KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt, Buku Saku Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta tahun 2020 telah dapat diterbitkan. Buku ini tersusun berkat kerjasama Tim yang diketuai
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Buku Saku Mahasiswa ini memuat informasi tentang kegiatan akademik Mahasiswa UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta. Berkaitan dengan semakin ditertibkannya administrasi akademik, diterbitkannya
Buku Saku Mahasiswa ini dapat dijadikan acuan oleh para Pembimbing akademik dan mahasiswa,
sehingga proses belajar-mengajar dan kegiatan administrasi akademik bisa dilaksanakan dengan tertib
dan lancar.
Semoga Buku Saku Mahasiswa ini bermanfaat, dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan
Buku Saku Mahasiswa ini kami mengucapkan terima kasih.
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BAB I
PENDAHULUAN
1. Profil Singkat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Dihitung dari berdirinya Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) pada tahun 1957, Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, saat ini telah berusia 62 tahun. Selama kurun tersebut, lembaga
pendidikan ini telah menjalankan mandatnya sebagai institusi pendidikan dan transmisi ilmu
pengetahuan, sebagai institusi riset yang mendukung proses pengembangan ilmu dan pembangunan
bangsa, dan sebagai institusi pengabdian masyarakat yang terus mendorong program-program
peningkatan kesejahteraan sosial. Selama itu pula, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah melewati
beberapa periode sejarah, sehingga sekarang ini telah menjadi salah satu ikon Universitas Islam di
Indonesia. Secara singkat, sejarah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat dibagi ke dalam beberapa
periode, yaitu; periode perintisan, periode fakultas dari IAIN alJami’ah, periode IAIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, dan periode UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Visi, Misi dan Tujuan (2017-2021)
A. Visi
“UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Perguruan Tinggi yang Otonom dan Ungul dalam
Riset Integrasi Keilmuan-Keislaman”.
B. Misi
a. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang erkualitas bagi masyarakat luas secara
berkeadilan;
b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis riset yang bermutu dan unggul untuk
pengembangan keilmuan, transformasi sosial, dan peningkatan daya saing bangsa;
c. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam kerangka struktur dan kultur organisasi yang
otonom, religius, berintegritas, dan akuntabel.
3. Tujuan
a. Meningkatkan daya saing dan kompetensi lulusan dalam dunia global;
b. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam berbagai bidang di tingkat nasional dan internasional;
c. Meningkatkan kinerja pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, relevansi dengan
pengguna dan dunia industri;
d. Meningkatkan kinerja penelitian, publikasi ilmiah, dan tanggung jawab sosial serta pengabdian
masyarakat;
e. Meningkatkan kerjasama dan reputasi internasional;
f. Mewujudkan perguruan tinggi yang sehat berlandaskan pada penerapan Good University
Governance;
g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk membangun aktivitas pengajaran, riset dan
publikasi perguruan tinggi;

h. Mengembangkan sarana dan prasarana yang berkualitas dalam mewujudkan layanan prima,
efisien dan efektif;
4. Motto
Sejak 2007 UIN Syarif Hidayatullah menetapkan Knowledge, Piety, Integrity sebagai mottonya.
Motto ini pertama kali disampaikan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Komaruddin
Hidayat, dalam pidato Wisuda Sarjana ke-67 tahun akademik 2006/2007.
Knowledge mengandung arti bahwa UIN Syarif Hidayatullah memiliki komitmen menciptakan
sumber daya insani yang cerdas, kreatif, dan inovatif. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkeinginan
memainkan peranan optimal dalam kegiatan learning, discoveries, and engagement hasil-hasil riset
kepada masyarakat. Komitmen tersebut merupakan bentuk tanggung jawab UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta dalam membangun sumber daya insani bangsa yang mayoritas Muslim. UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta ingin menjadi sumber perumusan nilai keislaman yang sejalan dengan
kemodernan dan keindonesiaan. Oleh karena itu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menawarkan
studi-studi keislaman, sosial, politik, ekonomi serta sains dan teknologi modern termasuk kedokteran
dalam perspektif integrasi ilmu.
Piety mengandung pengertian bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki komitmen
mengembangkan inner quality dalam bentuk kesalehan di kalangan sivitas akademika. Kesalehan
yang bersifat individual (yang tercermin dalam habl min Allah) dan kesalehan sosial (yang tercermin
dalam habl min al-nas) merupakan basis bagi sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam
membangun relasi sosial yang lebih luas.
Integrity mengandung pengertian bahwa sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
merupakan pribadi yang menjadikan nilai-nilai etis sebagai basis dalam pengambilan keputusan dan
perilaku sehari-hari. Integrity juga mengandung pengertian bahwa sivitas akademika UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta memiliki kepercayaan diri sekaligus menghargai kelompok-kelompok lain.
Dalam motto Knowledge, Piety, Integrity terkandung sebuah spirit untuk mewujudkan kampus
madani, sebuah kampus yang berkeadaban, dan menghasilkan alumni yang memiliki kedalaman dan
keluasan ilmu, ketulusan hati, dan kepribadian kokoh. Rektor mencanangkan bahwa tahun 2018 UIN
Jakarta menjadi bagian dari komunitas akademik dunia, ditandai dengan terdaftarnya UIN Jakarta
sebagai member of Quacquarelli Symonds (QS) Ranking. Karena itu Rektor menyebutkan motto
tahun 2018 adalah Transforming into a World Class University.

BAB II
LAYANAN AKADEMIK

Setiap mahasiswa sejak diterima dan terdaftar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diwajibkan mengetahui
program belajar yang diikuti. Oleh karena itu setiap mahasiswa harus melaksanakan hal-hal berikut:
1. Pendaftaran Ulang dan Pengisian Rencana Studi
 Pada setiap permulaan semester mahasiswa diwajibkan melakukan pendaftaran ulang dan pengisian rencana
studi melalui AIS (Academic Information System).
 Apabila tidak melakukan pendaftaran, mahasiswa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan haknya
sebagai mahasiswa pada semester tersebut tidak berlaku.
 Untuk dapat mengikuti perkuliahan semester berikutnya, mahasiswa tersebut diharuskan mendaftarkan diri
kembali dengan membayar penuh kewajiban keuangan untuk semester berjalan dan semester sebelumnya.
 Masa studi pada semester yang tidak diikuti akan diperhitungkan sebagai masa studi yang telah ditempuh dalam
penyelesaian studi secara keseluruhan.

Alur Pendaftaran Ulang dan Pengisian Rencana Studi

Mahasiswa

 http://AIS.uinjkt.ac.id
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Selesai

2. Cuti Kuliah
 Cuti akademik adalah waktu yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan
akademik dalam jangka waktu tertentu dengan izin Dekan atau Rektor.

Alur Cuti Kuliah



Mahasiswa




Surat Permohonan Cuti Bermaterai
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Minimal Aktif 2 Semester
Mengambil Cuti Maksimal 2 semester
selama masa studi tidak boleh
berturut-turut
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Akademik
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b. Kartu Hasil Studi (KHS) semester
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c. Surat persetujuan dari dosen
Penasihat Akademik dan /Jurusan
/Program Studi

 Permohonan cuti kuliah dari Dekan
ditujukan kepada Rektor c/q Kepala Biro
AAKK paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum berakhir masa pendaftaran
ulang semester berikutnya

Keuangan
Pusat





Melakukan pembayaran cuti
Menyerakan Surat keterangan
dinyatakan cuti
Perubahan status mahasiswa

Selesai

 Kepala Biro AAKK/Kabag Akademik menerbitkan Surat Keterangan Cuti Kuliah dan tembusannya disampaikan kepada Dekan,
Kasubbag Akademik Fakultas, Bagian Keuangan dan Kasubbag Informasi Akademik
 Mahasiswa melakukan cuti kuliah selama 2 (dua) semester berturut-turut, dan tidak melakukan registrasi pada semester berikutnya,
maka mahasiswa tersebut dianggap mengundurkan diri, dan akan diterbitkan Surat Keterangan Pernah Kuliah.

3. Aktif kembali setelah Cuti Kuliah
 Mahasiswa yang telah menjalani cuti kuliah 1 (satu) atau 2 (dua) semester diharuskan melakukan
pendaftaran ulang pada semester berikutnya dengan memenuhi persyaratan administrasi akademik dan
keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melampirkan surat keterangan cuti kuliah yang
pernah didapat pada semester sebelumnya dan bukti pembayaran cuti kuliah.
 Jika setelah mengajukan cuti kuliah selama 2 (dua) semester berturut-turut, mahasiswa tidak melakukan
registrasi pada semester berikutnya, maka mahasiswa tersebut dianggap mengundurkan diri, dan akan
diterbitkan Surat Keterangan Pernah Kuliah.

Bagan Aktif Kembali Setelah Cutikuliah

 Mahasiswa melakukan pendaftaran
ulang pada semester berikutnya
 melampirkan surat keterangan cuti kuliah
 bukti pembayaran cuti kuliah.

4. Mahasiswa Pindah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
 Mahasiswa yang akan pindah dari UIN Syarif Hidayatuhlah Jakarta dapat diberikan surat pindah apabila
tidak dalam status cuti kuliah, tidak sedang dalam skorsing, atau putus studi.

Alur Pindah Kuliah

Mahasiswa

 Surat permohonan pengunduran diri bermaterai
6000

Prodi

 Mengetahui dan menyetujui Surat permohonan
pengunduran diri bermaterai 6000

Fakultas

Keuangan Pusat

Akademik Pusat

Selesai

 Surat permohonan pengunduran diri
Fakultas ke Biro AAKK

 Menyerahkan surat keterangan pengunduran diri
Fakultas
 Bukti pembayaran terakhir

 Bebas biaya kuliah
 Surat keterangan pengunduran diri Fakultas

5. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
 Sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor Nomor 722 Tahun 2016 tentang Pedoman Surat Keterangan
Pendamping Ijazah, merupakan dokumen tambahan penting yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan
pengetahuan, dan sikap.moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna, baik di dalam
maupun di luar negeri.

Alur Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
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a
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Selesai

6. Penggantian KTM (kartuTanda Mahasiswa)
KTM yang sudah tidak dapat digunakan atau hilang dapat mahasiswa dapatkan kembali
dengan prosedur yang telah ada dengan alus sbb:

Alur Pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
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 Upload foto terkini

Selesai

7. Sidang Yudisium Wisuda
 Penyelesaian Studi mahasiswa ditandai dengan pelaksanaan sidang yang berkelanjutan
dengan yudisium fakultas dan diakhiri wisuda mahasiswa yang dilaksanakan 4 kali dalam
setahun
Alur Sidang Yudisium Wisuda
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8. Wisuda Online



Mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah pada program studi di
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat mengikuti wisuda
dengan tatacara Pendaftaran wisuda sarjana secara online.Wisuda sarjana dilaksanakan 4
(empat) kali dalam setahun

Bagan Alur Wisuda :

