama sivitas 

akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata karma yang santun, 

baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak 

tertulis. 

(2) Dosen harus membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas 

akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam 

perjumpaan dan salim. 
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(3) Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun 

dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal 

hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas. 

 

Pasal 85 

Etika Dosen dalam Berpakaian 

(1) Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya 

sebagai tenaga pendidik dan sumber teladan bagi mahasiswa; 

(2) Pakaian dosen adalah pakaian formal yang mencerminkan citra 

profesional dan terhormat. 

(3) Selama bertugas, dosen harus senantiasa menjaga kebersihan dan 

kerapihan pakaiannya; 

(4) Saat menjalankan amanah perkuliahan di kampus, dosen wajib 

mengikuti jadwal pemakaian seragam yang telah ditentukan; 

 

Paragraf 2 

Tenaga Kependidikan 

 

Pasal 86 

Etika Umum Tenaga Kependidikan 

(1) Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/kebijakan 

Yayasan dan Institusi IAI TABAH. 

(2) Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai tenaga 

kependidikan. 

(3) Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap 

lingkungan. 

(4) Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-

masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam 

memanfaatkan waktu. 



                                                                                       Peraturan Penyelenggaraan IAI TABAH 

 

 

 

Moving a Step Forward For a Better Quality 
80 

(5) Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu 

bersemangat dalam melaksanakan tugas. 

 

Pasal 87 

Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas 

(1) Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang 

berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan 

akademik. 

(2) Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi 

pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji. 

(3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan 

mempertimbangkan tingkat kepentingan-nya, serta tanpa membedakan 

status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.  

(4) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan ruangan kerjanya, serta 

peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya. 

(5) Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas. 

 

Pasal 88 

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan  

di Lingkungan Kampus 

(1) Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga 

kependidikan dan sivitas akademika lainnya. 

(2) Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama tenaga 

kependidikan dan sivitas akademika lainnya, diantaranya dengan 

membiasakan memberi salam perjumpaan. 

(3) Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan 

formal, kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya. Kata 

sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan 

dalam lingkungan yang terbatas. 
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Pasal 89 

Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian 

(1) Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang 

disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas; 

(2) Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal 

untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat; 

(3) Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan 

dengan kondisi lapangan tempat bertugas; 

(4) Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga 

kebersihan dan kerapihan pakaiannya; 

(5) Tenaga kependidikan wajib mengikuti aturan pemakaian ‘seragam 

pakaian tugas’ sebagaimana yang ditentukan. 

 

Pasal 90 

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pengembangan Institusi 

(1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang 

memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi; 

(2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, 

perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas; 

(3) Bertindak dengan profesional dalam seluruh kegiatan; 

(4) Menjaga nama baik institusi IAI TABAH. 

 

Pasal 91 

Etika Umum Mahasiswa 

(1) Menjunjung tinggi nilai-nilai Agama Islam, Pancasila, dan NKRI; 

(2) Menjaga nama baik yayasan pondok pesantren dan institusi IAI TABAH. 

(3) Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan studi dengan 

tepat waktu dan dengan hasil memuaskan.  

(4) Menghormati dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan juga kepada 

masyarakat pada umumnya. 
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(5) Siap saling membantu sesama mahasiswa dalam hal yang positif. 

(6) Mengikuti kegiatan tatap muka di kelas secara disiplin, motivatif, 

konsisten, dan giat dan aktif kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan 

oleh Institusi IAI TABAH. 

(7) Berusaha memenuhi komitmen waktu dan memberi pemberitahuan 

apabila terjadi perubahan janji. 

(8) Memenuhi tatap muka perkuliahan tidak kurang dari 80%. 

 

BAB VII 

TATA TERTIB 

 

Paragraf 1 

Tenaga Kependidikan  

 

Pasal 92 

Tujuan dan Fungsi Tata Tertib Tenaga Kependidikan 

(1) Tujuan tata tertib Tenaga Kependidikan adalah untuk menjamin 

tegaknya tata tertib Tenaga Kependidikan dan terciptanya suasana 

kampus yang kondusif demi terlaksananya Tri Dharma IAI TABAH. 

(2) Fungsi tata tertib Tenaga Kependidikan adalah sebagai pedoman dalam 

penentuan hak, kewajiban, larangan, pelanggaran dan sanksi yang 

berlaku bagi Tenaga Kependidikan IAI TABAH. 

 

Pasal 93 

Kewajiban dan Hak Tenaga Kependidikan 

Setiap Tenaga Kependidikan IAI TABAH berkewajiban: 

(1) Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Islam dan memiliki akhlak 

mulia. 

(2) Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, 

kenyamanan, ketertiban dan keamanan kampus. 
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(3) Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater (IAI TABAH). 

(4) Memenuhi kehadiran 100% di kampus sesuai hari dan waktu kerja. 

(5) Menghormati dan bersikap sopan kepada seluruh sivitas akademika. 

(6) Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat 

di dalam dan di luar kampus. 

(7) Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Tenaga Kependidikan secara baik. 

(8) Melaksanakan seluruh job diskripsi secara disiplin, bertanggung jawab, 

amanah, cepat, meringankan, dan langsung (Berlian Cemerlang). 

 

Pasal 94 

Hak Tenaga Kependidikan 

Setiap Tenaga Kependidikan IAI TABAH berhak: 

(1) Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

(2) Memperoleh honor dan tunjungan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

(3) Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan dan/atau tertulis 

secara etis dan bertanggung jawab. 

(4) Memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan dan 

peningkatan kompetensi dan kualifikasi akademik. 

(5) Memanfaatkan sarana dan prasarana IAI TABAH dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

Pasal 95 

Larangan Tenaga Kependidikan 

Setiap Tenaga Kependidikan IAI TABAH dilarang: 

(1) Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pelaksanaan tridharma 

pergurua tinggi. 

(2) Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila 

dan Ajaran Islam yakni membunuh, merampok, mencuri, meminum 
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minuman keras, menyimpan, menggunakan dan/atau melakukan 

transaksi jual beli narkoba, berbuat zina, tidak melaksanakan sholat, 

tidak menjalankan puasa ramadlan, tindakan kriminal dan tindakan 

tercela lainnya. 

(3) Mengikuti aliran radikal, sparatis atau aliran-aliran yang bertentangan 

dengan nilai-nilai yang digariskan oleh yayasan pondok pesantren 

Tarbiyatut Tholabah dan IAI TABAH;  

(4) Merusak sarana dan prasarana kampus IAI TABAH. 

(5) Melaksanakan tugas dan fungsi kurang dari 90%. 

 

Pasal 96 

Pelanggaran, Sanksi, dan Bentuk Sanksi 

(1) Pelanggaran adalah pelanggaran terhadap tata tertib yang menimbulkan 

kerugian moral dan material bagi IAI TABAH. 

(2) Setiap Tenaga Kependidikan yang terbukti melanggar tata tertib 

dikenakan sanksi. 

(3) Sanksi yang dikenakan kepada Tenaga Kependidikan terdiri atas: 

a. Teguran lisan dan tertulis. 

b. Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang. 

c. Skorsing selama 1 (satu) semester sampai dengan 2 (dua) tahun  

d. Pemberhentian sebagai Tenaga Kependidikan. 

(4) Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pasal ini, akan diatur dengan keputusan 

Rektor. 
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Paragraf 2 

Dosen 

 

 

Pasal 97 

Tujuan dan Fungsi Tata Tertib Dosen 

(1) Tujuan tata tertib Dosen adalah untuk menjamin tegaknya tata tertib 

mahasiswa dan terciptanya suasana akademik yang kondusif bagi 

terlaksananya Tri Dharma IAI TABAH. 

(2) Fungsi tata tertib Dosen adalah sebagai pedoman dalam penentuan hak, 

kewajiban, larangan, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi Dosen IAI 

TABAH. 

 

Pasal 98 

Kewajiban dan Hak Dosen 

Setiap Dosen IAI TABAH berkewajiban: 

(1) Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Islam dan memiliki akhlak 

mulia. 

(2) Memenuhi tugas dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung 

jawab atas keilmuannya serta memenuhi kehadiran tatap muka 100% 

atau sekurang-kurangnya 80%.  

(3) Menyusun Rencana Perkuliahan Semester (RPS) dan penugasan kepada 

mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya 

sebelum kuliah semester tertentu dimulai yang dibagikan kepada 

mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu. 

(4) Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pekerjaan mahasiswa secara 

objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku dan 

mengisikannya di web sim.iai-tabah.ac.id. 

(5) Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, 

kenyamanan, ketertiban dan keamanan kampus. 
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(6) Menyediakan waktu 1 (satu) hari untuk konsultasi bagi mahasiswa di 

luar waktu tatap muka terjadwal di kelas.  

(7) Melakukan kegiatan penelitian secara individual/kelompok, 

mandiri/hibah seperti: membuat karya ilmiah jurnal, buku, diktat 

dan/atau penelitian lapangan setiap satu semester sekali. 

(8) Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara 

individual/kelompok, mandiri/hibah setiap satu semester sekali. 

(9) Aktif mengikuti kegiatan-kegiatan dan rapat-rapat yang dilaksanakan 

oleh IAI TABAH;  

 

Pasal 99 

Hak Dosen 

Setiap Dosen IAI TABAH berhak: 

(1) Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

(2) Memperoleh honor dan tunjungan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

(3) Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan dan/atau tertulis 

secara etis dan bertanggung jawab. 

(4) Memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan dan 

peningkatan kompetensi dan kualifikasi akademik. 

(5) Memanfaatkan sarana dan prasarana IAI TABAH dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

 

Pasal 100 

Pelanggaran, Sanksi, dan Bentuk Sanksi 

(1) Pelanggaran adalah pelanggaran terhadap tata tertib yang menimbulkan 

kerugian moral dan material bagi IAI TABAH. 
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(2) Setiap Tenaga Kependidikan yang terbukti melanggar tata tertib 

dikenakan sanksi. 

(3) Sanksi yang dikenakan kepada Tenaga Kependidikan terdiri atas: 

a. Teguran lisan dan tertulis. 

b. Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang. 

c. Skorsing selama 1 (satu) semester sampai dengan 1 (satu) tahun  

d. Pemberhentian sebagai Dosen. 

(4) Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pasal ini, akan diatur dengan keputusan 

Rektor. 

(6) Merusak sarana dan prasarana kampus IAI TABAH. 

 

Paragraf 3 

Mahasiswa 

 

Pasal 101 

Tujuan dan Fungsi Tata Tertib Mahasiswa 

(3) Tujuan tata tertib mahasiswa adalah untuk menjamin tegaknya tata 

tertib mahasiswa dan terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi 

terlaksananya Tri Dharma IAI TABAH. 

(4) Fungsi tata tertib mahasiswa adalah sebagai pedoman dalam penentuan 

hak, kewajiban, larangan, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi 

mahasiswa IAI TABAH. 

 

Pasal 102 

Kewajiban dan Hak Mahasiswa 

Setiap mahasiswa IAI TABAH berkewajiban: 

(1) Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Islam dan memiliki akhlak 

mulia. 
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(2) Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, 

kenyamanan, ketertiban dan keamanan kampus. 

(3) Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater (IAI TABAH). 

(4) Menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap 

pimpinan, dosen dan karyawan. 

(5) Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat 

di dalam dan di luar kampus. 

(6) Berpakaian sopan, rapi, bersih dan menutup aurat serta mengikuti  

jadwal pemakaian seragam mahasiswa yang telah ditentukan. 

(7) Datang di kelas 10 menit sebelum perkuliahan dimulai dan mengikuti 

seluruh proses perkuliahan sesuai jadwal yang ditetapkan dengan penuh 

disiplin, penuh motivasi, rajin, aktif dalam diskusi, dan selalu tertantang 

untuk belajar. 

(8) Memakai pakaian: atasan berwarna putih dan bawahan gelap dilengkapi 

jas almamater setiap hari senin dan saat ujian-ujian (UTS, UAS, PPL/PKL, 

KKN, SKRIPSI, LISAN). 

(9) Mengenakan kemeja putih dan bawahan hitam dilengkapi jas almamater 

pada acara-acara formal kampus (misalnya: pembekalan KKN, PKL/PPL, 

stadium general, yudisium dan wisuda) dan pada hari senin. 

 

Pasal 104 

Hak Mahasiswa 

Setiap mahasiswa IAI TABAH berhak: 

(1) Memperoleh layanan pendidikan, pengajaran, bimbingan dan 

pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, 

keislaman, etika, susila, tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku. 

(2) Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara 

bertanggung jawab guna mendalami Ilmu Agama Islam dan Ilmu 
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Pengetahuan Umum sesuai dengan peraturan yang berlaku pada IAI 

TABAH. 

(3) Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi dan 

kemahasiswaan secara optimal dan memuaskan. 

(4) Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

(5) Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan dan/atau tertulis 

secara etis dan bertanggung jawab. 

(6) Memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan, penalaran, 

minat, bakat dan kesejahteraan. 

(7) Memanfaatkan sarana dan prasarana IAI TABAH dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

 

Pasal 105 

Larangan Mahasiswa 

Setiap mahasiswa IAI TABAH dilarang: 

(1) Memakai kaos oblong/tidak berkerah, celana atau baju yang sobek, 

sarung, sandal, rambut panjang dan/atau bercat, dan tato dalam 

mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi dan kegiatan 

kampus. Khusus bagi mahasiswi dilarang memakai busana ketat, tembus 

pandang dan berdandan yang berlebih-lebihan. 

(2) Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, 

kenyamanan dan ketertiban kampus. 

(3) Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiat dan 

praktek penjokian. 

(4) Memalsukan nilai, tanda tangan dan surat keterangan yang berkaitan 

dengan kegiatan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan. 

(5) Melakukan tindakan campur tangan kepentingan organisasi ekstra 

kampus dalam pengambilan kebijakan organisasi intra kampus. 
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(6) Menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasis-waan di luar 

batas jam yang telah ditetapkan. 

(7) Berboncengan dengan selain mahrom. 

(8) Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila 

dan Ajaran Islam yakni membunuh, merampok, mencuri, meminum 

minuman keras, menyimpan, menggunakan dan/atau melakukan 

transaksi jual beli narkoba, berbuat zina, tidak melaksanakan sholat, 

tidak menjalankan puasa ramadlan, tindakan kriminal dan tindakan 

tercela lainnya. 

(9) Mengikuti aliran radikal, sparatis atau aliran-aliran yang bertentangan 

dengan nilai-nilai yang digariskan oleh yayasan pondok pesantren 

Tarbiyatut Tholabah dan IAI TABAH;  

(10) Merusak sarana dan prasarana kampus IAI TABAH. 

 

Pasal 106 

Pelanggaran 

(6) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap tata tertib yang tidak 

menimbulkan kerugian moral dan material bagi IAI TABAH serta masih 

dapat dibina oleh Dewan Kehormatan tata tertib mahasiswa IAI TABAH 

yang bersangkutan dengan pasal 95 ayat (1) dan (2). 

(7) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap tata tertib yang dapat 

menimbulkan kerugian moral dan material bagi IAI TABAH dan masih 

dapat ditolerir Dewan Kehormatan tata tertib mahasiswa IAI TABAH 

yang bersangkutan dengan pasal 95 ayat (3), (4), (5), (6), dan (7). 

(8) Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap tata tertib, peraturan 

dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dapat ditolerir oleh 

Dewan Kehormatan tata tertib mahasiswa IAI TABAH yaitu pasal 95 ayat 

(8) dan (9). 
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Pasal 107 

Sanksi 

(1) Setiap mahasiswa yang secara nyata terbukti melanggar tata tertib, akan 

dikenakan sanksi. 

(2) Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar tata tertib 

mahasiswa terdiri atas: 

2) Teguran lisan dan tertulis. 

3) Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang. 

4) Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan/atau akademik 

kemahasiswaan. 

5) Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu. 

6) Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka 

waktu tertentu. 

7) Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah 

tertentu dalam satu semester. 

8) Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik 

dan/atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP 

dan dihitung sebagai masa studi aktif. 

9) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa. 

10) Dilaporkan kepada pihak yang berwajib. 

 

Pasal 108 

Bentuk Sanksi 

Sanksi pelanggaran terhadap tata tertib ditetapkan sebagai berikut: 

(1) Sanksi Ringan berupa teguran lisan atau tertulis, ganti rugi atas barang 

yang rusak atau hilang, dikeluarkan dari kegiatan kuliah atau ujian serta 

tidak diberikan pelayanan administrasi dan akademik. 

(2) Sanksi Sedang berupa pencabutan hak mengikuti semua kegiatan 

akademik selama satu semester atau lebih, pembatalan ujian, 

penangguhan penyerahan ijazah/transkrip nilai dan/atau skorsing 
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selama satu semester atau lebih dan membuat surat pernyataan secara 

tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran serupa. 

(3) Sanksi Berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat atau 

pemecatan dengan tidak hormat atau pencabutan gelar akademik secara 

tidak hormat dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. 

 

Pasal 109 

Pihak yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi 

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah: 

(1) Ketua Prodi, Dosen atau karyawan berwenang menjatuhkan sanksi 

tingkat ringan atas pelanggaran tata tertib mahasiswa. 

(2) Dekan dan atau Rektor berwenang menjatuhkan sanksi tingkat sedang 

atas pelanggaran tata tertib mahasiswa. 

(3) Rektor berwenang menjatuhkan sanksi tingkat berat atas pelanggaran 

tata tertib mahasiswa. 

 

Pasal 110 

Tata cara pemberian sanksi 

(1) Penjatuhan sanksi ringan dilakukan oleh ketua Prodi, Dosen atau 

karyawan didasarkan pada hasil temuan pelanggaran ringan. 

(2) Penjatuhan sanksi sedang oleh Dekan dan atau Rektor dilakukan setelah 

mendengarkan keterangan pihak yang terkait dan ditetapkan dengan 

surat keputusan. 

(3) Penjatuhan sanksi tingkat berat oleh Rektor dilakukan atas: 

a. Usul Dewan Kehormatan Tata Tertib yang tembusannya disampaikan 

kepada orangtua atau wali mahasiswa. 

b. Mahasiswa yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan 

secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Tata Tertib atas 

penjatuhan sanksi berat dalam tenggang waktu 2 x 24 jam sejak surat 

usulan pemberian sanksi diterbitkan. 
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c. Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan. 

 

BAB VIII 

SKRIPSI, UJIAN LISAN, DAN HASIL EVALUASI STUDI 

 

Pasal 111 

Skripsi 

(1) Skripsi adalah mata kuliah wajib yang terdiri dari 6 SKS untuk program 

S1. 

(2) Syarat pengambilan mata kuliah Skripsi adalah Jumlah SKS yang telah 

diperoleh tidak kurang dari 146 SKS untuk mahasiswa progran S1 tanpa 

ada nilai D. 

(3) Mahasiswa telah mengambil seluruh mata kuliah yang merupakan 

kurikulum inti termasuk mata kuliah lokal dan mata kuliah yang 

terdaftar dalam kurikulum nasional. Mata kuliah yang merupakan 

kurikulum inti minimal bernilai C. Mata kuliah yang bernilai D tidak lebih 

dari 10 SKS 16 SKS untuk program S1. 

(4) Mahasiswa telah lulus mata kuliah praktikum seperti KKN dan PPL/PKL; 

(5) Sidang skripsi dilaksanakan secara terbuka, dan diselenggarakan setiap 

semester dalam 1 (satu) tahun akademik; 

(6) Sidang skripsi dilaksanakan dengan ketentuan dan persyaratan sebagai 

berikut: 

a. Mahasiswa telah menuntaskan seluruh mata kuliah dan kompetensi 

non-akademik kecuali mata kuliah skripsi; 

b. Mahasiswa melakukan pemrograman mata kuliah skripsi yang 

dibuktikan dengan penyerahan KRS dan pelunanan pembiayaan pada 

semester berlangsung; 

c. Mahasiswa telah mengikuti ujian/seminar proposal. Proposal tersebut 

telah dinyatakan lulus oleh tim penguji proposal; 



                                                                                       Peraturan Penyelenggaraan IAI TABAH 

 

 

 

Moving a Step Forward For a Better Quality 
94 

d. Mahasiswa berhak mengajukan pembimbing kepada ketua program 

studi; 

e. Mahasiswa melakukan proses pembimbingan sebagaimana ketentuan; 

f. Setelah pengesahan dosen pembimbing skripsi, mahasiswa dapat 

mengajukan ujian skripsi kepada pihak sekretaris program studi; 

g. Mahasiswa menggandakan hasil karya skripsi sebanyak 3 eksemplar; 

h. Mahasiswa menyiapkan materi dalam bentuk media power point. 

i. Mahasiswa menerima jadwal ujian skripsi 

(7) Hasil karya Skripsi mahasiswa yang telah lulus dalam ujian skripsi, wajib 

disusun menjadi jurnal ilmiah. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai skripsi diatur dengan keputusan Rektor. 

 

Pasal 112 

Tim Penguji Skripsi 

(1) Tim penguji Skripsi adalah Dosen tetap yang diberikan tugas sebagai 

penguji skripsi yang terdiri dari 4-5 orang Dosen. 

(2) Dosen penguji Skripsi wajib memiliki jabatan fungsional minimal Asisten 

Ahli (sebagai penguji II atau sekretaris). 

(3) Tim penguji skripsi terbagi dalam: 1 (satu) orang dosen sebagai ketua 

sidang (dari unsur pimpinan Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan); 1 (satu) 

orang dosen sebagai Penguji I (Lektor/Lektor Kepala), 1 (satu) orang 

dosen sebagai penguji II (Asisten Ahli/Lektor), 1 (satu) orang Dosen 

sebagai Sekretaris (Asisten Ahli), 1 (satu) orang Dosen selaku dosen 

pembimbing Skripsi. 

 

Pasal 113 

Ujian Komprehensif 

(1) Mahasiswa dapat mengikuti ujian komprehensif jika telah menyelesaikan 

ujian skripsi dan dinyatakan lulus; 
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(2) Teknis pelaksanaan ujian komprehensif diatur oleh ketua program studi 

dan berpedoman pada SOP yang dibuat; 

(3) Ujian komprehensif terdiri dari materi, yaitu (1) materi core keilmuan 

program studi dan (2) materi penunjang keilmuan. 

 

Pasal 114 

Hasil Evaluasi Studi 

(1) Hasil evaluasi studi berupa transkrip nilai dan ijazah. 

(2) Ijazah merupakan tanda bukti kelulusan seorang mahasiswa yang telah 

menyelesaikan masa pendidikannya di perguruan tinggi, dan kepadanya 

berhak memperoleh gelar akademik sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan sudah 

melakukan revisi terhadap tugas akhirnya berupa skripsi pasca 

munaqosah serta telah mengikuti ujian lisan, dapat dinyatakan LULUS 

dalam menempuh pendidikannya di IAI TABAH, yang dituangkan melalui 

Surat Keputusan Rektor IAI TABAH. 

(4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah dan 

transkrip akademik. 

(5) Ijazah hanya diterbitkan 1 (satu) kali, dan sebagai pengganti jika terjadi 

kehilangan atau rusak terhadap ijazah tersebut, hanya diberikan Surat 

Keterangan yang menerangkan tentang ijazah tersebut.  

 

Pasal 115 

Transkrip Akademik 

(1) Mahasiswa yang telah mengambil sejumlah SKS yang merupakan suatu 

kebulatan studi tertentu pada program pendidikan yang diambilnya, 

akan mendapat Transkrip Akademik. 

(2) Transkrip Akademik merupakan lampiran dari Ijazah 
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(3) Transkrip mencantumkan semua mata kuliah yang telah diambil oleh 

seorang  mahasiswa pada suatu jenjang kebulatan studi tertentu selama 

belajar pada program pendidikan yang diambilnya lengkap dengan nilai 

dan IPK. 

(4) Transkrip hanya diberikan satu kali kepada mahasiswa yang telah 

dinyatakan lulus dalam menempuh pendidikannya. 

(5) Transkrip Akademik tidak dapat diberikan atas permintaan mahasiswa 

untuk pindah kuliah, untuk permohonan beasiswa, dan lain-lain, dan 

kepadanya hanya akan diberikan Daftar Nilai Sementara yang telah 

diperoleh dalam menempuh pendidikan di IAI TABAH. 

 

Pasal 116 

Daftar Nilai Sementara (DNS) 

(1) Daftar Nilai Sementara (DNS) merupakan tanda bukti yang berisi hasil 

evaluasi studi secara keseluruhan mulai dari semester satu sampai 

dengan semester terakhir yang telah dijalani oleh mahasiswa. 

(2) DNS mencatumkan semua mata kuliah yang pernah diambil sampai 

semester terakhir yang telah dijalani berikut Indek Prestasi Sementara 

(IPS). 

(3) DNS dapat diberikan atas permintaan mahasiswa tanpa harus menunggu 

pada tiap-tiap akhir semester yang bersangkutan. 

(4) DNS dapat juga dilihat pada Sistem Informasi Manajemen.  

 

Pasal 117 

Kartu Hasil Studi 

(1) KHS merupakan tanda bukti yang berisi hasil evaluasi studi pada tiap-

tiap akhir semester; 

(2) KHS mencatumkan semua mata kuliah yang diambil pada satu semester 

berikut Indek Prestasinya (IP); 
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(3) KHS dapat didownload dari laman sim.iai-tabah.ac.id IAI TABAH oleh 

mahasiswa hanya jika mahasiswa telah melakukan herregistrasi; 

 

Pasal 118 

Surat Keterangan Lulus 

a. Surat Keterangan Lulus adalah surat yang dikeluarkan oleh institusi IAI 

TABAH yang menyatakan bahwa seorang mahasiswa telah memenuhi 

batas kecukupan untuk lulus.  

b. Surat Keterangan Lulus berlaku sementara sebagai pengganti Ijasah Asli 

yang masih dalam proses. 

c. Surat Keterangan Lulus Sementara ditandasahkan oleh Wakil Rektor I 

Bidang Akademik dan Kerjasama melalui fakultas atau prodi masing-

masing masing-masing dan berlaku selama 3 (tiga) bulan. 

d. Surat Keterangan Lulus Sementara tersebut dapat diberikan apabila 

diminta oleh mahasiswa yang bersangkutan untuk keperluan yang 

berkenaan dengan isi dari surat tersebut. 

 

BAB IX 

SARANA PENUNJANG AKADEMIK 

 

Pasal 120 

Perpustakaan 

(1) Perpustakaan dimaksudkan sebagai sarana penunjang akademik;  

(2) Layanan perpustakaan diberikan sesuai hari/jam perkuliahan, yaitu 

mulai hari Sabtu – Rabu, mulai pukul 13.00 – 17.30.  

(3) Perpustakaan IAI TABAH berfungsi sebagai: 

a. Tempat interaksi seluruh sivitas akademika IAI TABAH dalam 

memperoleh, mendapatkan, dan memanfaatkan referensi atau 

literatur guna meningkatkan kompetensi akademik; 
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b. Tempat strategis untuk melakukan pemilihan bahan pustaka yang 

sesuai dengan kebutuhan para pemakai yaitu mahasiswa atau 

pengajar atau pihak lain yang membutuhkan informasi. 

c. Media pengelolaan bahan pustaka sehingga dengan mudah dapat 

dipergunakan oleh pemakai. 

d. Sarana penyedia dan peminjaman bahan pustaka yang efektif dan 

efisien. 

e. Membantu para pemakai perpustakaan untuk mendapatkan dan 

memakai bahan pustaka yang diperlukannya dalam bentuk program 

bimbingan penggunaan perpustakaan yang bersifat resmi/kurikuler 

maupun secara perorangan. 

 

Pasal 121 

Laboratorium ICT 

(1) Laboratorium ICT merupakan pusat teknologi yang disediakan dalam 

rangka membantu efektifitas dan efesiensi pengelolaan sumber-sumber 

informasi (data) akademik dan sistem informasi manajemen IAI TABAH; 

(2) Laboratorium ICT dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran 

yang membutuhkan sarana teknologi; 

 

BAB X 

TATA CARA  PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN  

ORGAN PENGELOLA 

 

Bagian Kesatu  

Pengangkatan 

Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola  

Pasal 122 

(1) Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil rektor, dekan, 

wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua 
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lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, ketua program studi, kepala 

laboratorium, dan kepala unit pelaksana teknis. 

(2) Pemberian tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan. 

(3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena: 

a. Berhenti dari jabatan; dan/atau 

b. Perubahan organisasi IAI TABAH 

(4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimakasud pada ayat (3) huruf a 

disebabkan: 

a. Masa jabatannya berakhir; 

b. Berhalangan tetap; 

c. Permohonan sendiri; 

d. Diangkat dalam jabatan yang lain; 

e. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; 

f. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memiliki hukum tetap; 

g. Diberhentikan  sementara dari jabatan; 

h. Dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen; 

i. Menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 1 (satu) tahun yang 

meninggalkan tugas tridharma perguruan tingg; dan/atau 

j. Cuti lebih dari 1 (satu) semester. 

(5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 

meliputi: 

a. Meninggal dunia; 

b. Sakit yang tidak dapat disebuhkan dibuktikan dengan hasil 

pemeriksaaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dri 

pejabat berwenang atau 

c. Berhenti dari pegawai atas permohonan sendiri. 

(6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

meliputi: 
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a. Penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan/atau 

b. Perubahan bentuk IAI TABAH 

 

Pasal 123 

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor IAI TABAH, seorang Dosen harus 

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan AD/ART Yayasan. 

(2) Dal hal diangkat menjadi Rektor IAI TABAH sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) seorang dosen harus memenuhi persyaratan: 

a. Memiliki kualifikasi pendidikan doktor; 

b. Memiliki keterampilan bahasa Arab atau Inggris aktif; 

c. Tidak merangkap jabatan di luar dan/atau di dalam yayasan 

penyelenggara; 

d. Menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor kepala. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Rektor diatur dengan 

peraturan yayasan penyelenggara. 

(4) Untuk dapat diangkat dalam wakil Rektor, Dekan, wakil dekan, direktur 

pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, ketua 

program studi, ketua laboratorium, dan kepala unit pengelola teknis, 

seorang Dosen harus memenuhi persyaratan: 

a. Berstatus sebagai Dosen tetap IAI TABAH; minimal 3 (tiga) tahun 

masa pengabdian; 

b. Menduduki jabatan akademik paling rendah: 

1. Lektor bagi wakil Rektor, Dekan, Direktur pascasarjana, ketua 

lembaga, dan ketua jurusan; 

2. Lektor dan/atau Asisten Ahli bagi wakil dekan, sekretaris jurusan, 

ketua program studi, sekretaris program studi, kepala 

laboratorium, dan unit pelaksana teknis. 

c. Memiliki kualifikasi pendidikan Doktor bagi calon wakil rektor, dekan, 

dan direktur pascasarjana; 
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d. Memiliki kualifikasi pendidikan S3 (calon Doktor) bagi calon ketua 

jurusan, ketua program studi, dan ketua lembaga; 

e. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2 (magister) bagi wakil 

dekan, sekretaris jurusan, ketua program studi, sekretaris program 

studi, kepala laboratorium, dan unit pelaksana teknis. 

f. Beragama Islam yang taat dan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa; 

g. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

h. Sehat jasmani dan Rohani; 

i. Bebas narkotika, presekusor, dan zat adiktif lainnya; 

j. Bersedia dicalonkan pada jabatan yang ditentukan; 

k. Memiliki prestasi kerja yang baik selama pengabdian di IAI TABAH. 

l. Tidak merangkap jabatan di luar dan/atau di dalam IAI TABAH. 

 

Pasal 124 

(1) Tenaga kependidikan IAI TABAH dapat diangkat sebagai pejabat kepala 

biro, kepala bagian,  atau kepala unit pengelola teknis. 

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila 

terdapat lowongan jawabatan. 

(3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan: 

i. Berhenti dari jabatan; dan /atau 

j. Perubahan organisasi 

(4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 

disebabkan: 

h. Masa jabatannya berakhir; 

i. Berhalangan tetap; 

j. Permohonan sendiri; 

k. Diangkat dalam jabatan lainnya; 

l. Diberhentikan dari jabatan; 
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(5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi: 

a. Meninggal dunia; 

b. Sakit yang tidak dapat disebuhkan; 

c. Berhenti dari pegawai atas permohonan sendiri. 

(6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

meliputi: 

a. Penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan/atau 

b. Perubahan bentuk 

(7) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan 

ketentuan perundang-undangan dan AD/ART yayasan. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan jabatan tenaga 

kependidikan diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapatkan 

pertimbangan Senat dan Yayasan. 

 

Bagian Kedua 

Pemberhentian  

Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola 

Pasal 125 

(1) Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil 

direktur, ketua jurusan, wakil ketua jurusan, ketua lembaga, sekretaris 

lembaga, ketua program studi, wakil sekretaris program studi, kepala 

laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis 

diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. 

(2) Rektor dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatannya 

berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART 

yayasan. 

(3) Wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur, 

ketua jurusan, wakil ketua jurusan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, 

ketua program studi, wakil sekretaris program studi, kepala 
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laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis dapat 

diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART yayasan, karena: 

a. Berhalangan tetap; 

b. Permohonan sendiri; 

c. Diangkat dalam jabatan lain; 

d. Dijatuhi hukuman disiplin; 

e. Melanggar norma/etika dan kode etik akademik. 

 

Pasal 126 

Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2), yayasan mengangkat dan 

menetapkan Rektor definitf dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan AD/ART yayasan. 

 

Pasal 127 

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil Rektor sebelum masa jabatannya 

berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3), Rektor 

mengangkat dan menetapkan wakil rektor definitif untuk meneruskan 

sisa masa  jabatan wakil rektor sebelumnya. 

(2) Wakil rektor meneruskan sisa masa jabatan lebih dari  2 (dua) tahun 

dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. 

 

Pasal 128 

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya 

berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3), Rektor 

mengangkat dan menetapkan Dekan definitif untuk meneruskan sisa 

masa  jabatan dekan sebelumnya. 

(2) Dekan meneruskan sisa masa jabatan lebih dari  2 (dua) tahun dihitung 

sebagai 1 (satu) masa jabatan. 
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Pasal 129 

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil dekan sebelum masa jabatannya 

berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3), Rektor 

mengangkat dan menetapkan wakil Dekan definitif untuk meneruskan 

sisa masa  jabatan wakil Dekan sebelumnya. 

(2) Wakil Dekan meneruskan sisa masa jabatan lebih dari  2 (dua) tahun 

dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. 

 

Pasal 130 

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian direktur pascasarjana sebelum masa 

jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3), 

Rektor mengangkat dan menetapkan direktur pascasarjana definitf 

untuk meneruskan sisa masa  jabatan wakil rektor sebelumnya. 

(2) direktur pascasarjana meneruskan sisa masa jabatan lebih dari  2 (dua) 

tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. 

 

Pasal 131 

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil direktur pascasarjana sebelum 

masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 

(3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil direktur pascasarjana 

definitf untuk meneruskan sisa masa  jabatan wakil rektor sebelumnya. 

(2) Wakil direktur pascasarjana meneruskan sisa masa jabatan lebih dari  2 

(dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. 

 

Pasal 132 

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua jurusan/ketua program studi 

sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 

57 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua jurusan/ketua 
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program studi definitf untuk meneruskan sisa masa  jabatan wakil rektor 

sebelumnya. 

(2) Ketua jurusan/ketua program studi meneruskan sisa masa jabatan lebih 

dari  2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. 

 

Pasal 133 

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua lembaga/sekretaris lembaga 

sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 

57 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua 

lembaga/sekretaris lembaga definitf untuk meneruskan sisa masa  

jabatan wakil rektor sebelumnya. 

(2) Ketua lembaga/sekretaris lembaga meneruskan sisa masa jabatan lebih 

dari  1 (satu) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. 

 

Pasal 134 

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala Laboratorium/bengkel/studio 

sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 

57 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan kepala 

Laboratorium/bengkel/studio definitf untuk meneruskan sisa masa  

jabatan wakil rektor sebelumnya. 

(2) kepala Laboratorium/bengkel/studio meneruskan sisa masa jabatan 

lebih dari  1 (satu) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. 

 

 

BAB XI 

PERSIDANGAN 

Pasal 135 

(1) Dalam pengambilan keputusan dan upaya menempuh kebijaksanaan di 

lingkungan IAI TABAH diadakan persidangan. 
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(2) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rapat 

yang meliputi: 

a. Rapat Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara; 

b. Rapat Senat; 

c. Rapat Pimpinan; 

d. Rapat Kerja; 

e. Rapat Dosen. 

(3) Rapat pengurus yayasan/badan penyelenggara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a dilaksanakan atas inisiatif yayasan dengan agenda 

yang ditentukan oleh yayasan; pimpinan IAI TABAH adalah anggota 

rapat. Waktu pelaksanaan rapat adalah 1 kali dalam semester. 

(4) Rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan 

rapat yang dilaksanakan oleh senat untuk memilih calon Rektor, 

pembahasan dan penentuan RKAPT, dan memutuskan hal-hal yang 

urgen. Rapat untuk memilih calon Rektor dilaksanakan setiap 4 tahun 

sekali; rapat pembahasan dan penentuan RKAPT dilaksanakan setiap 1 

tahun sekali; dan rapat untuk memutuskan hal-hal yang urgen 

dilaksanakan sesuai waktu dan kondisi yang ada. 

(5) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah rapat yang 

diikuti oleh Rektor, wakil rektor, dekan, ketua program studi, sekretaris 

program studi, pelaksana administrasi, dan penunjang akademik di IAI 

TABAH, yang dilaksanakan dalam bentuk: 

a. Rapat Koordinasi Bulanan;  

b. Rapat Evaluasi awal atau semester;  

c. Rapat Persiapan Akreditasi; 

d. Rapat kondisional. 

(6) Rapat Kerja (Raker) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 

rapat yang wajib diikuti oleh Rektor, wakil rektor, dekan, ketua program 

studi, sekretaris program studi, pelaksana administrasi, dan penunjang 
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akademik di IAI TABAH untuk merencanakan dan anggaran dan kerja 

dalam satu semester yang akan datang. 

(7) Rapat Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah rapat 

yang wajib diikuti oleh seluruh dosen (tetap dan tidak tetap) IAI TABAH 

yang dilaksanakan tiap bulan sekali. 

(8) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan untuk: 

a. Penyamaan visi, misi dan tujuan IAI TABAH di kalangan Dosen; 

b. Pembuatan RPS; 

c. Evaluasi perkuliahan; 

d. Forum ilmiah Dosen. 

 

BAB XII 

PEMBIAYAAN  

 

Pasal 136 

Pengelolaan Dana Institusi 

(1) Pengelolaan dana di IAI TABAH diatur dalam Surat Keputusan Rektor IAI 

TABAH Nomor: 1.1/A.e/012/IAI TABAH/I/2017 Tentang Peraturan 

Anggaran dan Keuangan Pelaksanaan Pendidikan. 

(2) Sistem pengelolaan dana mencakup: (1) perencanaan penerimaan, (2) 

pengalokasian dana, (3) pelaporan, (4) audit, (5) monitoring dan 

evaluasi, (6) pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Dana institusi diatur 

dengan surat keputusan Rektor. 

 

Pasal 137 

Perencanaan Penerimaan 

(1) Perencanaan penerimaan keuangan dimulai dari penyusunan target 

pendapatan dana Biaya Pengembangan yang bersumber dari mahasiswa, 

kerjasama penelitian dan pendapatan lainnya yang sah.  
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(2) Penerimaan anggaran IAI TABAH bersumber dari: 

a. Yayasan penyelenggara Institusi IAI TABAH 

b. Masyarakat/wali mahasiswa 

c. Unit Usaha IAI TABAH 

d. Sumbangan yang tidak mengikat 

e. Penerimaan sumber lain yang tidak mengikat 

(3) Perencanaan penerimaan dan pengalokasian dana mengacu kepada 

Rencana Induk Pengembangan IAI TABAH (Renip-IAIT); 

(4) Proses penyusunan rencana anggaran dilaksanakan dengan tahapan: (1) 

Penentuan plafon anggaran unit kerja prodi/biro/UPT berbasis kinerja 

oleh institusi (2) Pengisian jumlah anggaran (PKRA) oleh unit kerja 

prodi/biro/UPT berbasis kinerja masing-masing mata anggaran (3) 

Pembahasan dan Revisi anggaran (PKRA) oleh senat Institusi (4) 

Penetapan anggaran (PKRA) unit kerja Prodi/Biro/UPT; 

 

Pasal 138 

Pengalokasian Dana 

(1) Pengalokasian dana untuk membiayai operasional manajemen ditingkat 

Institut dan di tingkat Fakultas/Prodi, Rektor IAI TABAH telah membuat 

kebijakan atau peraturan berkaitan dengan pengalokasian anggaran dari 

penerimaan Institut.  

(2) Pengalokasian dana berupa pengeluaran anggaran yang terdiri dari: 

Belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja 

perjalanan, dan anggaran cadangan; 

(3) Belanja pegawai yaitu pengeluaran untuk memenuhi hak-hak pegawai 

sesuai dengan peraturan yang berlaku;  

(4) Belanja barang, yaitu pengeluaran untuk pengadaan barang atau jasa 

tertentu termasuk investasi; 

(5) Belanja pemeliharaan, yaitu pengeluaran untuk keperluan pemeliharaan 

materiil dan sarana prasarana; 
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(6) Belanja perjalanan, yaitu pengeluaran untuk mendukung pelaksanaan 

tugas/kegiatan ke luar daerah kedudukan unit organisasi. 

(7) Anggaran cadangan, yaitu anggaran yang dicadangkan untuk 

pengeluaran yang akan ditentukan kemudian atas ijin Warek II dan 

Rektor 

Pasal 139 

Pelaksanaan Anggaran 

(1) Tahap pelaksanaan anggaran diawali dengan telah disetujuinya Rencana 

Anggaran dan Belanja oleh senat melalui rapat senat institusi.  

(2) Pelaksanaan anggaran dalam hal pencairan anggaran melalui beberapa 

tahap, yaitu: (1) Fakultas/unit kerja mengajukan permohonan pencairan 

dana sesuai dengan kebutuhan kepada Institut, surat permohonan 

ditanda-tangani oleh pimpinan fakultas/pimpinan unit/pimpinan 

lembaga. (2) Usulan pencairan dana yang diajukan oleh fakultas/unit 

kerja/lembaga diverifikasi oleh Warek II (bidang keuangan) terkait 

dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam RKPA. (3) Wakil Rektor 

II menyetujui permohonan pencairan dana yang diajukan oleh 

fakultas/unit kerja. (4) Selanjutnya fakultas/unit kerja/lembaga dapat 

mencairkan dana yang telah disetujui oleh Wakil Rektor II untuk 

digunakan. 

Pasal 140 

Pelaporan 

(1) Prosedur pelaporan keuangan berlaku untuk semua kegiatan yang 

bersifat terprogram maupun tidak terprogram dilingkungan IAI TABAH 

dalam kurun waktu setiap 3 (tiga) bulan atau triwulan dan laporan setiap 

1 (satu) semester.  

(2) Laporan pertanggungjawaban keuangan di IAI TABAH terdiri dari: (1) 

Laporan bulanan, berisi laporan keuangan, dan kumpulan bukti-bukti 

penerimaan dan pengeluaran. (2) Laporan Tahunan harus diaudit 

internal oleh yayasan dan eksternl oleh akuntan publik. 
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(3) Penyusunan laporan keuangan IAI TABAH mengacu kepada laporan 

keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh 

Institusi IAI TABAH.  

(4) Laporan keuangan yang telah selesai kemudian disampaikan kepada 

Warek II. Warek II melakukan pemeriksaan dan memberi rekomendasi 

yang diparaf, untuk kemudian disampaikan kepada Rektor. 

 

Pasal 141 

Audit 

(1) Audit internal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang 

keuangan IAI TABAH adalah yayasan pondok pesantren Tarbiyatut 

Tholabah; 

(2) Audit eksternal tentang pengelolaan keuangan IAI TABAH adalah 

lembaga eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP). 

 

Pasal 142 

Monitoring dan Evaluasi Keuangan 

(1) Monitoring dan evaluasi (Monev) pengelolaan keuangan meliputi dana 

penyelenggaraan pendidikan, dana pengembangan, realisasi anggaran, 

output anggaran masing-masing Unit kerja.  

(2) Sistem monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran dan keuangan 

terdiri dari: Monev internal dan eksternal.  

(3) Monev internal dilakukan oleh: Ketua Yayasan dan Rektor, Warek II dan 

LPM.  

(4) Monev eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).  

(5) Hasil Monev dinyatakan dalam bentuk berita acara, laporan, dan nota.  

(6) Jika ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan dan 

pengurusan keuangan maka akan diambil tindakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal 143 

Pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan 

(1) Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan kepada pemangku 

kepentingan IAI TABAH dilakukan sebagai berikut: (1) Setiap transaksi 

keuangan diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara 

tertib; (2) Laporan keuangan meliputi laporan realisasi 

anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan disertai laporan kinerja; (3) Laporan keuangan 

dilakukan secara periodik yaitu bulanan, triwulanan, semester dan 

tahunan disampaikan kepada Rektorat dan Yayasan;  

(2) Dalam rangka konsolidasi laporan keuangan IAI TABAH menyusun 

laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 

atau standar yang telah ditentukan oleh Yayasan.  

(3) Laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi terdiri laporan 

realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. 

 

Pasal 144 

Mekanisme Penetapan Biaya Pendidikan 

(1) Mekanisme penetapan Biaya pendidikan di IAI TABAH dimulai dari 

program studi, fakultas/program studi yang diatur dalam keputusan 

Rektor untuk setiap tahunnya. 

(2) Pembahasan di tingkat program studi dilakukan dengan cara melakukan 

analisis biaya terhadap kurikulum, kebutuhan SDM, sarana dan 

prasarana, kebutuhan barang habis pakai, dan fasilitas penunjang 

lainnya. 

(3) Mekanisme penentuan biaya pendidikan di IAI TABAH melalui beberapa 

langkah:  

a. Rektor membentuk tim penentuan Biaya Operasional Pendidikan 

(BOP). 
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b. Tim melakukan studi perbandingan biaya pendidikan dengan 

perguruan tinggi yang sebanding IAI TABAH. 

c.  Wakil Rektor II melaksanakan rapat yang membahas bidang 

keuangan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia. 

d. Ketua program studi/Dekan mengusulkan kepada Rektor tentang 

besaran biaya praktikum, kuliah kerja lapangan, kuliah lapangan, studi 

ekskursi, dan magang. 

e. Rektor melaksanakan rapat pimpinan ke 1 yang terdiri dari Para wakil 

rektor, Dekan, kaprodi dan bagian administrasi keuangan untuk 

membuat simulasi. Simulasi dilakukan dengan batasan biaya SPP dan 

biaya lainnya di IAI TABAH tidak boleh melebihi perguruan tinggi 

sebanding.  

f. Hasil simulasi biaya pendidikan dilakukan public hearing dengan 

perwakilan mahasiswa untuk mendapatkan masukan seperlunya.  

g. Berdasarkan hasil simulasi dan public hearing Rektor melaksanakan 

rapat bersama dengan para wakil rektor, Dekan, kaprodi dan bagian 

administrasi keuangan atau rapat pimpinan ke 2. 

h.  Rektor melaksanakan rapat senat institut untuk menetapakan 

besaran SPP dan biaya lainnya.  

i.  Rektor menerbitkan Surat Keputusan tentang biaya pendidikan bagi 

mahasiswa IAI TABAH. 

j. Sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan 

penetapan biaya pendidikan (SPP dan biaya lainnya) adalah Rektor, 

Wakil Rektor I (Bidang Akademik), Wakil Rektor II (Bidang Keuangan 

dan kepegawaian), Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan 

Alumni), para Dekan Fakultas, para Wakil Dekan II Fakultas, Ketua 

Program Studi, Kepala Biro, Kepala UPT dan Lembaga, dan perwakilan 

mahasiswa. 
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Pasal 145 

Pembiayaan Mahasiswa berpotensi akademik  

dan kurang mampu 

 

(1) Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berpotensi akdemik dan 

kurang mampu adalah berbentuk pemberian beasiswa; 

(2) Bentuk-bentuk pemberian beasiswa di IAI TABAH adalah: (1) Beasiswa 

berprestasi, (2) Beasiswa Tahfiz, (3) Beasiswa anak nelayan, (4) 

Beasiswa Yatim, dan (4) Beasiswa miskin. 

(3) Bentuk-bentuk beasiswa yang disediakan di IAI TABAH dari sumber lain 

adalah: (1) Beasiswa miskin dari Diktis,  (2) Beasiswa dari Pemkab, (3) 

Beasiswa berbagi Donatur, dan (4) Beasiswa Bidikmisi dari Diktis. 

 

BAB XIII 

ORGANISASI KEMAHASISWAAN 

Pasal 146 

(1) Dasar organisasi kemahasiswaan IAI TABAH adalah keputusan Direktur 

Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia 

Nomor: Dj.I/253/2007 tentang pedoman umum organisasi 

kemahasiswaan perguruan tinggi agama islam. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan IAI TABAH 

diatur tersendiri dengan keputusan Rektor dan buku pedoman 

keorganisasian mahasiswa IAI TABAH. 

 

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 147 

(1) Dengan diberlakukannya peraturan penyelenggaraan IAI TABAH ini 

maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan 

peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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(2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan  : di Lamongan 

Pada tanggal   : 11 Januari 2017 

Pukul  : 22.17 WIB 

Rektor, 

 

 

 

Dr. IMAM AZHAR, M. Pd. 


