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KATA PENGANTAR
 
 

Pedoman Akademik Program Pascasarjana (PPs) Universitas 
Muhammadiyah Surabaya ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan 
para mahasiswa, agar para mahasiswa dapat memahami visi, misi 
dan tujuan program pascasarjana serta visi, misi masing-masing 
prodi.

Dalam menjalankan tugas-tugas akademik, mahasiswa wajib 
mengikuti ketentuan-ketentuan yang diterbitkan secara resmi oleh 
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya 
melalui Buku Pedoman ini.

Buku Pedoman ini telah mengalami beberapa kali revisi. 
Walaupun demikian, bilamana di kemudian hari masih terdapat 
kesalahan, baik secara teoretis maupun teknis, akan diperbaiki 
sebagaimana mestinya.

Selamat membaca, semoga bermanfaat.

 Surabaya, 16 Januari 2017
 Direktur

 Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag.
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1. Integritas
a. Sejarah Universitas Muhammadiyah Surabaya

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan 
Persyarikatan Muhammadiyah, Pimpinan Muhammadiyah 
Wilayah Jawa Timur Majelis Pendidikan dan Pengajaran 
(Mapendapwil), pada tahun 1980 mendirikan IKIP 
Muhammadiyah Surabaya dan pada tahun 1981 mendirikan 
Institut Teknologi Muhammadiyah Surabaya serta 
tahun 1982 mendirikan Fakultas Syari’ah. Sedangkan 
Pimpinan Muhammadiyah Daerah Gresik mendirikan 
Fakultas Ekonomi. Karena peraturan waktu itu, maka 
IKIP Muhammadiyah Surabaya, Institut Teknologi 
Muhammadiyah Surabaya dan Fakultas Ekonomi Gresik 
berdasarkan SK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
RI No. 0141/0/1984 digabung menjadi satu dengan nama 
Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan tiga 
Fakultas yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi.

Sebelumnya di Surabaya telah berdiri Fakultas Ilmu 
Agama Jurusan Da’wah (FIAD) yang berdiri sejak 15 
September 1964 dan Fakultas Tarbiyah pada tahun 1975. 
Maka berdasarkan SK Pimpinan Muhammadiyah Wilayah 

PASCASARJANA
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Jatim No: Kep/003-V/1985; FIAD, Fakultas Tarbiyah dan 
Fakultas Syariah berinduk ke Universitas Muhammadiyah 
Surabaya dengan ketiganya tergabung dalam Fakultas Ilmu 
Agama Islam (FAI).

Dalam perkembangannya Universitas Muhammadiyah 
Surabaya pada tahun 1993 mendirikan Akademi Keperawatan 
dan pada tahun 2001 dibuka Fakultas Hukum (S1) dan 
Akademi Analis Kesehatan (D3). Pada tahun 2006 dibuka 
Prodi kebidanan (D3) dan Prodi Keperawatan Program S1.

Pada tahun 2006 Akademi Keperawatan, Akademi 
Analis Kesehatan, Kebidanan dan Prodi Keperawatan 
Program S1 menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan, dengan 
Program Studi D3 Keperawatan, Program Studi D3 Analis 
Kesehatan, Program Studi D3 Kebidanan dan Program 
Studi S1 Keperawatan.

b. Sejarah Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surabaya

Berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) Universitas 
Muhammadiyah Surabaya pada tahun 2001-2010 dalam 
butir F. Pembukaan Program baru, yang salah satunya adalah 
membuka Program Pascasarjana.

Sebagai langkah awal pada tahun 2002, mendirikan 
Magister Studi Islam. Dalam proses pendiriannya mengalami 
kendala dengan adanya ketentuan dari Depag RI bahwa 
untuk sementara tidak diperbolehkan mendirikan Program 
Studi baru baik program S1 maupun program S2, dan jika 
berkeinginan membuka supaya memanfaatkan Pendidikan 
Tinggi Agarna yang sudah ada.
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Oleh karena ketentuan tersebut maka sambil menunggu 
kebijakan baru dari Depag RI, Universitas Muhammadiyah 
Surabaya bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta menyelenggarakan Program Pascasarjana 
Magister Studi Islam dengan Konsentrasi Pemikiran Hukum 
Islam dan Psikologi Pendidikan Islam.

Pada tahun 2003 Depag RI membolehkan kembali 
pembukaan Program Studi baru Program S1 dan S2. Universitas 
Muhammadiyah Surabaya mengajukan pembukaan Program 
Pascasarjana Magister Studi Islam dengan Program Studi 
Hukum Islam dan Pendidikan Islam. Pada tahun 2004. Depag 
RI Cq Dirjen Bagais menerbitkan SK Dj.II/363/2004 yang 
merupakan izin operasional Magister Studi Islam Program 
Studi Pendidikan Islam dengan konsentrasi Pemikiran 
Pendidikan Islam.

Pada tanggal 10 Maret 2007, Universitas Muhammadiyah 
Surabaya mengajukan izin perpanjangan dengan surat No. 
055/II.3.AU/A/2007 beserta berkas kelengkapannya. Pada 
tanggal 10 Juli 2007 terbitlah Surat Keputusan Direktur 
Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor : 
Dj.I/258/2007 tentang perpanjangan izin Penyeienggaraan 
Program Studi Pendidikan Islam jenjang Strata Dua (S2) pada 
Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang berlaku selama 
5 (lima) tahun. Dan pada tanggal 26 Oktober 2013 Program 
Studi Pendidikan Islam Terakreditasi dengan Peringkat B 
oleh BAN-PT dengan Nomer : 218/SK/BAN-PT/Ak-XI/
M/X/2013.

Kemudian pada tanggal 31 Juli 2009 berdasarkan Surat 
Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen 
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Pendidikan Nasional RI Nomor : 1272 /D/T/2009 
memberikan izin penyelenggaran program studi Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia jenjang program pascasarjana 
(S2) pada Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dan pada 
tanggal 14 Februari 2013 Program Studi Pendidikan Bahasa 
dan Sastra Indonesia Terakreditasi dengan Peringkat B 
oleh BAN-PT dengan Nomer : 054/SK/BAN-PT/Ak-X/M/
II/2013.

Setelah suskes mendirikan program studi pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia. Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surabaya mengajukan pendirian Program 
Studi Baru yaitu Program Studi Hukum Ekonomi Shari’ah 
dan mendapatkan izin operasional berdasarkan SK Dirjen 
Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor : 15-02 
Tahun 2014. Dan Pada tahun 2016 juga sudah terakreditasi 
oleh BAN-PT.

2. Identitas
a. Nama dan Alamat Perguruan Tinggi :

Universitas Muhammadiyah Surabaya JI.Sutorejo 
no.59 Surabaya.60113 TeIp.031-3811966, 3811967 Fax.031-
3813096

b. Nama dan Alamat Lembaga :
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 

Surabaya,. JI.Sutorejo no. 59 Surabaya.60113. Telp./Fax. : 
031- 3820221

c. Jenjang dan Orientasi Pendidikan :
S2 ( Magister )
	 Nama Program Studi / konsentrasi : Pendidikan Islam/
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Pemikiran Pendidikan Islam. Tahun Pembukaan : 2002. 
Tahun Penyelenggaraan : 2004 berdasarkan SK Dirjen 
Bagais Nomor: Dj.II/363/2004. dan diperpanjang dengan 
Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Departemen 
Agama RI nomor : Dj.I/258/2007.

	 Nama Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan 
Tinggi Depdiknas nomor : 1272/D/T/2009.

	 Nama Program Studi : Hukum Ekonomi Shari’ah dengan 
Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama 
RI Nomor : 15-02 Tahun 2014

 
3. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi
Menjadikan Universitas Muhammadiyah Surabaya 

sebagai kampus pengembangan kompetensi moral maupun 
intelektual dan penguatan daya saing.

b. Misi
Universitas Muhammadiyah Surabaya di abdikan untuk 

pengembangan pengetahuan dan teknologi, memperkaya 
kebudayaan, dan memajukan peradaban.

c. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas 

Muhammadiyah Surabaya dalah sebagai berikut:
	 Mewujudkan komitmen intelektual dengan 

mengedepankan keunggulan pengajaran dan pendidikan 
melalui partnership yang produktif.

	 Meraih keunggulan di bidang pendidikan.
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4. Sistem Penyelenggaraan 
a. Sistem Nilai

Pengelolaan Program Pascasarjana Magister Studi 
Islam didasarkan pada sikap professional, yaitu kejujuran, 
ketekunan dan keahlian.

Dari sistem nilai professional tersebut, Program 
Pascasarjana selalu berusaha menciptakan kondisi akademik 
yang kritis terhadap perkembangan Ilmu dan masyarakat 
yang membutuhkannya.

b. Sistem Pengelolaan
Sikap professional dalam penyelenggaraan akan semakin 

solid dengan dukungan semua pihak terutama dukungan unit-
unit terkait internal di Universitas, seperti Fakultas Agama 
Islam (FAI), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), 
Perpustakaan	 dengan	 segala	 fasilitasnya,	 Laboratorium	
Komputer-Bahasa dll.

c. Sistem Kepemimpinan (struktur Organisasi) 
1)  Struktur Organisasi.

Penyelenggaraan Program Pascasarjana dilakukan 
oleh pimpinan Program Pascasarjana yang struktur 
organisasinya terdiri dari :
a) Direktur
b)  Sekretaris Pascasarjana

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan 
Program Pascasarjana dilakukan oleh : staf akademik 
masing-masing program studi.

c)  Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi.
Dalam melaksanakan fungsi pendidikan Program 

Pascasarjana Program Studi Pendidikan Islam (PI)., 
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Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI), dan 
Hukum  Ekonomi Shari’ah (HES) Tenaga Kependidikan 
(Keuangan, Administrasi Akademik, Kemahasiswaan) 
Web, UPM, GKM, Jurnal, Perpustakaan, IKA, Pusat 
Kajian HES.

2) Tugas dan Wewenang
a) Direktur bertugas memimpin penyelenggaraan 

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, 
membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga 
administrasi Program Pascasarjana dan bertanggung-
jawab kepada Rektor.

b) Sekretaris Pascasarjana bertugas membantu direktur 
dalam bidang akademik dan kemahasiswaan

c) Staf akademik secara fungsional bertanggung jawab 
kepada direktur dalam menangani fungsi pengelolaan 
program studi masing-masing dan secara administrasi 
kepada kepala biro administrasi akademik dan kemaha-
siswaan.

d) Ketua Program Studi dan sekretaris prodi bertugas 
melaksanakan fungsi pendidikan program studinya.

5. Penerimaan Mahasiswa Baru
Sistem penerimaan dan seleksi mahasiswa baru melalui 

tahapan, yaitu:
a. Seleksi administrasi

Mahasiswa harus lulusan S1 dari berbagai bidang ilmu, 
dibuktikan dengan copy Ijazah S1 dan transkrip nilai dengan 
IPK serendah-rendahnya 2,75 dari skala 4.
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b. Seleksi tes tertulis
Mahasiswa yang lolos seleksi administrasi, diharuskan 

mengikuti tes tertulis yang terdiri dari tes kemampuan 
akademik dan tes bahasa arab - inggris. Tes kemampuan 
akademik diarahkan untuk menilai penguasaan calon 
mahasiswa terhadap bidang bidang dasar yang dapat menopang 
keberhasilan studinya sedangkan tes bahasa diarahkan untuk 
menilai kemampuan dasar calon mahasiwa dalam memahami 
referensi mata kuliah.

Standar penilaian tes kemampan akademik dan tes bahasa 
menggunakan standar penilaian, yaitu A = sangat baik, B = 
baik, C = cukup dan D = kurang. Bagi yang mendapat nilai 
A/B/C dinyatakan lulus dan dapat mengikuti perkuliahan 
sedangkan yang mendapat nilai D, diharuskan mengikuti 
kuliah matrikulasi terlebih dahulu. Penerimaan mahasiswa 
baru dilakukan setahun dua kali.

6. Perkuliahan dan Masa Studi 
a) Perkuliahan

Perkuliahan Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surabaya Magister Studi Islam dirancang 
dan dilaksanakan dengan model pemadatan perkuliahan tatap 
muka menjadi 4 (empat) semester efektif.

Metode yang digunakan adalah “partisipative learning” 
yang berorientasi pada “transfer of scientific attitude” dimana 
peserta didik ikut terlibat dalam proses belajar-mengajar secara 
aktif, dengan prinsip “mencari” tanpa “menunggu” informasi.

Dengan metode ini, para dosen berfungsi sebagai nara 
sumber, motivator, dinamisator, komunikator dan fasilitator 
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dalam proses pembelajaran bagi para mahasiswa untuk 
mencari ilmu yang diminati.

Tekhnik pembelajarannya meliputi : penulisan makalah, 
seminar, studium general dan presentasi hasil penelitian.

Kuliah dilaksanakan setiap hari kerja, yang terbagi 
menjadi empat semester, sesuai jadwal dan alokasi waktu 
yang harus dipenuhi dengan standar system kredit semester.

Ada beberapa model pelaksanaan perkuliahan yaitu: 
1)  Kuliah Matrikulasi

Kuliah Matrukulasi adalah kuliah yang dilakukan 
bagi mahasiswa yang dalam seleksi tes tertulis penerimaan 
mahasiswa baru mendapat nilai D. Kuliah matrikulasi 
berisi kuliah yang mendasari materi yang akan diberikan 
pada kuliah reguler. Sifat materi adalah non kredit tetapi 
wajib diikuti.Pada akhir kuliah diadakan ujian.

2)  Kuliah Reguler
Kuliah ini didasarkan pada waktu yang telah 

ditentukan yaitu empat semester efektif. Kuliah ini wajib 
diikuti mahasiswa minimal 75 % dari jumlah kuliah yang 
diadakan. Kuliah ini diadakan antara 12 s/d 16 tatap muka.

3)  Kuliah tamu
Kuliah tamu diadakan sekali persemester sewaktu 

kuliah perdana. Kuliah tamu dilaksanakan bertujuan untuk 
memberi bekal pada mahasiswa mengenai teori-teori 
baru yang relevan atau pengalaman empiris yang sangat 
berguna.

b) Administrasi Perkuliahan
Administrasi Perkuliahan adalah perlengkapan 

administrasi yang berkaitan dengan perkuliahan yaitu:
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1)  Kartu rencana studi (KRS-Online)
Untuk mengikuti perkuliahan mahasiswa harus mengisi 

KRS dan disetujui oleh ketua/sekretaris program studi.
2)  Kartu hasil studi (KHS)

KHS berisi mata kuliah yang telah diambil seorang 
mahasiswa beserta nilai yang diperoleh. Pengisian KHS 
dilakukan oleh bagian pengajaran. KHS digunakan sebagai 
bahan penyusunan transkrip nilai mahasiswa.

c) Daftar Hadir
Setiap mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir 

pada saat mengikuti kuliah. Bagian pengajaran bertugas 
mempersiapkan dan merekap daftar hadir mahasiswa sebagai 
laporan kepada dosen dan ketua/sekretaris program studi.

Daftar hadir mahasiswa digunakan untuk menentukan 
boleh tidaknya mahasiswa mengikuti mata kuliah yang 
bersangkutan.

d) Masa Studi.
Keseluruhan jumlah satuan kredit yang ditawarkan (45 

sks), dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat, yaitu 16 
bulan efektif, yang dilaksanakan dengan kuliah tatap muka 
selama 4 semester, 3 semester untuk kuliah tatap muka dan 1 
semester untuk penyusunan tesis.

Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan tesis tepat 
pada waktunya, diberikan tenggang waktu khusus maksimal 
satu semester efektif.

7. Penilaian
Penilaian hasil belajar, pada program Program Pascasarjana 

Universitas Muhammadiyah Surabaya Magister Studi Islam 
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didasarkan pada prestasi studi yang mengacu pada pedoman 
penyelenggaraan pendidikan yang diterapkan di Universitas 
Muhammadiyah Surabaya dengan tetap mengacu pada Keputusan 
Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, nomor: 232 / 
U / 2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan 
Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, yang meliputi:
a) Kehadiran yang disyaratkan kepada setiap peserta program 

untuk mengikuti kuliah tatap muka minimal 75 % dari jumlah 
jam kuliah.

b) Tugas terstruktur yang disyaratkan kepada seluruh peserta 
program adalah: mengerjakan seluruh beban tugas terstruktur 
yang dipandu oleh masing masing dosen pengampu.

c) Ujian tertulis dan presentasi makalah dinilai berdasarkan 
pada kemampuan peserta program dalam menguasai konsep, 
analisis serta solusi problematikanya secara tertulis dan atau 
penjelasan lisannya.

d) Karya tulis dalam bentuk Tesis dinilai berdasarkan kemampuan 
peserta program dalam memaparkan, menganalisis dan 
memecahkan masalah dengan standar penulisan tesis 
magister pada Program Studi Pendidikan Islam Universitas 
Muhammadiyah Surabaya.

e) Jumlah makalah yang didiskusikan dan teknis pelaksanaan 
diskusi untuk setiap matakuliah diserahkan sepenuhnya pada 
kebijakan para dosen pengampu mata kuliah.

f) Untuk	 mata	 kuliah-mata	 kuliah	 yang	 spesifik:	 penulisan	
makalah, presentasi makalah, ujian sisipan dan ujian akhir 
dapat diselenggarakan secara simultan atau sendiri-sendiri 
(dalam waktu bersamaan / berbeda) menurut pertimbangan 
dosen pengampu mata kuliah.
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g) Penilaian prestasi peserta program diserahkan sepenuhnya 
kepada para dosen pengampu mata kuliah dengan meng-
gunakan skala nilai sebagai berikut :

Rentang Nilai Huruf Angka Kategori
80 – 100 A 4 Sangat Baik
72 – 79 AB 3.5 Baik
64 – 71 B 3 Lebih Dari Cukup
56 – 63 BC 2.5 Cukup
48 – 55 C 2 Kurang
40 – 47 D 1 Sangat Kurang
<= 39 E 0 Gagal

h)   Adapun ketentuan penghitungan Indeks Prestasi, berkaitan 
dengan	kualifikasi	kelulusan,	adalah	sebagai	berikut	:

Indeks Prestasi Kualifikasi kelulusan

< 2,7 Tidak Lulus

> 2,7 - < 3,5 Lulus dengan memuaskan

> 3,5 - < 3,7 Lulus dengan sangat memuaskan

> 3,7 — 4,0 Lulus dengan pujian

Keterangan : Predikat kelulusan dengan pujian 
ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi 
maksimum, yaitu tahun (masa studi minimal) ditambah 1 
semester.

Mahasiswa dapat mengulangi ujian pada setiap mata 
kuliah yang pernah ditempuhnya pada setiap semester yang 
bersangkutan dan diharuskan menempuh perbaikan nilai 
mata kuliah yang mendapatkan nilai huruf < D.
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8. Cuti Akademik dan Gagal Studi
a) Cuti Akademik

Dalam keadaan tertentu, mahasiswa dapat mengajukan 
permohonan cuti akademik kepada Ketua Program 
Studi maksimal 1 semester. Waktu cuti akademik tidak 
diperhitungkan dalam masa studi yang terpakai.

b) Gagal Studi
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 

Surabaya akan menerapkan sanksi “peringatan akademik” 
atau “pemutusan studi (drop out)” atas para peserta program 
(mahasiswa).
1). Peringatan akademik akan diterapkan jika yang 

bersangkutan :
a. Belum menempuh seminar susulan penelitian tesis 

pada semester ke - 4.
b. Tidak mengikuti perkuliahan selama satu semester.
c. Belum menempuh ujian tesis pada semester ke  - 5.
d. Belum mencapai Indeks Prestasi Minimal “lulus” 

(2,7) pada akhir semester ke - 3.
2).  Pemutusan studi (drop out) akan dinyatakan jika:

a. Mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan selama 
dua semester secara berturut-turut dan mahasiswa 
yang bersangkutan tidak memberikan alasan yang 
dapat dipertanggung jawabkan, walaupun secara 
administratif telah dipenuhi.

b. Tidak melakukan her-registrasi selama dua 
semester berturut-turut dan mahasiswa yang 
bersangkutan tidak memberikan alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan.



16 PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

c. Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya 
selama > 8 semester.

d. Mahasiswa hanya dapat mencapai Indeks Prestasi < 
2,7 pada akhir semester ke – 8.

e. Mahasiswa mengundurkan diri.
f. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus ujian tesis 3 kali 

berturut-turut.

9. Biaya Pendidikan dan Mekanisme Pembayaran
Biaya Pendidikan selama mengikuti Program Pascasarjana 

Universitas	Muhammadiyah	Surabaya	murah	dan	efisien	karena	
seluruh pembiayaan yang dibebankan kepada mahasiswa akan 
dikembalikan dalam bentuk pelayanan yang optimal.

Biaya pendidikan untuk Program Pascasarjana terdiri dari :
1. Pendaftaran
2. Matrikulasi
3. Heregistrasi, SPP Selama 3 Semester.
4. Seminar proposal tesis, pembimbingan, ujian tesis, 

pengurusan ijazah dan yudisium.
5. Wisuda

Jumlah biaya-biaya diatas diatur sendiri dalam surat 
keputusan Rektor.

10. Yudisium dan Wisuda
a) Yudisium

Mahasiswa yang sudah dinyatakan Tesisnya diterima dan 
sudah diperbaiki akan diajukan Surat Keputusan Yudisium 
kepada	Rektor	dengan	Lampiran	lampiran	yang	diminta	dan	
pelunasan kewajiban keuangan keseluruhan (lunas).
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Tanggal Surat Keputusan Rektor adalah pernyataan 
bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan studi dan 
berhak dengan gelar Magister Pendidikan Islam.

Nilai Tesis di peroleh dari nilai yang diberikan, baik 
oleh dosen pembimbing maupun dosen penguji.

Predikat Cumlaude / dengan Pujian diberikan 
kepada mahasiswa dengan syarat bila mahasiswa dapat 
menyelesaikan kelulusan programnya tepat waktu (dua 
tahun atau sebelumnya) terhitung sampai saat penyerahan 
tesis ke Sekretariat Program Pascasarjana untuk diuji.

b) Wisuda
Mahasiswa yang sudah diyudisium berhak 

mendapatkan ijazah dan diwajibkan mengikuti wisuda 
yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah 
Surabaya. Ketentuan Wisuda diatur tersendiri dalam Surat 
Keputusan Rektor.

11. Perpustakaan
Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas 

Muhammadiyah memberikan  pelayanan kepada mahasiswa 
pada setiap hari jam kerja mulai pukul 08.00-15.00 WIB.

Perpustakaan Pascasarjana menempati gedung F lantai 1. 
Adapun bentuk Iayanannya adalah sebagai berikut:
a. Layanan Administrasi

1)  Syarat menjadi anggota perpustakaan adalah : mahasiswa 
Program Pascasarjana yang berkartu mahasiswa, 
menyerahkan pas foto 2 lembar ukuran 3 x 4, mengisi 
formulir yang disediakan dan membayar biaya 
administrasi.
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2)  Bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan studinya 
diharuskan meminta keterangan bebas pinjam dengan 
dikenakan biaya.

b. Layanan Sirkulasi
1)  Peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan 

dilakukan oleh petugas layanan sirkulasi
2)  Peminjaman hanya bisa dilakukan dengan menggunakan 

kartu peminjam, maksimum 3 buku dengan masa pinjam 
maksimum 7 hari dan dapat diperpanjang.

3)  Keterlambatan pengembalian buku didenda perhari 
perbuku.

4)  Peminjam yang menghilangkan sebagian atau semua 
buku atau merusaknya (sobek atau kotor) diharuskan 
memperbaiki atau mengganti dengan buku yang sama.

5)  Hal lain yang tidak diatur dalam bab ini akan diatur 
kemudian termasuk biaya denda

c. Layanan Referensi
1) 	 Koleksi	referensi	(Kamus,	ensiklopedi,	bibliografi,	buku	

iaporan) sifatnya on reserve dapat dibaca dan dicopi oleh 
petugas perpustakaan.

2)  Koleksi makalah, laporan penelitian, tesis tidak boleh 
dibaca di luar perpustakaan dan tidak boleh dicopy.

d. Layanan Internet
Layanan	 Internet	 diberikan	 kepada	 mahasiswa	 untuk	

mengakses informasi lintas batas dari berbagai sumber di 
seluruh	dunia.	Layanan	ini	gratis	kecuali	kalau	memerlukan	
print out.
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12. Tenaga Kependidikan
Dalam menjalankan kegiatan akademik baik dilingkup Prodi 

maupun dilingkup fakultas, Pascasarjana dibantu oleh tenaga 
kependidikan atau staff akademik yang berfungsi membantu 
kegiatan prodi dan pascasarjana, bagian keuangan pascasarjana 
membantu mahasiswa untuk memenuhi kewajiban pembayaran 
di Universitas, sedangkan tenaga kependidikan yang lain, 
membantu kegiatan akademik Prodi, baik di Prodi Pendidikan 
Islam, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia maupun di 
Prodi Hukum Ekonomi Shari’ah.

13. Gugus Kendali Mutu
Gugus kendali Mutu (GKM) Program Pascasarjana dibawah 

Pusat Penjaminan Mutu Universitas, gugus kendali mutu 
membawahi Unit Kendali Mutu (UKM) disetiap program studi. 
Gugus Kendali Mutu bertugas memonitoring monev setiap 
prodi, sebagai badan akreditasi prodi, sebagai auditor internal 
fakultas dan memonitor standar mutu akademik.

Standar Mutu Akademik mencakup manajemen mutu 
akademik, kurikulum dan mahasiswa, SDM, prasarana dan 
sarana, riset, pengabdian kepada masyarakat, sistem informasi 
dan pendanaan.

Disetiap akhir semester masing-masing prodi berkewajiban 
membuat monitoring evaluasi program studi, monev prodi 
tersebut sebelum disetor ke pusat penjaminan mutu universitas, 
GKM wajib meneliti dan menalaah kembali monev tersebut 
agar sesuai dengan ketentuan, apabila ada prodi yang belum 
melaksanakan kegiatan monev, maka GKM berhak menegur 
prodi bersangkutan.
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14. Sarana Pendukung Pembelajaran
Kegiatan pembelajaran di Program Pascasarjana Universitas 

Muhammadiyah Surabaya didukung dengan sarana pembelajaran 
yang	memadai,	 seperti	 kelas	 yang	 ber-AC,	 LCD/Proyektor	 di	
setiap kelas, gedung yang representatif, laboratorium bahasa, 
dan laboratorium micro teaching.



PROGRAM  STUDI
PENDIDIKAN ISLAM





1. Visi, Misi, Tujuan Program Studi
a. Visi 

Menjadi program Studi Pendidikan Islam yang unggul 
dalam pengembangan ilmu berbasis penelitian, moralitas, 
intelektualitas, dan berjiwa entrepreneur.

b. Misi 
1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang Pen-

didikan Islam.
2) Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas di bidang 

Pendidikan Islam
3) Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat di bidang 

Pendidikan Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4) Meningkatkan kerjasama di bidang Pendidikan Islam 

dengan berbagai pihak baik lokal, regional, nasional, 
maupun internasional.

5) Menyelenggarakan kegiatan dan pelatihan yang menumbuh-
kan jiwa wirausaha.

6) Meningkatkan dan melestarikan budaya akademik ber-
wawasan lokal dan global.

c. Tujuan    
1) Menghasilkan Magister Prodi Pendidikan Islam yang beriman, 

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN ISLAM
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berakhlak, memiliki kompetensi dan profesionalisme di 
bidangnya sesuai kebutuhan stakeholders.

2) Menghasilkan Produk penelitian yang bermutu  sehingga 
menjadi rujukan secara regional, nasional, dan Asia Tenggara 
yang berbasis keunggulan lokal untuk mewujudkan 
penyelenggaraan Pendidikan Islam yang responsif terhadap 
kebutuhan masyarakat. 

3) Melakukan Pengabdian kepada masyarakat yang mampu 
men dorong kemandirian rakyat yang sadar pendidikan secara 
berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

4) Mewujudkan Tata kelola prodi S2 Pendidikan Islam yang 
berintegritas, transparan, dan akuntabel guna menunjang 
efektivitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya.

5) Melakukan Kerjasama yang strategis, sinergis, dan ber-
kelanjutan dengan pihak lokal, regional dan internasional.

2. Profil Lulusan
1) Tenaga Pendidik yang  memiliki jiwa enterpreneur

Peran dan fungsi: merencanakan, mengimplementasikan, 
dan mengevaluasi proses pembelajaran, serta menindaklanjuti 
hasil evaluasi pembelajaran.

2) Manajer	Lembaga	Pendidikan	Islam
Peran dan Fungsi : mampu mengelola lembaga pendidikan 

Islam baik formal maupun informal sehingga memiliki daya 
saing secara regional maupun nasional

3) Researcher bidang pendidikan Islam
Peran dan fungsi (1) membuat program rencana kegiatan 

penelitian dan pengembangan; (2) melaksanakan kegiatan 
penelitian; (3) merumuskan konsep usulan kebijakan nasional 
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yang diterapkan, (4) menyusun karya tulis ilmiah (KTI), (5) 
mengarahkan, membimbing, dan membina kegiatan penelitian; 
(6) menyebarluaskan hasil penelitian (mendiseminasikan dan 
mempublikasikan hasil penelitian); (7) mengikuti perkembangan 
ilmiah dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai 
kepakaran. 

3. Capaian Pembelajaran Program Studi
a. Sikap 

1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religius.

2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan 
tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.

3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 
peradaban berdasarkan Pancasila.

4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta 
tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung 
jawab pada negara dan bangsa.

5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, 
dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal 
orang lain.

6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta 
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara.

8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri.
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10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan di bidang pendidikan Islam.

11) Berakhlakul karimah dalam bermuamalah yang bermanfaat 
bagi diri, masyarakat, bangsa dan Negara.

12) Mampu menginternalisasikan misi persyarikatan 
Muhammadiyah dalam berbagai aspek kehidupan.

13) Memiliki jiwa kewirausahaan di bidang Pendidikan Islam.

b. Kemampuan Bidang Kerja
1) Mampu	berfikir	secara	logis,	kritis	melalui	penelitian	ilmiah	

dalam bidang pendidikan Islam dan mempublikasikan 
tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun 
internasional.

2) Mempu mengelola dan mengembangkan riset yang 
bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu 
mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

3) Mampu mengambil keputusan berdasarkan kajian 
penelitian di Pendidikan Islam serta mengomunikan 
ide secara efektif dalam berbagai bentuk media kepada 
masyarakat seprofesi atau lingkunagn yang sesuai atau 
masayrakat umum.

4) Mampu berkomunikasi dan berpartisipasi secara aktif 
dalam pengembangan profesi.

5) Menguasai dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam 
pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan.

6) Mampu mengidentifkasi persoalan bidang pendidikan 
Islam yang menjadi objek penelitian dan memposisikan ke 
dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui 
pendekatan interdisipliner atau multidisiplin.
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7) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara 
mandiri.

8) Mampu meminimalisir angka kekerasan pada anak, 
melalui penanaman etika dan edukasi pada masyarakat.

9) Mampu menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam pada 
masyarakat, sehingga terwujud masyarakat madani dan 
beradab.

c. Penguasaan Pengetahuan
1) Menguasai	filsafat	pendidikan	serta	konsep-konsep	teoretis	

bidang pendidikan Islam, dan metodologi penelitian  
pendidikan Islam.

2) Menguasai konsep pengembangan kurikulum bidang 
pendidikan Islam, dan pembelajarannaya.

3) Menguasai konsep manajemen kelembagaan pendidikan 
Islam.

4) Mengetahui dan memahami hakekat Tuhan, manusia, dan 
kehidupan sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan hadits 
yang shahih dan ilmu pengetahuan.

4. Struktur Kurikulum dan Sebaran Mata Kuliah
a. Struktur Mata Kuliah

NO KODE MATAKULIAH
S
K
S

J
S

SKS 
PERKULIAHAN SEMESTER PRA

SYARAT

T P L 1 2 3 4

A.  MATA KULIAH WAJIB INSTITUSI (MKWI)

1. 15WI00001 Al Islam dan 
Kemuhammadiyahan 2 x

2. 15WI00002 Tesis 6 x
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NO KODE MATAKULIAH
S
K
S

J
S

SKS 
PERKULIAHAN SEMESTER PRA

SYARAT

T P L 1 2 3 4

B. MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS (MKWF)

1. 15WF01001 Seminar Proposal 2 x

2. 15WF01002 Metodologi Penelitian 2 x

C. MATA KULIAH WAJIB  PROGRAM STUDI (MKWP)

1 15WP10101 Filsafat Ilmu 2 x  

2 15WP10102 Kajian Kependidikan 
Islam 2 x

3 15WP10103 Metodologi Studi Islam 3 x

4 15WP10104 Studi Qur’an 2 x

5 15WP10105 Studi Hadits 2 x

6 15WP10106 Sejarah Dan 
Peradaban Islam 2 x

7 15WP10107 Sejarah Perkembangan 
Pemikiran Islam 2 x

8 15WP10109
Pengembangan 
Kurikulum Pendidikan 
Islam

3 x

9 15WP10110 Pemikiran Pendidikan 
Islam Klasik, Modern 3 x

10 15WP10112 Manajemen Lembaga 
Pendidikan Islam 2 x

11 15WP10113 Psikologi Pendidikan 
Islam 2 x

12 15WP10114 Sosiologi Pendidikan 2 x

C. MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI (MKPPS)

1. 15PP10101 Teknologi Pendidikan 
Agama Islam 2 x

2. 15PP10102 Kapita Selekta 
Pendidikan Islam 2 x

3. 15PP10103 Pengembangan Bahan 
Ajar PAI 2 x

4. 15PP10104 Pengembangan 
Kurikulum Pesantren 2 x

Jumlah 48
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5. Sebaran Mata Kuliah Per Semester
Semester 1

No Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
Jumlah SKS

TM P L
1. 15WP10101 Filsafat Ilmu 2
2. 15WP10102 Kajian Kependidikan Islam 2
3. 15WP10103 Metodologi Studi Islam 3
4. 15WP10104 Studi Qur’an 2
5. 15WP10105 Studi Hadits 2
6. 15WI00001 Al Islam dan Kemuhammadiyahan 2

Jumlah 13

Semester 2
No Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS

Jumlah SKS
TM P L

1. 15WP10107 Sejarah Perkembangan Pemikiran 
Islam 2

2. 15WP10109 Pengembangan Kurikulum 
Pendidikan Islam 3

3. 15WP10110 Pemikiran Pendidikan Islam 
Klasik, Modern 3

4. 15WP10111 Teknologi Pendidikan Agama 
Islam 3

5. 15WP10106 Sejarah dan Peradaban Islam 2
Jumlah 13

Semester 3
No Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS

Jumlah SKS
TM P L

1. 15WF10002 Metodologi Penelitian 2

2. 15WP10112 Manajemen Lembaga Pendidikan 
Islam 2

3. 15WP10113 Psikologi Pendidikan Islam 2
4. 15WP10114 Sosiologi Pendidikan 2
5. 15WF01002 Seminar Proposal 2

Jumlah 10

Semester 4
No Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS

Jumlah SKS
TM P L

1. 15WI00002 Tesis 6
Jumlah 42
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6. Deskripsi Mata Kuliah
a. Bahasa Arab (Matrikulasi)

Materi perkuliahan ini ditekankan pada pengembangan 
pemahamam teks-teks berbahasa Arab, yang dipilih dari 
beberapa buku berbahasa Arab baik klasik maupun kontemporer 
sebagai pengenalan untuk memahami buku-buku bahasa Arab 
yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang ditekuninya.

b. Bahasa lnggris (Matrikulasi)
English for spesial Purposes (ESP) is a course in theory 

and, mostly, practice of reading comprehension of english 
texts. This course is offered to facilitate graduate students 
in comprehending literature written in English. Thus, by the 
end of this course, they are expected to develop their skill in 
reading comprehension of English texts.

c. Kajian Kependidikan Islam (Matrikulasi)
Matakuliah Kajian Kependidikan Islam ini merupakan 

matakuliah Matrikulasi. Tidak memiliki sks. Namun matakuliah 
ini diwajibkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang tidak 
memiliki disiplin keilmuan yang linier. Dengan menempuh 
matakuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami kajian 
kependidikan Islam secara mendalam. Karena matakuliah-
matakuliah pada semester berikutnya sudah menjurus pada 
matakuliah program studi yang jika mahasiswa tidak mendapat 
pengetahuan awal tentang kependidikan Islam, ditakutkan 
mahasiswa akan mengalami banyak kesulitan dan kendala 
dalam memahaminya.

d. Pengantar Kependidikan Islam
Matakuliah Pengantar Kependidikan Islam meliputi: 

pengertian, hakekat pendidikan Islam, hakekat belajar mengajar, 
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dasar pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam, pendidikan, 
peserta didik, kurikulum pendidikan Islam, pendekatan dan 
metode pendidikan Islam, alat/media pendidikan Islam, 
evaluasi dalam pendidikan Islam, lembaga pendidikan 
Islam, manajemen pendidikan Islam, periodesasi pendidikan 
Islam,	 fitrah	 manusia	 dan	 usaha-usaha	 pengembangannya,	
kepribadian muslim dan usaha-usaha pembentukannya.

e. Filsafat llmu
Melalui matakuliah ini, mahasiswa diajak memahami 

hasil	 refleksi	 secara	 integral	 dan	 mendasar	 tentang	 ilmu	
pengetahuan, yang meliputi aspek antologi, epistemologi 
aksiologi dan strategi pengembangannya. Dari kajian ini, 
mahasiswa diharapkan mampu memahami perspektif dan 
kemungkinan pengembangan ilmu, khususnya kajian Islam 
dan menyadari adanya keterjalinan antara cabang-cabang ilmu 
dengan kelebihan dan kelemahan metode masing-masing.

Pembahasan tentang ontologi difokuskan pada unsur realitas 
empiris, seperti faktra, data, dan informasi, serta kedudukannya 
dalam kegiatan ilmiah. Pembahasan tentang epistimologi 
difokuskan pada metode ilmiah dan operasionalisasinya dalam 
metodologi penelitian, sedangkan kajian tentang aksiologi 
difokuskan pada nilai-nilai yang terkait dengan kegiatan 
keilmuan, baik secara internal, eksternal, maupun sosial. 
Pembahasan materi perkuliahan dikaitkan dengan materi yang 
diberikan dalam perkuliahan metodologi penelitian dan teknik 
analisis data.

f. Studi Qur’an
Mata kuliah studi al-Quran yang disusun untuk Program Studi 

Pendidikan Islam. Mata kuliah ini dirancang dengan mengacu 
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pada sasaran akhir perkuliahan, yaitu untuk menyegarkan 
kembali pengetahuan mahasiswa tentang al-Qur’an dan ulum 
al-Qur’an, memahami al-Qur’an sebagai sumber utama dalam 
ilmu keislaman dan landasan dalam segala aspek kehidupan, 
serta mengkaji bagaimana para mufasirin memahami al-
Qur’an. Perkuliahan ini diarahkan pada kemandirian studi 
dengan penekanan pada kemampuan membaca, dengan 
langkah-langkah antara lain melakukan refreshing tentang 
ilmu al-Qur’an dan tafsir, pendalaman terhadap kajian al-
Qur’an dan ulum al-Qur’an, serta penjelajahan terhadap 
beberapa kitab tafsir dan studi kritis terhadap karya mufassirin 
atau ahli ulum al-Qur’an.

Bagi mahasiswa yang sebelumnya menempuh Program 
Sarjana pada PTAI, sebagian materi dalam matakuliah ini 
telah pernah diperoleh dalam matakuliah Ulumul Qur’an dan 
tafsir. Oleh karena itu dalam program ini penyajian matakuliah 
ini diusahakan terhindar dari pengulangan-pengulangan. Mata 
kuliah ini nantinya dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam 
bekerja baik menjadi seorang yang ahli dalam bidang studi 
Quran atau menjadi dosen untuk matakuliah Studi Qur’an.

g. Studi Hadith
Mata kuliah studi Hadith yang disusun untuk Program Studi 

Pendidikan Islam. Mata kuliah ini dirancang dengan mengacu 
pada sasaran akhir perkuliahan, yaitu untuk menyegarkan 
kembali pengetahuan mahasiswa tentang Hadith dan ulum 
Hadith, memahami Hadith sebagai sumber utama dalam 
ilmu keislaman dan landasan dalam segala aspek kehidupan, 
serta mengkaji bagaimana para Ulama memahami Hadith. 
Perkuliahan ini diarahkan pada kemandirian studi dengan 
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penekanan pada kemampuan membaca, dengan langkah-
langkah antara lain melakukan refreshing tentang ilmu Hadith, 
pendalaman terhadap kajian Hadith dan ulum Hadith, serta 
penjelajahan terhadap beberapa kitab Hadith dan studi kritis 
terhadap karya muhadditsin atau ahli ulum Hadith.

Bagi mahasiswa yang sebelumnya menempuh Program 
Sarjana pada PTAI, sebagian materi dalam matakuliah ini 
telah pernah diperoleh dalam matakuliah Ulumul Hadith. 
Oleh karena itu dalam program ini penyajian matakuliah ini 
diusahakan terhindar dari pengulangan-pengulangan. Mata 
kuliah ini nantinya dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam 
bekerja baik menjadi seorang yang ahli dalam bidang studi 
Hadith atau menjadi dosen untuk matakuliah Studi Hadith.

h. Metodologi Studi Islam
Matakuliah ini di desain untuk Program Studi Pendidikan 

Islam pada Program Pascasarjana. Cakupan Pembahasannya 
antara lain : Kajian Filsafat Pragmatisme Charles S. Pierce. 
Epistemologi Islam Abed al-Jabiri. Kajian atas Buku 
Approach to Islam in Religious Studies Karya Richard C. 
Martin dan Charles J. Adam. Religious Studies Perspektif 
Insider / Outsider gagasan Kim Knott. Historisitas dalam 
Kajian Islam Perspektif Mohammad Arkoun dan Ibrahim M. 
Abu Rabi’. Hermeneutika Khaled Abou El-Fadhl. Gender 
dalam Perspektif Nashr Hamid Abu Zayd. Islam dan Hak 
Asasi Manusia Perspektif Mashood A. Baderin dan Fathi 
Osman.,	 Fenomena	Global	 Salafism.,	 Islam	 Progressif	 dan	
Ijtihad Progressif Perspektif Abdullah Saeed dan Omid 
Safi.,	Maqashid	al-Shari’ah	Perspektif	 Jasser	Auda.,	Kajian	
Terhadap Fathullah Gulen Movement.
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i. Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
Mata kuliah al Islam dan Kemuhammadiyahan ini 

didesain untuk program magister yang membahas nilai-
nilai al-Islam dan kemuhammadiyah. Dalam mata 
kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi 
untuk mampu memahami dan mendalami nilai-nilai al-
Islam dan kemuhammadiyah sebagai ciri khusus dari 
Unversitas Muhammadiyah. Di dalamnya mahasiswa 
diharapkan mengetahui secara kritis bagaimana organisasi 
Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid 
(pembaharuan Islam) telah mengembangkan berbagai 
amal usaha Muhammadiyah (AUM) dari bidang kesehatan, 
pendidikan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, Mahasiswa 
diharapkan mampu memahami produk hukum yang telah 
dikembangkan oleh Majelis tarjih dan Tajdid dalam 
mengembanagkan pembaharuan hukum sebagai jawaban 
dari persoalan problematika masyarakat kontemporer yang 
bersumber dari al Quran dan al Hadits, tanpa terkecuali 
persoalan hukum dibindang ekonomi khususnya perbankan 
dan keuangan yang sedang berkembang di Indonesia.

j. Sejarah dan Peradaban Islam
Matakuliah ini di desain untuk program pascasarjana prodi 

pendidikan Islam. Matakuliah ini menelusuri warisan sejarah 
peradaban Islam masa lalu. Pembahasan dalam mata kuliah 
ini meliputi: Arab pra-Islam: kehidupan politik, ekonomi, 
sosial, dan keagamaan. Nabi Muhammad saw. Dalam periode 
Makkah: pembentukan peradaban Islam. Nabi Muhammad 
dalam periode Madinah: penguatan masyarakat dan negara 
Islam. Pembentukan khilafah Islamiyah dan perkembangannya 



35PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM

di masa Khalifah Abu Bakar dan Umar Ibn Khattab. Masa 
Khulafaur Rasyidun: khalifah Usman dan Ali. Daulah 
Umayah : berdiri dan kebijaksanaan pemerintahan dan politik 
serta perluasan wilayah. Perkembangan peradaban Islam dan 
kemunduran Bani Umayah. Daulah Abbasiyah: berdirinya 
dan perkembangan pemerintah dan politik. Berdirinya 
dinasti-dinasti kecil pada masa Abbasiyah di Barat Bagdad: 
Idrisiyah, Aghlabiyah, Tuluniyah, Ikhsyidiyah, Hamdaniyah, 
Qaramitah. Dinasti-dinasti besar di masa Abbasiyah: Bani 
Buwaih, Ghaznawiyah, Bani Saljuk. Islam di Afrika Utara 
dan Spanyol: perkembangan pemerintahan Bani Umayah. 
Kejayaan peradaban Islam di Spanyol di masa Umayah. 
Muwahhidun, Bani Ahmar dan kemunduran Islam di Spanyol. 
Perang Salib: sebab-sebab, perkembangan dan akhirnya. 
Dinasti pasca jatuhnya Baghdad: Timuriyah. Turki Usmani: 
berdiri dan perkembangan politiknya.

k. Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam
Matakuliah ini didesain untuk mahasiswa program 

pascasarjana prodi pendidikan Islam. Batasan waktu kajian 
ini meliputi periode klasik dan menengah. Mata kuliah ini 
menelusuri proses kelahiran dan perkembangan ide-ide yang 
muncul di dunia Islam. Penekanan kajian tidak hanya pada 
pembentukan aliran Pemikiran tetapi juga kaitan antara ide-
ide tersebut dengan perkembangan persoalan yang dihadapi 
kaum muslimin. Sejarah pemikiran Khawarij, Mu’tazilah, 
Qadariyah, Jabariyah dan Maturidiyah. Pemikiran Tasawuf 
Dzunnun al-Misri. Serta mengkaji Pemikir-Pemikiran Islam 
masa Klasik seperti : al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Thufail, Ibnu 
Rusydi, al-Razi dan al-Kindi.
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l. Pemikiran Pendidikan Islam Klasik dan Modern
Materi matakuliah terdiri dari: Pemikiran Pendidikan 

Islam dan Implikasinya terhadap Pengembangan Ilmu dan 
Teori Pendidikan Islam; Wawasan tentang Mazhab Pemikiran 
Pendidikan Islam; Paradigma Pemikiran Pendidikan Islam 
dan Barat: Tinjauan Epistemologis; Perkembangan Pemikiran 
Pendidikan Islam: Tinjauan Historis-Sosiologis: Klasik, 
Pertengahan dan Modern; Pemikiran Pendidikan Islam di 
Indonesia; Kebijakan Nasional tentang Pendidikan dan 
Implikasinya terhadap Pengembangan Pendidikan Islam; 
Pemikiran Pendidikan Pondok Pesantren di Indonesia; 
Pemikiran Pendidikan Madrasah di Indonesia; Pemikiran 
Pendidikan Agama Islam di Sekolah; Pemikiran Pendidikan 
Tinggi Islam; Pengembangan Sumber Daya Manusia di 
Indonesia; Telaah Kritis terhadap Hasil Konfrensi Internasional 
tentang Pendidikan.

m. Teknologi Pendidikan 
Mata kuliah Teknologi Pendidikan ini didesain untuk 

mahasiswa program pascasarjana program studi pendidikan 
Islam. Kajian dalam matakuliah ini meliputi : pergeseran 
paradigma pendidikan. Perkembangan konsep komunikasi 
dalam pendidikan. Pemanfaatan Teori Belajar. Audiovisual 
dalam pendidikan. Konsep Teknologi pendidikan. Domain 
Teknologi Pendidikan. Konsep Teknologi Instruksional. 
Kawasan Teknologi Pembelajaran. Pola-pola Pembelajaran. 
Praktik Pembelajaran.

Matakuliah ini juga akan mengkaji tentang perkembangan 
Teknologi Pendidikan sebagai sebuah Ilmu yang dinamis dan 
pragmatis mampu melahirkan sejumlah kajian-kajian penting 
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dalam upaya rekayasa pembelajaran, terutama berkenaan 
dengan media pembelajaran, prosedur pengembangan 
desain instruksional, serta upaya-upaya melakukan adopsi 
terhadap hasil inovasi ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dunia 
pendidikan dan pembelajaran.

n. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam
Matakuliah ini didesain untuk mahasiswa program 

pascasarjana program studi Pendidikan Islam. Kajian 
matakuliah ini mencakup : Dasar-dasar kurikulum yang meliputi 
kekuatan sosial, Perkembangan masyarakat, Pengajaran dan 
ilmu pengetahuan. Konsep dasar Pengembangan Kurikulum, 
Hakekat Kurikulum, Model Pengembangan Kurikulum, 
Pengembangan Tujuan Kurikulum, Pengambangan Isi 
Kurikulum, Pengembangan Pengalaman Belajar dan Kegiatan 
Belajar, Dinamika pengembangan kurikulum di Indonesia. 
Peralihan kurikulum dari Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) menjadi kurikulum 2013. Penilaian 
Autentik yang digunakan dalam kurikulum 2013. Kelemahan 
dan kelebihan pada kurikulum 2013.

o. Metodologi Penelitian Pendidikan
Matakuliah ini didesain untuk mahasiswa program 

pascasarjana program studi pendidikan Islam. Matakuliah 
ini mengkaji kerangka kerja, proses dan aneka pendekatan 
komposisional dalam merancang sebuah penelitian kualitatif, 
kuantitatif dan metode campuran untuk bidang-bidang sosial-
humaniora khususnya terkait dengan tema-tema pendidikan 
Islam. Diantaranya mencakup metodologi penelitian 
dalam kajian pengembangan kurikulum pendidikan Islam. 
Metodologi	penelitian	dalam	kajian	filsafat	pendidikan	Islam.	
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Metodologi penelitian dalam Pembelajaran Pendidikan Islam. 
Metodologi penelitian dalam kajian Studi Qur’an dan Hadith 
dalam aspek Pendidikan Islam. Metodologi penelitian dalam 
kajian Evaluasi Pendidikan Islam.

p. Psikologi Pendidikan Islam
Dalam mata kuliah ini dibahas tentang pengertian psikologi 

pendidikan, sejarah ringkasnya, antara psikologi Pendidikan 
dan Psikologi Perkembangan tinjauan psikologis dalam 
perumusan kurikulum pendidikan, aktivitas pembelajaran 
menurut prinsip psikologi pendidikan, motifasi pembelajaran 
dalam perpestif Psikologi Pendidikan, peranan kecerdasan 
dalam aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran 
dalam perpestif Psikologi Pendidikan, penerapan Psikologi 
Pendidikan dalam pembelajaran keagamaan, penerapan 
Psikologi Pendidikan di Madrasah dan pondok pesantren serta 
di sekolah/ madrasah unggulan

q. Manajemen Pendidikan Islam
Matakuliah ini didesain untuk mahasiswa program 

pascasarjana Program Studi Pendidikan Islam. Cakupan 
Pembahasan dalam matakuliah ini difokuskan pada tiga 
pembahasan pokok sebagai penunjang pengembangan sistem 
pendidikan Islam, yaitu: manjemen kualitas untuk pendidikan 
(quality manajement for education), pengembangan 
sistem pendidikan (development of educational system), 
dan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia 
(educational and human resourse development).

Setelah mengikuti matakuliah ini, mahasiswa diharapkan 
mampu dan dapat mengembangkan lembaga pendidikan 
semisal sekolah menjadi sebuah lembaga pendidikan yang 
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memiliki kualitas unggul. Karena masih banyak lembaga 
pendidikan di Indonesia yang kualitas manajemennya 
alakadarnya, sehingga tidak mampu mengantarkan sekolah ke 
jenjang yang lebih bagus.

r. Sosiologi Pendidikan
Matakuliah ini didesain untuk mahasiswa program 

pascasarjana program studi pendidikan Islam. Kajian dan 
Bahasan dalam matakuliah ini meliputi : Sosiologi sebagai 
sebuah pendekatan studi pendidikan. Perspektif  Sosiologi 
Pendidikan. Paradigma Baru Pendidikan meliputi : Paradigma 
Behavioristik, Paradigma Konstruktivistik, Paradigma Social 
Cognitive. Selanjutnya kajian tentang pendidikan dalam 
perspektif struktural fungsional, pendidikan dalam perspektif 
struktural	konflik.	Pendidikan	dalam	perspektif	konstruksionis	
dan masalah sosiologis dalam pendidikan yang meliputi : 
pendidikan multikultur dan peran pendidikan dalam perubahan 
sosial.

Sosiologi sangat bermanfaat besar bagi pengembangan 
pendidikan. Tidak lain karena pendidikan diselenggarakan 
ditengah kehidupan masyarakat yang terus berubah. Sosiologi 
pendidikan dapat membantu memahami perencanaan, proses 
implementasi dan implikasi penerapan program maupun 
kebijakan pendidikan.

s. Seminar Proposal
Mata kuliah ini membahas rancangan proposal penelitian 

yang akan ditulis menjadi tesis, yang meliputi latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 
definisi	 operasional,	 penelitian	 terdahulu,	 metode	 penelitian	
dan sistematika pembahasan. Mahasiswa diharapkan mampu 
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mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah 
pengembangan ilmu dan teknologi yang memperhatikan 
dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis 
atau eksperimental terhadap informasi dan data. Mahasiswa 
juga diharapkan mampu mendokumentasikan, menyimpan, 
mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian 
dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 
Dalam matakuliah ini masing-masing mahasiswa wajib 
mempresentasikan atau menseminarkan proposalnya didepan 
kelas.

t. Tesis
Mata kuliah tesis ini didesain untuk program magister 

sebagai syarat memenuhi perkuliahan strata dua (S2). Dalam 
mata kuliah ini mahasiswa diharapkan sudah mengikuti 
matakuliah prasyarat seperti metodologi penelitian dan 
seminar proposal. Dengan demikian mahasiswa benar-benar 
siap dengan proposal penelitiannya, yang selanjutnya akan 
diserahkan kepada pihak program studi untuk diberikan siapa 
yang akan menjadi pembimbing di dalam proposal penelitian 
tersebut.

Dalam praktiknya, mata kuliah tesis ini diserahkan 
kepada pembimbing secara langsung dengan mahasiswanya 
hingga mencapai sekurang-kurangnnya 6 kali bimbingan 
dan dinyatakan sesuai dan sah serta diikutkan dalam tahapan 
berikutnya yaitu ujian tesis. Dengan tesis ini mahasiswa 
diharapkan mampu mengaplikasikan teori-teori yang 
didapat selama perkuliahan dengan melakukan research 
secara langsung sesuai dengan bidang dalam program studi 
Pendidikan Islam.
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7. Tenaga Pendidik. 
Dosen Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 

Surabaya Magister Pendidikan Islam adalah dosen yang layak dan 
berkompeten dalam bidangnya masing-masing, baik Guru Besar, 
Doktor (S3), dari dalam dan luar negeri, dari intern Universitas 
Muhammadiyah Surabaya sendiri maupun para dosen dari dalam 
dan luar kota Surabaya untuk memandu para peserta program 
sehingga tercapainya hasil studi secara optimal, diantaranya 
adalah: Prof. Dr. H. Zainuddin Maliki, M.Si., Prof. Dr. Muslimin 
Ibrahim, M.Pd., Prof. Dr. Imam Bawani, M.A., Prof. Dr. Syamsul 
Arifin,	 M.Si.,	 Prof.	 Dr.	 H.	 Abd.	 Hadi,	 M.Ag.	 Prof.	 Dr.	 H.	
Moch Tolchah, M.Ag., Dr. M. Arfan Mu’ammar, M.Pd.I., Din 
Muhammad Zakariyah, M.Pd.I., Muhammad Hambal, M.Pd.I

8. Unit Pengendali Mutu
Unit Pengendali Mutu Program Studi bertugas mengontrol 

dan mengendalikan mutu program studi pendidikan Islam, 
unit pengendali mutu program studi dibawah naungan gugus 
pengendali mutu fakultas, sedangkan gugus pengendali mutu 
dibawah naungan pusat pengendali mutu universitas.

Unit pengendali mutu program studi memantau dan 
mengendalikan mutu program studi, termasuk di dalamnya 
kegiatan belajar mengajar, seperti perangkat pembelajaran dan 
dokumen-dokumen lain terkait pembelajaran.
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PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN BAHASA & SASTRA INDONESIA





1. Visi, Misi, Tujuan Program Studi
a. Visi

Menjadi program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia yang unggul dalam pengembangan ilmu berbasis 
penelitian, unggul dalam moralitas dan intelektualitas, serta 
berjiwa entrepreneur.

b. Misi
1) Menyelenggarakan pendidikan yang ungguldi bidang 

pendidikan bahasa dan sastra Indonesia.
2) Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas di bidang 

pendidikan bahasa dan sastra Indonesia
3) Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat di 

bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat.

4) Meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan bahasa 
dansastra Indonesia dengan berbagai pihak baik lokal, 
regional, nasional, maupun internasional.

5) Menyelenggarakan kegiatan dan pelatihan yang 
menumbuhkan jiwa entrepreneur.

6) Meningkatkan dan melestarikan budaya akademik 
berwawasan lokal dan global.

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN BAHASA & SASTRA INDONESIA
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c. Tujuan
1) Menghasilkan lulusan S2 PBSI yang memiliki:

a) Kompetensi sebagai tenaga pendidik yang 
profesional;

b) Kemampuan mengikuti perkembangan IPTEK di 
bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia;

c) Kemampuan mengembangkan dan menyebarluaskan 
penelitian yang bermutu dan berbasis keunggulan lokal 
di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia; 

d) Kemampuan dalam melaksanakan pengabdian yang 
bermanfaat bagi masyarakat; 

2) Tata kelola prodi S2 PBSI yang berintegritas, transparan, 
dan akuntabel guna menunjang efektivitas dan efesiensi 
pemanfaatan sumber daya.

3) Kerjasama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan  
dengan alumni dan mitra.

2. Profil Lulusan
a. Pendidik madya bahasa dan sastra Indonesia yang berjiwa 

entrepreneur.
Yang dimaksud pendidik madya adalah guru, widyaiswara, 
serta dosen S0 dan S1.
Peran dan fungsi: merencanakan, mengimplementasikan, dan 
mengevaluasi proses pembelajaran, serta menindaklanjuti 
hasil evaluasi pembelajaran.

b. Peneliti madya bidang pendidikan bahasa dan sastra 
Indonesia yang berjiwa entrepreneur.
Yang dimaksud dengan peneliti madya adalah pengelola 
penelitian.
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Peran dan fungsi (1) membuat program rencana kegiatan 
penelitian dan pengembangan; (2) melaksanakan kegiatan 
penelitian; (3) merumuskan konsep usulan kebijakan nasional 
yang diterapkan, (4) menyusun karya tulis ilmiah (KTI), (5) 
mengarahkan, membimbing, dan membina kegiatan penelitian; 
(6) menyebarluaskan hasil penelitian (mendiseminasikan 
dan memuplikasikan hasil penelitian); (7) mengikuti per-
kembangan ilmiah dan meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan sesuai kepakaran. 

3. Capaian Pembelajaran Program Studi
a. Sikap 
1). Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esadan mampu 

menunjukkan sikap religius.
2). Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan 

tugas berdasarkan agama,moral, dan etika.
3). Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan ber-

masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan per-
adaban berdasarkan Pancasila.

4). Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta 
tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab 
pada negara dan bangsa.

5). Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, 
dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang 
lain.

6). Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 
terhadap masyarakat dan lingkungan.

7). Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara.
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8). Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
9). Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri.
10). Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan di bidang bahasa, sastra, dan pendidikan 
bahasa dan sastra Indonesia.

11). Berakhlakul karimah dalam bermuamalah yang bermanfaat 
bagi diri, masyarakat, bangsa dan Negara.

12). Mampu menginternalisasikan misi persyarikatan 
Muhammadiyah dalam berbagai aspek kehidupan.

b. Kemampuan Bidang Kerja
1) Keterampilan Umum

a) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis 
melalui penelitian ilmiah.

b) Mampu menciptakan desain atau karya seni dalam 
bidang bahasa dan sastra Indonesia yang memperhatikan 
dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang 
keahliannya.

c) Mampu menyusun konsepsi  ilmiah dan hasil kajian 
berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam 
bentuk tesis, dan memuplikasikan tulisan dalam jurnal 
ilmiah tingkat lokal, nasional dan  internasional. 

d) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian 
sesuai  bidang keahlian pendidikan bahasa dan sastra 
Indonesia dalam menyelesaikan masalah di masyarakat 
melalui pengembangan pengetahuan dan keahlian.

e) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen 
saintifik	 secara	 bertanggung	 jawab	 dan	 berdasarkan	
etika akademik, serta mengomunikasikan melalui 
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media kepada masyarakat akademik dan masyarakat 
luas.

f) Mampu	 mengidentifikasi	 bidang	 pendidikan	 bahasa	
dan sastra Indonesia yang menjadi objek penelitian 
dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang 
dikembangkan melalui pendekatan interdisipliner atau 
multidisiplin.

g) Mampu mengambil keputusan dalam konteks 
menyelesaikan masalah pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 
dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian 
analisis atau eksperimental.

h) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara 
jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga 
dan komunitas penelitian yang lebih luas.

i) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara 
mandiri.

j) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaman-
kan, dan menemukan kembali data hasil penelitian 
dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah 
plagiasi.

2) Keterampilan Khusus
a) Mampu berbahasa Indonesia secara lisan dan tulisan 

dalam konteks keseharian/umum, akademis, dan 
pekerjaan.

b) Mampu mengapresiasi sastra Indonesia secara lisan 
dan tulis yang didesiminasikan

c) Mampu mendalami bahasa dan sastra Indonesia 
serta pembelajarannya melalui riset sebagai wujud 
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kemampuan beradaptasi dengan lingkungan untuk 
menghasilkan karya inovatif dan teruji.

d) Mampu memecahkan permasalahan bidang bahasa dan 
sastra Indonesia serta pembelajaran melalui pendekatan 
interdisipliner dalam bentuk laporan penelitian.

e) Mempu mengelola dan mengembangkan riset yang 
bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu 
mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

f) Mampu mengambil keputusan berdasarkan kajian 
penelitian di bidang bahasa dan sastra Indonesia serta 
mengomunikasikan  ide secara efektif dalam berbagai 
bentuk media kepada masyarakat seprofesi atau 
lingkungan yang sesuai atau masyarakat umum.

g) Mampu berkomunikasi dan berpartisipasi secara aktif 
dalam pengembangan profesi.

h) Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam 
pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan.

i) Mampu menerapkan prinsip dan manajemen 
kewirausahaan di bidang bahasa, sastra, dan pendidikan 
bahasa dan sastra Indonesia.

c. Penguasaan Pengetahuan
1) Menguasai	 filsafat	 ilmu	 serta	 konsep-konsep	 teoretis	

kebahasaan, kesastraan, pembelajaran, dan metodologi 
penelitian bahasa dan sastra Indonesia.

2) Menguasai konsep teoretis keterampilan berbahasa 
Indonesia

3) Menguasai konsep pengembangan dan pembinaan bahasa 
dan sastra serta pembelajarannya

4) Menguasai konsep pengembangan kurikulum bahasa dan 
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sastra Indonesia, dan pembelajarannya.
5) Mengetahui dan memahami hakekat Tuhan, manusia, dan 

kehidupan sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan hadits 
yang shahih dan ilmu pengetahuan.

4. Struktur Kurikulum dan Sebaran Mata Kuliah
a. Struktur Kurikulum

NO KODE MATAKULIAH
s
k
s

J
S

SKS 
PERKULIAHAN 

SEMESTER PRA
SYARAT

T P L 1 2 3 4

A.  MATA KULIAH WAJIB INSTITUSI (WI)

1 15WI00001
Al-Islam dan 
uhammadiyahan 

2  V  
 
 

2 15WI00002 Tesis 6 V

B. MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS (WF)

1 15WP10211
Seminar 
Proposal

2 V

2 15WP10212
Metode 
Penelitian 

3 V

C. MATA KULIAH WAJIB PROGRAM STUDI  (WP)

1 15WP10201
Kajian 
Pendidikan 

2 V

3 15WP10202 Filsafat Bahasa 2 V

4 15WP10203

Problematik 
Pendidikan 
Bahasa dan 
Sastra Indonesia 

3 V

5 15WP10204

Evaluasi 
Pembelajaran 
Bahasa dan 
sastra 

3 V

6 15WP10205
Linguistik Lanjut 
dan Terapan

2 V

7 15WP10206 Ilmu Sastra 2
V
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NO KODE MATAKULIAH
s
k
s

J
S

SKS 
PERKULIAHAN 

SEMESTER PRA
SYARAT

T P L 1 2 3 4

8 15WP10207 Sosiologi Sastra 2 V

9 15WP10208
Apresiasi dan 
Kritik Sastra

3
V

10 15WP10209
Psikolinguistik 
Lanjut

2
V

11 15WP10210
Sosiolinguistik 
Lanjut

2
V

MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI  (PPS)

16

Sastra*)

15PP10201
Sastra Anak dan 
Pendidikan

3
V

15PP10202
Kritik Sastra 
Mutakhir

3
V

Pembelajaran*)

15PP10203
Pengembangan 
Media 
Pembelajaran BI

3
V

15PP10204
Pengembangan 
Kurikulum dan 
Bahan Ajar

3
V

Linguistik*)

15PP10205 Pragmatik
3

V

15PP10206 Analisis Wacana 3 V

TOTAL sks 13 15 8 6 42
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5. Sebaran Mata Kuliah Per Semester
a. Semester 1

No Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
Jumlah sks

TM P L
1. 15WI01001 Al-Islam dan Kemuhamadiyahan 2
2. 15WP10201 Kajian Pendidikan 2
3. 15WP10202 Filsafat Bahasa 2

4. 15WP10203 Problematik Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia 3

5. 15WP10205 Linguistik Lanjut dan Terapan 2
6. 15WP10206 Ilmu Sastra 2

Jumlah 13

b. Semester 2
No Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS

Jumlah SKS

1. 15WP10204 Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra 3
2. 15WP10207 Sosiologi Sastra 2
3. 15WP10208 Apresiasi dan Kritik Sastra 3
4. 15WP10209 Psikolinguistik Lanjut 2
5. 15WP10210 Sosiolinguistik Lanjut 2
6. 15WPPS01001 Mata kuliah pilihan 1 3

Jumlah 15

c. Semester 3
No Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS

Jumlah sks
TM P L

1. 15WP10211 Seminar 2
2. 15WP10212 Metode Penelitian 3
3. 15WPPS01002 Mata kuliah pilihan 2 3

Jumlah 8

d. Semester 4
No Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS

Jumlah sks
TM P L

1. 15WI00002 Tesis 6
Jumlah 6

Ket: *) mata kuliah pilihan maksimal 6 sks; 
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6. Deskripsi Matakuliah
a. Al-Islam dan Kemuhammadiyahan

Mata kuliah al Islam dan Kemuhammadiyahan 
ini didesain untuk program magister yang membahas 
nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyah. Dalam mata 
kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi 
untuk mampu memahami dan mendalami nilai-nilai al-
Islam dan kemuhammadiyah sebagai ciri khusus dari 
Unversitas Muhammadiyah. Di dalamnya mahasiswa 
diharapkan mengetahui secara kritis bagaimana organisasi 
Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid 
(pembaharuan Islam) telah mengembangkan berbagai 
amal usaha Muhammadiyah (AUM) dari bidang kesehatan, 
pendidikan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, Mahasiswa 
diharapkan mampu memahami produk hukum yang telah 
dikembangkan oleh Majelis tarjih dan Tajdid dalam 
mengembanagkan pembaharuan hukum sebagai jawaban 
dari persoalan problematika masyarakat kontemporer yang 
bersumber dari al Quran dan al Hadits, tanpa terkecuali 
persoalan hukum dibindang ekonomi khususnya perbankan 
dan keuangan yang sedang berkembang di Indonesia.

b. Kajian Kependidikan
Matakuliah ini memberikan pemahaman kepada 

mahasiswa ihwal pendidikan   sebagai   suatu   sistem   yang   
kompleks   yang   banyak kaitannya dengan sistem-sistem 
lainnya seperti sistem sosial, politik, dan   budaya.   Dalam   
usaha   memperoleh   pemahaman   tersebut, persoalan 
pendidikan dikaji dengan menggunakan berbagai landasan 
antara	 lain:	 landasan	 filosofis,	 historis,	 sosiologis,	 dan	
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psikologis. Pandangan, pendekatan dan proses perencanaan, 
pengembangan dan pelaksanaan  pembelajaran  dalam  latar  
pembelajaran  formal,  non- formal atau informal, yang 
meliputi antara lain pandangan-pandangan tentang belajar, 
teori belajar dan teori pembelajaran, taksonomi tujuan 
pembelajaran, karakteristik pebelajar, strategi dan metode 
pembelajaran,   organisasi   isi   pembelajaran,   dan   evaluasi   
system pembelajaran juga dibahas.

c. Filsafat Bahasa
Matakuliah ini membekali calon lulusan magister 

PBI: konsep ilmu bahasa, pengetahuan bahasa dan ilmu 
pengetahuan	 bahasa,	 filsafat	 bahasa	 dan	 filsafat	 ilmu	
pengetahuan bahasa, konsep kebenaran berbagai teori 
bahasa,  konsep inti berbagai aliran dan pendekatan, konsep 
tentang sifat dasar kebenaran ilmiah  bahasa, konsep tentang 
subjektivitas ilmu sosial  (misalnya bahasa). Kesemua pokok 
bahasan ini menjadi landasan penyerapan mahasiswa dalam 
menyerap berbagai teori bahasa dan pembelajaran bahasa.

d. Problematik Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
Matakuliah ini mengembangkan pemahaman dan 

wawasan mahasiswa tentang pendidikan yang luas, 
baik situasi normal maupun situasi  problematis dengan 
membahas masalah umum pendidikan dan masalah khusus 
pengajaran. Kuliah tingkat lanjut ini mencakup segi-segi 
problematis teoretis dan  praktik lapangan (di  sekolah). 
Pokok- pokok masalah yang dikaji meliputi kebijaksanaan 
dan pengembangan dan arah kecenderungan pendidikan 
bahasa Indonesia dalam tinjauan masa depan.   Mahasiswa  
secara  perorangan  mengusulkan  topik (kasus) masalah dan 
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berlatih membahas hakikat dan segi-segi permasalahannya 
dan meninjau kemungkinan pemecahannya. Hasil 
pembahasan disajikan dalam bentuk makalah atau artikel 
untuk dipresentasikan.

e. Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra
Matakuliah ini dirancang untuk mengkaji pengetahuan 

mengenai asesmen dalam pembelajaran, khususnya 
pembelajaran bahasa Indonesia serta kemampuan menggunakan 
berbagai bentuk asesmen bahasa. Pokok bahasan meliputi: 
prinsip-prinsip asesmen pembelajaran, pendekatan dan dasar 
pengembangan dan penggunaan alat  asesmen bahasa dalam 
berbagai bentuknya, telaah terhadap ciri-ciri alat asesmen yang 
baik, serta penafsiran dan analisisis butir soal serta penetapan 
hasilnya. Diskusi dan presentasi merupakan kegiatan utama 
perkuliahan, disusul dengan proyek akhir semester yang 
berupa laporan  analisis pelaksanaan asesmen mata pelajaran 
bahasa Indonesia di lapangan.

f. Linguistik Lanjut dan Terapan
Matakuliah ini dirancang dengan menyampaikan 

tinjauan menyeluruh tentang aliran-aliran yang besar dalam 
linguistik; mengenalkan topik-topik yang berkaitan dengan 
struktur bahasa, khususnya aspek fonologi, morfologi, 
dan aspek sintaksis, terutama dipusatkan pada teori dan 
analisis sintaksis. Titik berat diletakkan pada argumentasi 
dan analisis mengenai aspek-aspek tersebut. Mahasiswa 
diharapkan dapat memanfaatkan linguistik untuk menunjang 
pembelajaran bahasa Indonesia dan  mengembangkan 
dengan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui 
penelitian ilmiah yang inovatif dan terkini.
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g. Ilmu Sastra
Mata kuliah ini dirancang agar  mahasiswa memiliki 

kompetensi dalam memahami berbagai hal yang terkait 
studi sastra sebagai suatu ilmu;  teori sastra sebagai landasan 
untuk melakukan kajian sastra/pembelajaran sastra. Bahan 
pembelajaran meliputi hakikat sastra, sifat-sifat sastra, fungsi 
sastra, berbagai genre sastra, pendekatan sastra, jenis-jenis 
sastra	 (fiksi,	 puisi,	 dan	 drama),	 serta	 berbagai	 pendekatan	
pengkajian karya sastra. Mahasiswa diharapkan juga mampu 
memahami cabang-cabang ilmu sastra, problem-problem 
dalam studi sastra, dan metodologi dalam studi sastra.

h. Sosiologi Sastra
Matakuliah ini menyajikan topik hubungan antara 

sosiologi dan sastra, telaah sosiologi pengarang, telaah 
sosiologi karya sastra, telaah sosiologi pembaca, dan telaah 
model studi sosiologi sastra Indonesia. Mahasiswa diharapkan 
dapat memanfaatkan sosiologi sastra untuk menunjang 
pembelajaran bahasa Indonesia dan  mengembangkan 
dengan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui 
penelitian ilmiah yang inovatif dan terkini.

i. Apresiasi dan Kritik Sastra
Mata kuliah ini menyajikan topic dasa-dasar pemahaman 

konseptual	 apresiasi	 dan	 kritik	 sastra	 (puisi,	 prosa	 fiksi,	
drama), teori dan pendekatan dalam apresiasi dan kritik sastra, 
perspektif dan kriteria penilaian apresiasi dan kritik sastra, 
prosedur melakukan apresiasi dan kritik sastra, pemanfaatan 
apresiasi dan kritik sastra, telaah dan presentasi hasil telaah 
apresiasi dan kritik sastraa, serta melakukan apresiasi dan 
kritik	sastra	puisi,	prosa	fiksi,	dan	drama.
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j. Psikolinguistik Lanjut
Mata kuliah ini berisi topic bahasan tentang konsep 

psikolinguistik, objek kajian psikolinguistik yang 
meliputi bahasa, komprehensi bahasa, dan pemerolehan 
bahasa. Dengan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan 
dapat memanfaatkan psikolinguistik  untuk menunjang 
pembelajaran bahasa Indonesia dan  mengembangkan 
dengan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui 
penelitian ilmiah yang inovatif dan terkini.

k. Sosiolinguistik Lanjut 
Matakuliah ini dirancang untuk memberikan landasan-

landasan keterkaitan antara bahasa yang digunakan di dalam 
masyarakat dengan variabel-variabel sosial yang mengikuti 
dalam pembentukan bahasa , aspek kekuasaan tidak dapat 
dilepaskan peran sertanya. Bahasa dapat berfungsi sebagai 
sumber integrasi masyarakat, sebaliknya bahasa juga dapat 
menjadi sumber disintegrasi masyarakat. Topik-topik yang  
terangkum dalam mata kuliah ini meliputi: peran bahasa 
dalam  masyarakat, bahasa, pikiran, dan representasi, bahasa 
dan politik, bahasa dan media massa,  bahasa dan jender,  
bahasa dan etnisitas,  bahasa dan usia,  bahasa dan kelas sosial,  
bahasa dan identitas,  sikap terhadap bahasa,  perdebatan 
tentang baku dan tidak baku dalam bahasa Indonesia, dan  
persoalan kebahasaan sebagai persoalan-persoalan sosial. 
Dengan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat 
memanfaatkannya  untuk menunjang pembelajaran bahasa 
Indonesia dan  mengembangkan dengan pemikiran logis, 
kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah yang 
inovatif dan terkini.
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l. Seminar Proposal
Mata kuliah ini membahas rancangan proposal 

penelitian yang akan ditulis menjadi tesis, yang meliputi latar 
belakang masalah, kajian pustaka, dan metode penelitian. 
Mahasiswa diharapkan mampu mengambil keputusan 
dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu 
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental 
terhadap informasi dan data. Mahasiswa juga diharapkan 
mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, 
dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka 
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

m. Metode Penelitian
Mata kuliah ini dirancang untuk membahas epistemologi 

keilmuan: ragam penelitian bahasa dan sastra Indonesia, isu-
isu actual tentang penelitian bahasa dan sastra Indonesia; 
teknik operasional penelitian sampai analisis hasil penelitian; 
serta  mempersiapkan mahasiswa dalam melakukan penelitian. 
Mahasiswa diharapkan mampu mengambil keputusan 
dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu 
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental 
terhadap informasi dan data. Mahasiswa juga diharapkan 
mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, 
dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka 
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

n. Tesis
Dengan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu 

memecahkan masalah secara ilmiah dengan melakukan 
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penelitian sendiri, menganalisis dan menarik simpulan, serta 
menyusun laporan dalam bentuk tesis sesuai ketentuan yang 
terdapat dalam Buku pedoman. Mahasiswa juga diharapkan 
mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, 
dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka 
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

o. Sastra Anak dan Pendidikan
Mata kuliah ini mengkaji konsep sastra anak dan 

pendidikan, hubungan antara sastra dan psikologi per-
kembangan anak, hubungan antara sastra anak dengan 
pendidikan, karakteristik sastra anak dan pendidikan, serta 
teori sastra anak dan pendidikan. Mahasiswa diharapkan dapat 
memanfaatkan sastra anak dan pendidikan  untuk menunjang 
pembelajaran bahasa Indonesia dan  mengembangkan 
dengan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui 
penelitian ilmiah.

p. Kritik Sastra Mutakhir
Matakuliah ini dirancang agar mahasiswa mampu 

melaku	kan	kritik	terhadap	karya	sastra	baik	puisi,	prosa	fiksi	
maupun drama dengan menggunakan pisau sastra mutakhir. 
Sastra mutakhir mengkaji pokok-pokok materi antara lain 
strukturalisme, formalisme, dekonstruksi, feminisme, post-
modernisme, kearifan lokal, dan telaah sastra mutakhir.

q. Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Indonesia
Matakuliah Pengembangan Media Pembelajaran 

bahasa Indonesia dirancang dengan tujuan untuk memberi 
pemahaman kepada para mahasiswa tentang cara merancang, 
menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi media pem-
belajaran bahasa Indonesia. Proses tersebut meliputi, analisis 
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konsep yang akan dipelajari, keterkaitan antarkonsep dan 
karakteristik peserta didik untuk menyeleksi, menyusun, 
dan mengembangkan media pembelajaran bahasa Indonesia.  
Mahasiswa diajak menganalisis kurikulum 2013, materi 
bahasa Indonesia SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, konsep 
dan media pembelajaran bahasa Indonesia. Mahasiswa 
diharapkan mampu menyusun dan menggunakan media 
pembelajaran bahasa Indonesia yang inovatif, kreatif, dan 
menantang.

r. Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar
Matakuliah ini dirancang agar mahasiswa mampu 

memahami pengembangan kurikulum pendidikan 
dasar dan menengah mata pelajaran bahasa 
Indonesia; mampu mengembangkan desain silabus 
mata pelajaran bahasa Indonesia dengan berbagai inovasi, 
memahami  isu mutakhir desain silabus dalam teori dan 
praktik. Berdasarkan silabus dan RPP yang dikembangkan 
mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan berbagai 
jenis bahan ajar yang kreatif, inovatif, serta mutakhir.    

s. Pragmatik
Mata kuliah ini mengkaji pokok-pokok materi : 

pragmatic sebagai ilmu dan penggunaan bahasa;  karakteristik 
kinerja pragmatic; situasi tutur, peristiwa tutur, dan tindak 
tutur;  prinsip-prinsip kerja sama; implikatur, inferensi, dan 
praanggapaan; kesatuan berbahasa dan retorika. Mahasiswa 
juga diharapkan mampu menyusun ide, hasil pemikian, dan 
argument	saintifik	secara	bertanggungjawab	dan	berdasarkan	
etika akademik di bidang pragmatik, serta mengomunikasikan 
melalui media kepada masyarakat akademik. 
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t. Analisis Wacana
Mata kuliah ini berisi topik bahasan konsep dasar 

wacana dan analisis wwacana, jenis wacanaa, ko-teks dan 
konteks dalam wacana, berbagai model analisis wacana. 
Mahasiswa diharapkan dapat memanfaatkan analisis 
wacana  untuk menunjang pembelajaran bahasa Indonesia 
dengan menyeseuaikan perkembangan teknologi dan  
mengembangkan dengan pemikiran logis, kritis, sistematis, 
dan kreatif melalui penelitian ilmiah yang inovatif dan terkini.

7. Tenaga Pendidik
Dosen Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 

Surabaya Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
adalah dosen yang layak dan berkompeten dalam bidangnya 
masing-masing, baik Guru Besar, Doktor (S3), dari dalam dan 
luar negeri, dari intern Universitas Muhammadiyah Surabaya 
sendiri maupun para dosen dari dalam dan luar kota Surabaya 
untuk memandu para peserta program sehingga tercapainya 
hasil studi secara optimal, diantaranya adalah :

Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si., Prof. Dr. Warsono, M.S. 
Prof. Dr. Bambang Yulianto, M.Pd., Prof. Dr. Kisyani, M.Pd. Dr. 
Sujinah, M.Pd., Dr. Ridlwan, M.Pd., Dr. Sumardi, M.Pd., Dr. 
Suyatno, M.Pd., Dr. Wahyudi, M.Pd., Dr. Arif Budi Wuryanto, 
MM., Dr. Ali Mustofa, SS., M.Pd., Dr. Wahyu Sukatiningsih, Dr. 
Mahsun Jayadi, M.Ag., Dra. Masulah, M.A.

8. Unit Kendali Mutu
Unit Pengendali Mutu Program Studi bertugas mengontrol 

dan mengendalikan mutu program studi pendidikan Islam, 
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unit pengendali mutu program studi dibawah naungan gugus 
pengendali mutu fakultas, sedangkan gugus pengendali mutu 
dibawah naungan pusat pengendali mutu universitas.

Unit pengendali mutu program studi memantau dan 
mengendalikan mutu program studi, termasuk didalamnya 
kegiatan belajar mengajar, seperti perangkat pembelajaran dan 
dokumen-dokumen lain terkait pembelajaran.
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PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SHARI’AH





1. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi
a. Visi

Menjadi pusat unggulan dalam pengembangan kajian 
hukum Ekonomi Syariah dan sumber daya manusia yang 
memiliki wawasan global dan kemandirian dalam berijtihad.

b. Misi
1) Mengembangkan Sumber Daya Manusia di bidang 

hukum ekonomi syariah dengan pokok orientasi pada 
kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan norma  yang 
berdasarkan nilai keislaman sehingga dapat menjadi 
pengembang/pelaku hukum ekonomi syariah; 

2) Mengembangkan kajian hukum-hukum ekonomi syariah 
yang memadukan antara tekstual, konstekstual dan 
maqoshid asy-syariah sehingga dapat menjadi rujukan 
dalam menyelesaikan problema umat, dan dalam mem-
berikan kontribusi dalam pengembangan hukum nasional.

3) Memberi arah perubahan pada masyarakat sesuai dengan 
tuntutan dalam hukum ekonomi syariah.

c. Tujuan
1) Menghasilkan Magister Prodi Hukum Ekonomi 

Syariah yang beriman, berakhlak, memiliki kompetensi 

PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SHARI’AH
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dan profesionalisme di bidangnya sesuai kebutuhan 
stakeholders. 

2) Memiliki kernampuan penelitian dalam bidarig Hukum 
Ekonomi Syariah.

3) Melaksanakan pengabdian bidang Hukum Ekonomi 
Syariah.

4) Bekerjasama dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah 
dengan pihak lokal, regional, dan internasional. 

5) Mengembangkan jiwa entrepreneur pada sivitas 
akademika Magister Prodi Hukum Ekonomi Syariah. 

6) Mewujudkan pengelolaan Program Pascasarjana 
Magister Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang terencana. 
terorgantisasi. produktif. dan berkelanjutan.

2. Profil lulusan 
a. Hakim pada pengadilan Agama bidang perdata Hukum 

Ekonomi Syariah peran dan fungsi: Mengadili perkara 
perdata Hukum Ekonomi Syariah pada Pengadilan Tinggi 
Agama dan Mahkamah Agung.

b. Arbitrer dan mediator dalam sengketa bisnis Syariah serta 
Konsultan/Advokat Hukum Ekonomi Syariah (syariah legal 
advisor).
Peran dan Fungsi: Mendampingi perkara Hukum Ekonomi 
Syariah pada Pengadilan Tinggi Agama

c. Praktisi	di	Lembaga	Keuangan	Syariah:	1)	Legal officer dan 
sharia compliance,	2)	Pengawas	Lembaga	Keuangan	Syariah	
(DPS) Perbankan Syariah
Melakukan Pengawasan dan evaluasi atas produk keuanagan 
syariah	 pada	 lembaga	 keuangan	 bank	 (LKB)	 Syariah	 dan	
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non	Bank	(LKNB)	Syariah.
d. Contract Drafter

Melakukan pembuatan draft kontrak transaksi Hukum 
Ekonomi Syariah

e. Peneliti dan Tenaga Pengajar (dosen) Hukum Bisnis Syariah
Menyelenggarakan peneliti yang memperkaya khasanah 
keilmuan dalam bidang ilmuHukum Ekonomi Syariah
Pendidik madya Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud 
pendidik madya guru, widyaiswara, serta dosen S0 dan S1
Peran dan fungsi: Merencanakan, melaksanakan, dan meng-
evaluasi proses pembelajaran

3. Capaian Pembelajaran Program Studi
a. Sikap

1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religius;

2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan 
tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;

3) Berkontribusi dalarn peningkatan mutu kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 
peradaban berdasarkan Pancasila;

4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta 
tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung 
jawab pada negara dan bangsa;

5) Menghargai keaneragaman budaya, pandangan, agama, 
dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal 
orang lain;

6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta 
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
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7) Taat hukum dan disiplin dalm kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara;

8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri;
10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, 

dan kewirausahaan.
11) Berakhlakul karimah dalam bermuamalah yang 

bermanfaat bagi diri, masyarakat, bangsa dan Negara.
12) Mampu menginternalisasikan misi persyarikatan 

Muhammadiyah dalam berbagai aspek kehidupan.
13) Memiliki jiwa kewirausahaan di bidang hukum Ekonomi 

Syariah
b. Kemampuan Bidang Kerja

1) Mampu menerapkan hukum Ekonomi Syariah dalam 
konteks keseharian/umum akademis, dan pekerjaan.

2) Mampu mengaktualisasi hukum Ekonomi Syariah dalam 
kehidupan masyarakat dan didesiminasikan tertulis.

3) Mampu mendalami hukum Ekonomi Syariah sebagai 
wujud kemampuan beradaptasi dengan lingkungan untuk 
menghasilkan karya inovatif dan teruji.

4) Mampu memecahkan permasalahan bidang hukum 
Ekonomi Syariah serta pembelajarannya melalui 
pendekatan interdisipliner dalam bentuk laporan 
penelitian.

5) Mampu mengelola dan mengembangkan riset yang 
bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu 
mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

6) Mampu mengambil keputusan berdasarkan kajian 
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penelitian di bidang hukum Ekonomi Syariah serta 
mengomunikan ide secara efektif dalam berbagai bentuk 
media kepada masyarakat seprofesi atau lingkungan 
yang sesuai atau masayrakat umum.

7) Mampu berkomunikasi dan berpartisipasi secara aktif 
dalam pengembangan profesi.

8) Menguasai dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam 
pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan

9) Mampu menerapkan prinsip dan manajemen kelembagaan 
dan kewirausahaan dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

c. Penguasaan Pengetahuan
1) Menguasai	 filsafat	 ilmu	 hukum	 islam	 serta	 konsep-

konsep teoretis Hukum Ekonomi Syariah
2) Menguasai	 kaidah	 fiqhiyah	 dalam	 Hukum	 Ekonomi	

Syariah
3) Menguasai penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan 

konsep pengembangan dan pembinaan Hukum Ekonomi 
Styariah serta pembelajarannya.

4) Menguasai	 konsep	 Legal	 Drafting	 Hukum	 Ekonomi	
Syariah.

5) Mengetahui dan memahami hakekat Tuhan, manusia, 
dan kehidupan sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan 
Hadits yang shahih dan ilmu pengetahuan.
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4. Struktur Kurikulum dan Sebaran Mata Kuliah

NO KODE MATAKULIAH SKS JS
SKS PERKULIAHAN SEMESTER PRA

SYARATT P L 1 2 3 4

A.  MATA KULIAH WAJIB INSTITUSI (WI)

1 15WI00001 Al Islam dan 
Kemuhammadiyahan 2 2 2   x     

2 15WI00002 Tesis 6 6 2      x  

B.  MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS (WF)

3 15WF01001 Studi al-Qur’an dan al Hadits 3 3 2 1  x     

4 15WF01002 Filsafat Ilmu 2 2 2   x     

C.  MATA KULIAH WAJIB PROGRAM STUDI (WP)

5 15WP10301 Manajemen Lembaga 
Keuangan Shariah 2 2 2   x     

6 15WP10302 Hukum Bisnis Shariah 2 2 2   x     

7 15WP10303 Hukum Perbankan Shariah 2 2 2   x     

8 15WP10304 Fiqh Legal Maxim 2 2 2    x    

9 15WP10305
Transaksi dan Aplikasi 
Kontraktual Hukum Ekonomi 
Shariah

2 2 2    x    

10 15WP10306 Hukum Acara Sengketa 
Ekonomi Shariah 2 2 2    x    

11 15WP10307 Fiqh Ekonomi Kontemporer 2 2 2    x    

12 15WP10308 Kajian Fatwa Hukum Ekonomi 
Shariah (Kajian literatur Kitab) 3 3 2 1   

  
x

  

13 15WP10309 Metodologi Penelitian Hukum 
Ekonomi Shariah 3 3 2 1    x  

14 15WP10310 Penyelesaian Sengketa 
Ekonomi Shariah (Legal Case) 2 2 2     x  

15 15WP10311 Kapita Selekta Ekonomi 
Shariah 2 2 2     x  

16 15WP10312 Seminar Proposal 3 3 2 1    x  

D.  MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI (PP)

17 15PP10301 Sejarah Peradaban Islam 2 2 2    x    

18 15PP10301 Kajian Hukum Tentang Pasar 
Modal 2 2 2    x    

19 15PP10301 Dasar Hukum Operasional 
Lembaga Ekonomi Shariah 2 2 2    x    

JUMLAH TOTAL  46          
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5. Sebaran Mata Kuliah Hukum Ekonomi Shariah
Semester 1

No. Kode Mata Kuliah SKS

1. 15WI00001 Al Islam dan Kemuhammadiyahan 2
2. 15WF01001 Studi al-Qur’an dan al Hadits 3
3. 15WF01002 Filsafat Ilmu 2
4. 15WP10301 Manajemen Lembaga Keuangan Shariah 2
5. 15WP10302 Hukum Bisnis Shariah 2
6. 15WP10303 Hukum Perbankan Shariah 2

TOTAL 13

Semester 2
No Kode Mata Kuliah SKS

1. 15WP10304 Fiqh Legal Maxim 2
2. 15WP10305 Transaksi dan Aplikasi Kontraktual Hukum Ekonomi Shariah 2
3. 15WP10306 Hukum Acara Sengketa Ekonomi Shariah 2
4. 15WP10307 Fiqh Ekonomi Kontemporer 2
5. 15WP10308 Kajian Fatwa Hukum Ekonomi Shariah (Kajian litaratur Kitab) 3
6. 15PP10301 Sejarah Peradaban Islam 2

TOTAL 13

Semester 3
No Kode Mata Kuliah SKS

1. 15WP10309 Metodologi Penelitian Hukum Ekonomi Shariah 3

2. 15WP10310 Penyelesaian Sengketa Ekonomi Shariah (Legal Case) 2

3. 15WP10311 Kapita Selekta Ekonomi Shariah 2

4. 15WP10312 Seminar Proposal 3

TOTAL 10

Semester 4
No Kode Mata Kuliah SKS

1. 15WI00002 Tesis 6

TOTAL 6

TOTAL SKS SELURUH SEMESTER 42
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6. Deskripsi Matakuliah
a. Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK)

Mata kuliah al Islam dan Kemuhammadiyahan 
ini didesain untuk program magister yang membahas 
nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyah. Dalam mata 
kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi 
untuk mampu memahami dan mendalami nilai-nilai al-
Islam dan kemuhammadiyah sebagai ciri khusus dari 
Unversitas Muhammadiyah. Di dalamnya mahasiswa 
diharapkan mengetahui secara kritis bagaimana organisasi 
Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid 
(pembaharuan Islam) telah mengembangkan berbagai amal 
usaha Muhammadiyah (AUM) dari bidang kesehatan, 
pendidikan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, Mahasiswa 
diharapkan mampu memahami produk hukum yang 
telah dikembangkan oleh Majelis tarjih dan Tajdid dalam 
mengembanagkan pembaharuan hukum sebagai jawaban 
dari persoalan problematika masyarakat kontemporer yang 
bersumber dari al Quran dan al Hadits, tanpa terkecuali 
persoalan hukum dibindang ekonomi khususnya perbankan 
dan keuangan yang sedang berkembang di Indonesia.

b. Manajemen Lembaga Keuangan Shari’ah
Matakuliah ini dirancang untuk mahasiswa program 

magister. Menyajikan bahasan yang akan memberikan 
pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa tentang 
manajemen umum dan manajemen lembaga keuangan 
shari’ah, serta berbagai aplikasinya untuk nantinya dapat 
bermanfaat bagi mahasiswa dalam bekerja baik menjadi 
seorang manajer, konsultan, manajer, atau dosen manajemen.
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Matakuliah ini akan diawali dengan membahas tentang 
pengertian manajemen secara umum yang meliputi : fungsi-
fungsi manajemen, manajemen pada level fungsional, visi, 
misi, tujuan suatu organisasi, analisis terhadap lingkungan, 
beberapa alternatif strategi dan pemilihan strategi, serta 
pengimplementasian dan pengendalian manajemen. 
Selanjutnya mahasiswa baik secara individu maupun 
kelompok diberikan berbagai kasus untuk dibahas melalui 
diskusi antar peserta mata kuliah ini dengan dipandu oleh 
dosen pengasuh.

c. Fiqih Ekonomi Kontemporer
Mata	kuliah	fiqh	muamalah	memberikan	pengetahuan	

tentang	konsep-konsep	fiqh	muamalah	maliyah	 (muamalah	
ekonomi) yang secara khusus difokuskan kepada konsep 
aplikatifnya di lembaga-lembaga keuangan dan perbankan 
syari’ah. Oleh karena itu mata kuliah ini akan membahas 
tentang teori akad, masalah riba, berbagai bentuk akad jual 
beli yang relevan, bagi hasil, dan jasa-jasa lainnya untuk 
diterapkan dalam berbagai kegiatan bisnis modern seperti di 
lembaga-lembaga keuangan dan perbankan syariah.

d. Studi Qur’an dan Hadith
Mata kuliah studi Al-Quran yang disusun untuk 

Program Magister Hukum Ekonomi Syariah. Mata kuliah ini 
dirancang dengan mengacu pada sasaran akhir perkuliahan, 
yaitu untuk menyegarkan kembali pengetahuan mahasiswa 
tentang Al-Qur’an dan ulum Al-Qur’an, memahami Al-
Qur’an sebagai sumber utama dalam ilmu keislaman dan 
landasan dalam segala aspek kehidupan, serta mengkaji 
bagaimana para mufasirin memahami Al-Qur’an. Perkuliahan 
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ini diarahkan pada kemandirian studi dengan penekanan 
pada kemampuan membaca, dengan langkah-langkah antara 
lain melakukan refreshing tentang ilmu Al-Qur’an dan tafsir, 
pendalaman terhadap kajian Al-Qur’an dan ulum Al-Qur’an, 
serta penjelajahan terhadap beberapa kitab tafsir dan studi 
kritis terhadap karya mufassirin atau ahli ulum Al-Qur’an.

Bagi mahasiswa yang sebelumnya menempuh Program 
Sarjana pada PTAI, sebagian materi dalam matakuliah ini 
telah pernah diperoleh dalam matakuliah Ulumul Qur’an dan 
tafsir. Oleh karena itu dalam program ini penyajian matakuliah 
ini diusahakan terhindar dari pengulangan-pengulangan. 
Mata kuliah ini nantinya dapat bermanfaat bagi mahasiswa 
dalam bekerja baik menjadi seorang yang ahli dalam bidang 
studi Quran dan Hadits atau menjadi dosen untuk matakuliah 
Studi Qur’an dan Hadits.

e. Filsafat Ilmu
Mata	 Kuliah	 filsafat	 ilmu	 membahas	 kaitan	 antara	

filsafat	 filsafat	 ilmu	 (khususnya	 ilmu	 Hukum	 Ekonomi	
Syariah), ilmu/teori Hukum Ekonomi Syariah terkait dan 
latar belakang kebijakan hukum ekonomi syariah. Mata 
kuliah ini mengkaji berbagai isu dan masalah yang dihadapi 
dalam rangka menemukan keyakinan bahwa keputusan 
yang diambil telah didukung oleh dasar pemikiran yang 
komprehensif dalam prespektif Islam yang mencakup 
kajian tentang ontology, epistimologi, aksiologi, dan 
perkembangan pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum 
ekonomi syariah.

Pembahasan tentang ontologi difokuskan pada 
unsur realitas empiris, seperti faktra, data, dan informasi, 
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serta kedudukannya dalam kegiatan ilmiah. Pembahasan 
tentang epistimologi difokuskan pada metode ilmiah dan 
operasionalisasinya dalam metodologi penelitian, sedangkan 
kajian tentang aksiologi difokuskan pada nilai-nilai yang 
terkait dengan kegiatan keilmuan, baik secara internal, 
eksternal, maupun sosial. Pembahasan materi perkuliahan 
dikaitkan dengan materi yang diberikan dalam perkuliahan 
metodologi penelitian dan teknik analisis data.

f. Hukum Bisnis Shari’ah
Mata kuliah ini dirancang untuk mahasiswa Program 

Magister. Menyajikan bahasan yang akan memberikan 
pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa tentang 
hukum bisnis syariah, serta berbagai aplikasinya untuk 
nantinya dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam bekerja 
baik menjadi seorang konsultan atau praktisi hukum bisnis 
syariah, atau dosen hukum bisnis syariah.

Mata kuliah ini akan diawali dengan membahas 
tentang hukum bisnis syariah meliputi: Pengantar Umum 
Tentang Hukum Bisnis, Kontrak Bisnis, Aspek Hukum 
Badan-badan Usaha, perusahaan Go Public dan pasar 
modal, penanaman modal asing, kepailitan dan likuidasi 
perusahaan, pengkreditan dan pembiayaan, Jaminan Hutang, 
Surat Berharga, Perburuhan dan Ketenagakerjaan, Hak 
Milik Intelektual, Anti Monopoli dan Persaingan Curang, 
Perlindungan Konsumen, Bisnis Internasional, Penyelesaian 
Sengketa Bisnis, Franchise (Waralaba). Selanjutnya 
mahasiswa baik secara individu maupun kelompok diberikan 
berbagai kasus untuk dibahas melalui diskusi antar peserta 
mata kuliah ini dengan dipandu oleh dosen pengasuh.
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g. Hukum Perbankan Shari’ah
Mata kuliah ini dirancang untuk mahasiswa Program 

Magister. Menyajikan bahasan yang akan memberikan 
pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa tentang 
hukum perbankan syariah, serta berbagai aplikasinya untuk 
nantinya dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam bekerja 
baik menjadi seorang penyelesai sengketa hukum perbankan 
syariah, konsultan hukum perbankan syariah, atau dosen 
hukum perbankan syariah. Mata kuliah ini akan diawali 
dengan membahas sistem ekonomi dan perbankan di dunia 
serta bagaimana penerapannya di Indonesia. Dilanjutkan 
dengan pengertian dari hukum perbankan syariah, produk 
perbankan syariah, tentang kebang-sentralan dan otoritas 
jasa keuangan, dan tantangan hukum perbankan syariah 
di Indonesia. Selanjutnya mahasiswa baik secara individu 
maupun kelompok diberikan berbagai kasus untuk dibahas 
melalui diskusi antar peserta mata kuliah ini dengan dipandu 
oleh dosen pengasuh.

h. Fiqih Legal Maxim
Mata	 kuliah	 Fiqh	 Legal	 Maxim	 ini	 didesain	 untuk	

program magister yang membahas Qawaid Fiqhiyah. Dalam 
mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi 
untuk mampu memecahkan berbagai persoalan baru dalam 
bidang	hukum	fiqh	melalui	upaya	mengetahui	dan	memahami	
Qawaid Fiqhiyyah yang meliputi pengertian dan ruang 
lingkupnya, sejarah kemunculan dan perkembangannya 
serta	hubungannya	dengan	ushul	fiqh,	mengidentifikasi	lima	
qaidah pokok dan beberapa cabangnya, menerapkannya 
terhadap	berbagai	masalah	fiqhiyyah	kontemporer.
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i. Hukum Lembaga Keuangan Shari’ah
Mata kuliah ini dirancang untuk mahasiswa Program 

Magister. Menyajikan bahasan yang akan memberikan 
pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa tentang hukum 
yang menjadi dasar lembaga ekonomi syariah. Hal tersebut  
bermanfaat bagi mahasiswa dalam memberikan keyakinan 
dan kepastian hukum dalam bekerja baik menjadi seorang 
manajer, konsultan manajemen, atau dosen manajemen. 
Mata kuliah ini akan diawali dengan membahas tentang 
pengertian hukum secara umum yang meliputi: hukum Islam 
tentang lembaga keuangan shariah, analisis hukum Islam 
terhadap produk lembaga keuangan shariah seperti asuransi, 
tabungan, sukuk, obligasi, bagi hasil. Begitu juga, mahasiswa 
diharapkan mampu memahamai akad-akad yang digunakan 
oleh lembaga keuangan shariah serta pengimplementasianya. 
Selanjutnya mahasiswa (secara individu dan kelompok) akan 
diberikan berbagai kasus kontemporer berkaitan lembaga 
keuangan shariah dan bagaimana hukumnya.

j. Transaksi dan Aplikasi Kontraktual Hukum 
Ekonomi Shariah

Mata kuliah Transaksi dan Aplikasi Kontraktual hukum 
Ekonomi Shariah ini didesain untuk program magister yang 
membahas Transaski dan aplikasi kontraktual. Dalam mata 
kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi 
dalam bertransaksi dan melakukan aplikasi kontraktual 
dalam memecahkan berbagai persoalan baru dalam bidang 
hukum ekonomi shariah. Dalam hal ini, mahasiswa dibekali 
dengan beberapa konsep dasar berupa pengertian transaksi 
dan kontrak, ruang lingkup dan macam-macam kontraktual, 
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serta aplikasinya dalam lembaga industri keuangan shariah. 
Dalam proses perkuliahannya, mahasiswa diberikan contoh-
contoh kontrak dan aplikasinya secara langsung dibawah 
pengampuh matakuliah yang berprofesi dan berpenalaman 
dibidangnya. Dengan demikian melalui matakuliah ini 
mahasiswa tidak hanya dibekali secara materi, tetapi 
juga pengalaman langsung dalam transaksi dan aplikasi 
kontraktual dalam ekonomi Shariah.

k. Sejarah Peradaban Islam (Ekonomi)
Mata kuliah ini dirancang untuk mahasiswa Program 

Magister. Menyajikan bahasan yang akan memberikan 
pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa tentang 
sejarah peradaban Islam yang berhubungan langsung 
dengan ekonomi Islam. Hal ini bertujuan untuk 
membekali mahasiswa tentang teori-teori ekonomi yang 
berkembang baik mikro maupun makro berasal dari para 
scholar (pemikir) muslim awal seperti ibn al Khaldun 
dalam kitabnya Muqaddimah, abu Zaid dengan kitabnya 
Kitab al Kharaj, Ibn taimiyah, al Ghazali, Abu Yusuf, 
Umar chapra dan pemikir ekonomi Islam lainnya hingga 
sekarang. 

Dengan matakuliah ini mahasiswa diharapkan 
memiliki kompetensi sejarah pemikira muslim dan teorinya 
yang banyak digunakan oleh pemikir ekonomi tanpa 
mencantumkan nama dari pemilik teori-teori ekonomi Islam. 
Oleh karena itu, mahasiswa akan dibekali peristiwa missing 
link selama kurun 5 abad yang menutut dan menghilangkan 
kontribusi para pemikir Muslim dalam perkembangan teori-
teori dalam ekonomi.
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Dengan demikian, mahasiswa akan memahami 
secara mendalam tentang sejarah peradaban Islam dalam 
bidang ekonomi dengan tokoh-tokoh pemikir ekonominya 
serta pikiran-pikirannya yang banyak digunakan dalam 
pengembangan ekonomi Islam saat ini.

l. Metodologi Penelitian
Mata kuliah metodelogi penelitian ini didesain untuk 

program magister di semester akhir. Dalam mata kuliah ini 
mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi dalam bidang 
penelitian khususnya dalam menyelesaikan tugas akhir 
program magister yaitu tesis. Beberapa pembahasan yang 
menjadi focus dalam matakuliah ini adalah paradigma metode 
penelitian, baik kualitatif, kuantitatif maupun paradigma 
gabungan antara kualitatif-kuantitatif. 

Secara umum matakuliah metode penelitian ini didesain 
untuk membekali mahasiswa dalam memahami metode 
penelitian dengan ruang lingkupnya seperti pendekatan 
penelitian, teknik menentukan informan, teknik pengumpulan 
data, dan analisis data penelitian. Di samping itu, mahasiswa 
dibekali kemamuan dalam merumuskan latar belakang 
penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 
penelitia, serta menulis laporan penelitian yang menjadi akhir 
dalam sebuah research atau penelitian. Dengan demikian 
melalui matakuliah ini mahasiswa tidak hanya dibekali secara 
materi, tetapi juga pengalaman langsung dalam melakukan 
penelitian di bidang hukum ekonomi Shariah.

m. Hukum Acara Ekonomi Shariah
Mata kuliah hukum acara ekonomi shariah ini didesain 

untuk program magister yang membahas hukum beracara 
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ekonomi shariah. Dalam mata kuliah ini mahasiswa 
diharapkan memiliki kompetensi dalam beracara secara 
hukum berkaitan dengan persoalan ekonomi shariah. Dalam 
hal ini, mahasiswa dibekali dengan hukum acara yang 
menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani 
perkara ekonomi shariah berdasarkan hukum positif dan 
hukum ekonomi shariah.

Oleh karena itu, dengan matakuliah ini mahasiswa 
diharapkan memiliki kompetensi dalam menangani beberapa 
kasus menjadi tanggungjawabnya sebaagai seorang hakim 
atau pengacara, serta masyarakat untuk terlibat dalam 
menyelesaikan perkara ekonomi shariah secara benar sesuai 
dengan standart hukum ekonomi shariah. Secara khusus 
mahasiswa akan didampingi dengan beberapa contoh kasus 
yang telah ditangani atau diputuskan di pengadilan dengan 
pengampuh perkuliahan yang berpengalaman di bidangnnya 
secara langsung. Dengan demikian melalui matakuliah ini 
mahasiswa tidak hanya dibekali secara materi, tetapi juga 
pengalaman langsung dalam menangai perkara-perkaran 
ekonomi shariah.

n. Kajian Fatwa Hukum Ekonomi Shariah
Mata kuliah kajian fatwa hukum ekonomi shariah ini 

didesain untuk program magister yang membahas kajian 
fatwa hukum berdasarkan literatur kitab kuning. Dengan kata 
lain, mata kuliah ini dirancang sebagai matakuliah bahtsul 
kutub dalam membekali kompetensi mahasiswa dalam 
pengembangan wawasannya mengenai fatwa ulama tentang 
hukum	 ekonomi	 Shariah	 berdasarkan	 kitab-kitab	 fiqh	 baik	
klasik maupun kontemporer. 
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Dalam mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki 
kompetensi bathsul kutub atau mengkaji kitab-kitab secara 
langsung. Hal ini sangat penting untuk membangun 
kemandirian mahasiswa dalam menemukan secara langsung 
fatwa-fatwa hukum dari para ulama melalui kitab-kitab 
yang telah ditulisnya. Khususnya, akan bermanfaat secara 
langsung bagi mahasiswa yang berprofesi sebagai hakim 
dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara 
ekonomi shariah yang sedang atau akan ditanganinya. Tentu, 
kitab-kitab yang akan menjadi pembahasannya disesuaikan 
dengan program studi Hukum Ekonomi Shariah.

o. Kapita Selekta Ekonomi Shariah
Mata kuliah kapita selekta ekonomi shariah ini didesain 

untuk program magister yang membahas persoalan hukum 
ekonomi shariah, baik yang berhubungan dengan keuangan 
shariah maupun lembaga keuangan shariah, serta persoalan 
lain yang timbul dari masyarakat seperti zakat, wakaf, infaq, 
shadaqah, dan distribusi harta waris. Dari persoalan ekonomi 
shariah tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mempelajari 
dan mengkaji secara dalam untuk mencari dan menemukan 
solusi dari persoalan hukum ekonomi shariah atau yang 
dikenal dengan istilah kapita selekta ekonomi shariah. 

Dalam mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki 
kompetensi	dalam	mengidentifikasi	problematika	ekonomi	shariah	
dan menemukan solusinya dengan berbekal kompetensi yang 
didapat dari matakuliah lainnya. Dengan demkian, mahasiswa 
benar-benar memiliki kesempatan untuk mengasah kemampuannya 
secara continuitas (berkelanjutan) dalam menyelesaikan berbagai 
persoalan yang berhubungan dengan ekonomi shariah. 
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p. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Shariah (Legal Case 
Study)

Mata kuliah penyelesaian sengketa ekonomi shariah 
ini disebut juga sebagai matakuliah legal case study. Dengan 
kata lain, matakuliah ini dirancang berdasarkan kasus-kasus 
yang berkaitan dengan ekonomi shariah. sebagai permisalan 
persoalan	 jamian	fidusia	dalam	perspektif	 hukum	ekonomi	
shariah, problematikan penerapan akad-akad dalam lembaga 
keuangan shariah, dan berbagai persoalan ekonomi yang 
paling dominan terjadi di dalam masyarakat dan berperkara 
di Pengadilan Agama.

Oleh karena itu mata kuliah legal case study ini 
dibimbing langsung oleh hakim Agung yang sudah sangat 
berpengalaman dalam menangani dan menyelesaikan 
berbagai sengketa hukum secara umum dan sengketa 
ekonomi shariah secara khusus. Dengan demikian mahasiswa 
benar-benar merasakan langsung belajar secara langsung 
dalam sebuah kasus di dalam perkuliahan. Tentu perkuliahan 
ini diawali dengan berbagai teori hukum ekonomi shariah, 
sebagai bekal bagi mahasiswa dalam menganalisis kasus 
hukum ekonomi shariah yang sedang dikaji dan didiksusikan 
di dalam perkuliahan.

q. Seminar Proposal
Mata kuliah seminar proposal ini didesain untuk 

program magister di semester akhir sebagai persiapan bagi 
mahasiswa sebelum menulis tesis. Dalam mata kuliah ini 
mahasiswa diharapkan sudah memiliki proposal penelitian 
yang selanjutnya akan diberikan pendampingan secara 
langsung di dalam perkuliahannya. Dengan demikian 
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mahasiswa benar-benar siap dengan proposal yang sesuai 
dengan metode penelitian yang sesuai dengan topik yang 
benar dan disesuaikan dengan bidang hukum ekonomi 
shariah. 

Di akhir sesi perkuliahan, mahasiswa diharapkan 
langsung mempresentasikan proposalnya masing yang 
telah memalui proses pendampingan selama perkuliahan 
berlangsung. Desain ini dilakukan guna membantu dan 
memudahkan mahasiswa dalam melakukan penelitian dan 
penulisan tesis.

r. Tesis
Mata kuliah tesis ini didesain untuk program magister 

sebagai syarat memenuhi perkuliahan strata dua (S2). Dalam 
mata kuliah ini mahasiswa diharapkan sudah mengikuti 
matakuliah prasyarat seperti metodologi penelitian dan 
seminar proposal. Dengan demikian mahasiswa benar-benar 
siap dengan proposal penelitiannya, yang selanjutnya akan 
diserahkan kepada pihak program studi untuk diberikan siapa 
yang akan menjadi pembimbing di dalam proposal penelitian 
tersebut.

Dalam praktiknya, mata kuliah tesis ini diserahkan 
kepada pembimbing secara langsung dengan mahasiswanya 
hingga mencapai sekurang-kurangnnya 6 kali bimbinngan 
dan dinyatakan sesuai dan sah serta diikutkan dalam tahapan 
berikutnya yaitu ujian tesis. Dengan tesis ini mahasiswa 
diharapkan mampu mengaplikasikan teori-teori yang didapat 
selama perkuliahan dengan melakukan research secara 
langsung sesuai dengan bidang dalam program studi hukum 
ekonomi Shariah.
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7. Tenaga Pendidik
Dosen Program Pascasarjana Universitas 

Muhammadiyah Surabaya Magister Hukum Ekonomi Shari’ah 
adalah dosen yang layak dan berkompeten dalam bidangnya 
masing-masing, baik Guru Besar, Doktor (S3), dari dalam dan 
luar negeri, dari intern Universitas Muhammadiyah Surabaya 
sendiri maupun para dosen dari dalam dan luar kota Surabaya 
untuk memandu para peserta program sehingga tercapainya hasil 
studi secara optimal, diantaranya adalah: Prof. Dr. H. Zainuddin 
Maliki, M.Si., Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag., Prof. Dr. Warsono, 
MS., Dr. Djoko Subagyo, MM., Dr. Fatmah, MM., Dr. Mahsun 
Jayadi, M.Ag., Dr. Amran Saudi, MM (Mahkamah Agung)., Dr. 
Setiyawan Budi Utomo (OJK). Dr. Asri Wijayanti, SH, MH., 
Dian Berkah, M.H.I., Isma Swadjaja, MM., CFP., Abdul Wahab., 
M.E.I., 

8. Unit Pengendali Mutu
Unit Pengendali Mutu Program Studi bertugas mengontrol 

dan mengendalikan mutu program studi pendidikan Islam, 
unit pengendali mutu program studi dibawah naungan gugus 
pengendali mutu fakultas, sedangkan gugus pengendali mutu 
dibawah naungan pusat pengendali mutu universitas.

Unit pengendali mutu program studi memantau dan 
mengendalikan mutu program studi, termasuk didalamnya 
kegiatan belajar mengajar, seperti perangkat pembelajaran dan 
dokumen-dokumen lain terkait pembelajaran.



Lampiran-lampiran
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1. Bagan Alir Pendaftaran Mahasiswa Baru, Registrasi dan 
Herregistrasi
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2. Bagan Alir Pendaftaran Mahasiswa Pindahan/Alih Jenjang, 
Registrasi & Heregistrasi
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3. Bagan Alir Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)
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4. Bagan Alir Memperoleh Kartu Hasil Studi
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5. Bagan Alir Pengajuan Penggantian Kartu Tanda Mahasiswa 
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6. Bagan Alir Perbaikan Biodata Mahasiswa 
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7. Bagan Alir Berhenti Studi Sementara (cuti) 
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8. Bagan Alir Mendapatkan Beasiswa
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9. Bagan Alir Pindah Studi 
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KEPUTUSAN REKTOR
Nomor : 110/KEP/II.3.AU/F/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR: 033/KEP/II.3.AU/F/2014

TENTANG PENETAPAN KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah:

Menimbang : a. Bahwa perlu ada pedoman bagi seluruh mahasiswa 
UMSurabaya dalam berperilaku yang baik, 
berdisiplin, beretika, dan berakhlak mulia dalam 
melaksanakan aktivitas di lingkungan kampus 
UMSurabaya, masuarakat umum, serta mampu 
menciptakan suasana akademik yang kondusif.

  b. Bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada 
huruf a disusun dalam bentuk kode etik mahasiswa.

  c. Bahwa agar kode etik mahasiswa dapat 
dilaksanakan dengan baik perlu ditetapkan dengan 
Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

  3. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/
PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah.

  4. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah 
Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tentang Perguruan 
Tinggi Muhammadiyah.

  5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.
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	 	 6.	 Surat	 Kepala	 LEP2UMSurabaya	 Nomor:	 003/
II.3.AU/LE&P2/A/2014	 tanggal	 29	 Januari	 2014	
tentang Draft Kode Etik Tenaga Kependidikan dan 
Revisi Draft Kode Etik Dosen dan Mahasiswa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
Pertama :  Menetapkan Kode Etik Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surabaya berlaku bagi seluruh 
mahasiswa

Kedua :  Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Surabaya berlaku bagi    seluruh mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surabaya.

Ketiga :  Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini 
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 
sampai dengan adanya peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 19 Februari 2014
Rektor,

Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan Yth:
1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan/Direktur
3.	 Para	Ka.	Biro/UPT/Lembaga



99LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN	SURAT	KEPUTUSAN	REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Nomor :  110/KEP/II.3.AU/F/2014
Tanggal :  19 Februari 2014
Tentang :  Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor: 033/KEP/

II.3.AU/F/2014 Tentang Penetapan Kode Etik Mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Surabaya

MUKADIMAH

Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah lembaga pendidikan 
tinggi miliki Muhammadiyah yang disebut Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah (PTM) penyelenggara pendidikan formal yang 
meliputi program profesi, diploma, sarjana, magister, spesialis, 
dan doctor di bawah pembinaan Majelis Dikti Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah. Mahasiswa adalah peserta didik yang sedang 
menuntut ilmu dan belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa adalah 
manusia	yang	sedang	tumbuh	secara	fisik	dan	ber

Kembang dalam akal menuju kedewasaan. Ide, tindakan, ucapan, 
perilaku terkadang terkesan tergesa-gesa dan ingin segera tercapai. 
Kadang bercampur antara idealisme dengan pragmatism. Tetapi yang 
tidak kalah penting bahwa mahasiswa bisa menjadi agen perubahan 
(agent of change) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. Aktivitas, keragaman, pluralism, dan dinamika kampus 
akan mempengaruhi perilaku, ucapan, dan tindakan mahasiswa yang 
dapat membawa perilaku mahasiswa kearah yang lebih positif. Oleh 
sebab itu mahasiswa harus memiliki kode etik mahasiswa sebagai 
pedoman berperilaku dalam segala aktivitasnya di kampus maupun 
di luar kampus yang disebut Kode Etik Mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surabaya.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya 
ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Muhammadiyah Surabaya selanjutnya disingkat 

UMSurabaya adalah universitas milik persyarikatan 
Muhammadiyah yang penyelenggaraannya berada di bawah 
pembinaan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah.

2. Kode etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur 
sikap, perkataan, perbuatan, dan cara berbusana mahasiswa 
UMSurabaya.

3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang 
belajar di lingkungan UMSurabaya.

4. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor.
5. Pimpinan fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.
6. Pimpinan  program studi adalah Ketua Program Studi.
7. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang mengikat dan 

harus dilakukan oleh mahasiswa UMSurabaya.
8. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang menurut peraturan 

yang berlaku yang seharusnya diterima oleh mahasiswa selama 
menempuh studi di UMSurabaya.

9. Pelanggaran kode etik adalah setiap sikap, perkataan, perbuatan, 
dan busana yang bertentangan dengan kode etik mahasiswa 
UMSurabaya.

10. Sanksi adalah akibat hokum yang dikenakan kepada mahasiswa 
yang melanggar kode etik.

11. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh mahasiswa 
sebagai	usaha	pembelaan	atau	klarifikasi.

12. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari mahasiswa 
yang kena sanksi.

13.	 Lembaga	kode	etik	adalah	institusi	yang	mengawasi	pelaksanaan	
kode etik mahasiswa.
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14. Majelis kehormatan Kode Etik Mahasiswa adalah komisi adhoc 
non struktural pada universitas yang bertugas menegakkan, 
melaksanakan, serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang 
dilakukan mahasiswa yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB II
FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Kode etik ini berfungsi untuk memberikan pedoman bagi 
seluruh mahasiswa UMSurabaya dalam berperilaku yang baik, 
berdisiplin, beretika, dan berakhlak mulia dalam menjalankan 
aktivitas di lingkungan kampus UMSurabaya.

(2) Tujuan dibuatnya kode etik mahasoswa ini bertujuan untuk 
mewujudkan visi, misi, dan tujuan UMSurabaya.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 3
Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa UMSurabaya berkewajiban:
a. Menjaga nama baik almamater UMSurabaya.
b. Memelihara nilai-nilai moral, etika, estetika, dan agama dalam 

pergaulan, berkata, berbusana dan berkendara.
c. Memelihara ketertiban, keamanan, dan kebersihan sarana dan 

prasarana kampus UMSurabaya.

Pasal 4
Hak Mahasiswa

Mahasiswa UMSurabaya memiliki hak:
a. Memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administrasi 

lainnya dengan baik.



102 PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

b. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik, keuangan, 
dan administrasi lainnya.

c. Menyampaikan aspirasi, pendapat, dan kritik secara santun, baik 
secara lisan maupun tulisan dan tidak bertentangan dengan nilai-
nilai agama dan hukum positif.

d. Memperoleh pembelaan sesuai peraturan.
e. Memperoleh penghargaan sesuai prestasinya.

BAB IV
HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN UNIVERSITAS, DOSEN, 

TENAGA KEPENDIDIKAN DAN SESAMA MAHASISWA

Pasal 5
Hubungan Mahasiswa dengan Universitas

Setiap mahasiswa wajib:
a. Menjunjung tinggi nama baik almamater universitas.
b. Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan 

universitas dan fakultas baik di bidang akademik dan non 
akademik termasuk berorganisasi.

c. Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam 
kampus maupun diluar kampus.

d. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan semua fasilitas 
sarana prasarana kampus.

e. Memelihara kekhidmatan prosesi acara/upacara yang dilaksanakan 
oleh sivitas akademika di dalam kampus.

f. Meminta izin/persetujuan pimpinan universitas dan fakultas 
apabila melakukan dan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan 
yang mengatasnamakan universitas.

Pasal 6
Hubungan Mahasiswa dengan Dosen

Setiap mahasiswa wajib:
a. Menghormati, menjaga nama baik dosen baik di dalam ruang 

kuliah, lingkungan kampus, maupun diluar kampus.
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b. Melaksanakan tugas yang diberikan dosen untuk menunjang 
kelancaran selesai studinya secara jujur, arif, dan 
bertangguangjawab.

c. Datang tepat waktu pada jam kuliah dan kegiatan akademik 
lainnya sesuai kontrak perkuliahan dan kesepakatan dengan 
dosen.

d. Menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan derajat 
dan martabat dosen sebagai tenaga pendidik dan pengajar.

e. Memberikan koreksi/masukan secara santun kepada dosen, 
apabila pendapat dosen yang bersangkutan keliru dalam proses 
belajar mengajar.

Pasal 7
Hubungan Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan

Setiap mahasiswa wajib:
a. Menghormati dan menjaga hubungan baik dengan tenaga 

kependidikan.
b. Mendapat pelayanan yang baik, ramah, mudah, dan cepat dari 

tenaga kependidikan.
c. Memiliki sikap yang sopan, santun, dan sabar ketika menunggu 

pelayanan.
d. Menjaga ketertiban demi kelancaran dalam pelayanan.

Pasal 8
Hubungan Mahasiswa dengan Sesama Mahasiswa

Setiap mahasiswa wajib:
a. Menumbuhkembangkan suasana akademik di kalangan 

mahasiswa.
b. Menghormati dan menjaga hubungan baik antar sesame 

mahasiswa.
c. Menghormati dan memegang teguh kebebasan akademik.
d. Menghormati, menghargai, dan menerapkan dasar-dasar, kaidah, 

norma, dan nilai kemasyarakatan, kekeluargaan, gotong royong 
dalam tugas social kemasyarkatan.
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BAB V
LARANGAN

Pasal 9

Mahasiswa UMSurabaya dilarang:
a. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu kelancaran proses 

belajar mengajar, suasana pendidikan, serta keamanan dan 
ketertiban.

b. Menggunakan sarana dan prasarana kampus tanpa izin dari yang 
berwenang.

c. Merusak sarana dan prasarana kampus.
d. Memalsukan tandatangan, nilai, stempel, surat keterangan, surat 

izin atau sejenisnya.
e. Melakukan plagiat, menyontek, membuatkan/menuliskan 

jawaban soal UTS/UAS untuk temannya.
f. Berjudi, berzina, minum-minuman keras yang memabukkan, 

mencuri, dan berkelahi.
g. Memiliki, mengedarkan, memperdagangkan, dan atau 

mengkonsumsi narkoba, zat adiktif, dan sejenisnya.
h. Membawa sentaja tajam dan atau senjata api serta sejenisnya 

yang dapat membahayakan orang lain.
i. Mencemarkan nama baik pimpinan universitas, fakultas, dosen, 

dan orang lain.
j. Memakai kaos oblong, celana pendek, baju sobek, sarung, dan 

sandal/sepatu sandal ketika mengikuti perkuliahan, pelayanan 
akademik, maupun pelayanan administratif di kampus.

BAB VI
PELAKSANAAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 10
Pelaksanaan Kode Etik

(1) Setiap mahasiswa wajib mengindahkan, menaati, dan melaksana-
kan kode etik mahasiswa UMSurabaya.
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(2) Pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa ini dapat dilaksanakan 
sanksi moral dan sanksi akademik.

(3) Pelaksana kode etik dan sanksi adalah Majelis Kehormatan 
Kode Etik Mahasiswa.

Pasal 11
Sanksi

Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri atas:
a. Teguran lisan dan tulisan;
b. Membayar ganti rugi;
c. Tidak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan 

administrasif lainnya;
d. Pencabutan hak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, 

dan administratif lainnya maksimal satu semester (enam 
bulan);

e. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 
(dua) semester (satu tahun);

f. Pemberhentian (scorsing) sebagai mahasiswa UMSurabaya.

Pasal 12
Ketentuan Sanksi

(1) Pemberian sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa dapat 
dilaksanakan	setelah	melalui	tahapan	identifikasi,	pemeriksaan,	
klarifikasi,	dan	pembuktian.

(2) Sanksi yang dimaksud pada pasal 11 dilaksanakan oleh pimpinan 
universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen.

(3) Ketentuan pasal 11 diproses dan diputuskan oleh Majelis 
Kehormatan Kode Etik Mahasiswa yang terdiri atas Rektor, 
Lembaga	Etik	dan	pengembangan	Pendidikan	(LEP2),	Dekan,	
Ketua program studi, dan unsur mahasiswa.
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BAB VII
PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 13
Pembelaan

Mahasiswa yang dituduh melanggar kode etik mahasiswa dapat 
mengajukan pembelaan diri dalam forum sidang Majelis Kehormatan 
Kode ETik Mahasiswa.

Pasal 14
Rehabilitasi

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti 
melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa.

BAB VIII
MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK

Pasal 15

Majelis Kehormatan Kode Etik Mahasiswa UMSurabaya adalah 
komisi adhoc yang dibentuk oleh Surat Keputusan Rektor yang 
terdiri	 dari	 LEP2,	 pimpinan	 universitas,	 pimpinan	 fakultas,	 ketua	
program studi, fan unsur mahasiswa untuk menerima, memproses, 
dan memutuskan pelanggaran kode etik mahasiswa.

BAB IX
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 16

Seluruh ketentuan tentang sikap, tutur kata, perbuatan, dan atau 
busana mahasiswa UMSurabaya yang bertentangan dengan kode 
etik ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 17

Keputusan kode etik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

    
    
Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 19 Februari 2014
Rektor,

Dr. dr. Sukadiono, M.M.
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KEPUTUSAN REKTOR
Nomor: 111/KEP/II.3.AU/F/2014

TENTANG

PENETAPAN KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah:

Menimbang : a. Bahwa perlu ada pedoman bagi dosen UMSurabaya 
dalam berperilaku sebagai pendidik professional 
dan ilmuwan yang berperan secara strategis 
dalam mentransformasikan, mengembangkan, dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, tekonologi, 
seni, serta Islam dan Kemuhammadiyahan melalui 
Tri Darma Perguruan Tinggi.

  b. Bahwa pedoman sebgaimana dimaksud pada 
huruf a disusun dalam bentuk kode etik dosen 
UMSurabaya.

  c. Bahwa agar kode etik dosen UMSurabaya dapat 
dilaksanakan dengan baik perlu ditetapkan dengan 
Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional.

  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

  5. Peraturan MenDikNas Nomor 17 Tahun 2010 
tentang pencegahan dan Penanggulangan Plagiat 
di Perguruan Tinggi.



109LAMPIRAN-LAMPIRAN

  6. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional 
Dosen dan Angka Kreditnya.

  7. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/
PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah.

  8. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah 
Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tentang Perguruan 
Tinggi Muhammadiyah.

  9. Statute Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 
Pertama : Menetapkan Kode Etik Dosen Universitas 

Muhammadiyah Surabaya sebagaimana terlampir
Kedua : Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya 

berlaku bagi dosen Universitas Muhammadiyah 
Surabaya.

Ketiga : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini 
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 
sampai dengan adanya perjanjian kembali.

    
Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 19 Februari 2014
Rektor,

Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan Yth:
1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan/Direktur
3.	 Para	Ka.	Biro/UPT/Lembaga
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LAMPIRAN	SURAT	KEPUTUSAN	REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Nomor :  111/KEP/II.3.AU/F/2014
Tanggal :  19 Februari 2014
Tentang :  Penetapan Kode Etik dosen Universitas Muhammadiyah 

Surabaya

MUKADIMAH

Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah lembaga pendidikan 
tinggi milik Muhammadiyah yang disebut Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah (TPM) Penyelenggara pendidikan formal yang 
meliputi program profesi, diploma, sarjana, magister, spesialis, 
dan doctor di bawah pembinaan Majelis Dikti Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah. Dosen sebagai pendidik professional dan 
ilmuwan memiliki peran yang strategis dalam mentransformasikan, 
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi 
dan seni, Islam dan Kemuhammadiyahan melalui pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat. Dosen harus 
memiliki kompetensi akademik, kompetensi pedagogic, kompetensi 
kepribadian, dan kompetensi social yang dapat diimplementasikan 
dalam tugas profesi sehari-hari. Oleh sebab itu dosen harus memiliki 
kode etik dosen sebagai pedoman berperilaku dalam menjalankan 
tugasnya yang disebut Kode etik Dosen universitas Muhammadiyah 
Surabaya.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. BPH Universitas adalah Badan Pembina Harian yang ditetapkan 

oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Dikti 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usulan Rektor yang bertugas 
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sebagai Pembina/penyelenggara Universitas Muhammadiyah 
Surabaya.

2. Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas yang berperan 
dalam membina dan mengembangkan kehidupan akademik serta 
menegakkan etik, moral, dan etika dosen dalam lingkungan 
universitas Muhammadiyah Surabaya.

3.	 Lembaga	 Etik	 dan	 Pengembangan	 Pendidikan	 (LEP2)	 adalah	
lembaga yang bertanggungjawab kepada Rektor, bersama BPH 
bertugas untuk melaksanakan/menegakkan Kode Etik Dosen 
Universitas Muhammadiyah Syrabaya.

4. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan yang memiliki 
tugas utamamentransformasikan, mengembangkan, dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta 
Islam Kemuhammadiyahan melalui pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat (Tri Darma perguruan Tinggi).

5. Kode etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat 
hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang 
dijadikan	 sebagai	 pedoman	 berfikir,	 bersikap,	 dan	 bertindak	
dalam berbagai aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.

6. Etika profesi adalah tingkah laku yang harus dilakukan oleh 
dosen untuk menjalankan profesinya dalam melakukan Tri 
Darma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan/pengajaran, 
penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta Islam 
kemuhammadiyahan.

7. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam 
memperoleh atau mencoba memperoleh kredit (nilai) untuk suatu 
karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/
atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya 
tanpa menyatakan sumbernya secara tepat dan memadai.

BAB II
KODE ETIK DOSEN

Pasal 2
Kode Etik Dosen Terhadap Universitas, Fakultas, dan Program 

Studi
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(1) Menjaga dan meningkatkan nama baik universitas, fakultas, dan 
program studi di Universitas Muhammaiyah Surabaya.

(2)	 Memiliki	komitmen	dan	Loyalitas	yang	baik	terhadap	universitas,	
fakultas, dan program studi di Universitas Muhammadiyah 
Surabaya.

(3) Mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan universitas, 
fakultas, dan program studi di Universitas Muhammadiyah 
Surabaya.

(4) Mendahulukan kepentingan lembaga sendiri daripada 
kepentingan pribadi dan kepentingfan lembaga lain.

(5) Tidak melakukan kegiatan di lembaga lain yang berkaitan dengan 
profesi tanpa seizing pimpinan Universitas Muhammadiyah 
Surabaya.

(6) Menegakkan kedisiplinan dan kejujuran dalam menjalankan 
profesi Dosen.

(7) Menjadi tauladan dalam pergaulan di kampus maupun di luar 
kampus.

(8) Bekerjasama secara harmonis dengan berbagai pihak dalam 
melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi

Pasal 3
Kode Etik Dosen Terhadap Diri Sendiri, Teman Sejawat, 
Mahasiswa, Tenaga Administratif, dan Tenaga Penunjang 

Akademik

(1) Berperilaku jujur, dapat dipercaya pada diri sendiri, teman 
sejawat, mahasiswa, tenaga administrative, dan tenaga penunjang 
akademik.

(2) Menjalin hubungan baik dengan sesame dosen teman sejawat, 
mahasiswa, tenaga administratif, dan tenaga penunjang 
akademik.

(3) Tidak melakukan diskriminasi terhadap sesame dosen, tenaga 
administratif, dan mahasiswa atas dasar suku, ras, agama/
keyakinan/kepercayaan, warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, 
status perkawinan, budaya dan sosial politik.

(4) Memelihara dan meningkatkan kerjasama, kekeluargaan, dan 
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kesetiakawanan untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis 
dan kondusif dengan teman sejawat, tenaga administratif, dan 
tenaga penunjang akademik.

(5) Memberikan pelayanan yang baik, adil, dan terpuji kepada 
mahasiswa, tenaga administratif, maupun tenaga penunjang 
akademik.

(6) Memberi contoh dan tauladan yang baik bagi mahasiswa, 
tenaga administratif maupun tenaga penunjang akademik dalam 
menjalankan tugas.

(7) Memposisikan teman sejawat, tenaga administratif, dan tenaga 
penunjang akademik sebagai mitra kerja, tidak sewenang-
wenang, dan bersikap saling menghargai satu sama lain.

Pasal 4
Kode Etik Dosen terhadap Pendidikan dan pengajaran

(1) Menjunjung tinggi etika, kejujuran, dan disiplin profesi dalam 
melaksanakan pendidikan dan pembelajaran kepada mahasiswa

(2) Merencanakan dan melaksanakan perkuliahan dengan sebaik-
baiknya.

(3) Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran kepada 
mahasiswa secara professional, ikhlas, inovatif, interaktif, dan 
nondiskriminatif yang berpegang teguh pada nilai-nilai moralitas 
luhur.

(4) Selalu berupaya meningkatkan ilmu pengetahuan, tekonologi, 
bahasa, dan seni untuk menyempurnakan metode pendidikan 
dan teknik pembelajaran.

(5) Mendidik, membimbing, dan mengarahkan, dan memfasilitasi 
mahasiswa agar menjadi ilmuwan beriman, memiliki karir, dan 
profesi terpuji yang berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, 
dan bangsa.

(6) Memiliki akhlak terpuji dan menjadi tauladan yang baik bagi 
para mahasiswanya terutama dalam proses pendidikan dan 
pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

(7) Menjalankan kebebasan mimbar akademik otonomi keilmuwan 
secara bertanggung jawab.
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Pasal 5
Kode Etik Dosen terhadap Hasil penelitian, Karya Ilmiah, dan 

Publikasi Ilmiah

(1) Menghasilkan penelitian, karya ilmiah, dan publikasi ilmiah yang 
berkualitas baik, yang dilandasi oleh kejujuran dan keterbukaan.

(2) Mengungkapkan data/fakta hasil penelitian dengan benar, jujur, 
obyektif, bebas prasangka dan non diskrimatif.

(3) Menjauhi dan menghindarkan diri dari perbuatan plagiatisme/
otoplagiatisme.

(4) Hasil penelitiannya asli, mengandung temuan, dan dapat 
dijadikan rekomendasi bagi para pengambil keputusan.

Pasal 6
Kode Etik Dosen terhadap Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

(1) Menghasilkan materi pelatihan, penyuluhan, dan penataran 
yang berkualitas dan besar manfaatnya bagi masyarakat kampus 
maupun di luar kampus.

(2) Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang 
berdaya guna, tepat guna, dan mudah untuk dimanfaatkan oleh 
masyarakat kampus maupun masyarakat luas.

(3) Menjaga hubungan baik dan harmonis dengan berbagai kalangan 
mulai dari teman sejawat, mahasiswa maupun peserta pelatihan 
yang ada di masyarakat tanpa membedakan agama, warna kulit, 
suku, dan status sosial lainnya.

(4) Bebas mengembangkan program pelatihan, penyuluhan, dan penataran 
berdasarkan kebutuhan/keinginan masyarakat, tetapi tidak bertentangan 
dengan aspek moralitas agama dan kebudayaan masyarakat setempat.

BAB III
PELAKSANAAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 7

(1) Seluruh dosen wajib mematuhi Kode Etik Dosen.
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(2) Pelaksana dan penegakkan Kode Etik dosen adalah Majelis 
Kehormatan Kode Etik Dosen yang terdiri dari unsur BPH, 
Rektor,	dan	LEP2.

(3) Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen adalah komisi adhoc 
non struktural pada universitas yang ditetapkan oleh Rektor 
yang bertugas menegakkan, melaksanakan, serta menyelesaikan 
penyelenggara kode etik yang dilakukan oleh dosen.

(4) Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen berwenang:
a. Menerima laporan penyelenggara Kode Etik Dosen dari 

pihak-pihak yang berkepentingan;
b.	 Melakukan	pemanggilan,	investigasi,	dan	klarifikasi	kepada	

dosen yang dianggap melanggar Kode Etik Dosen;
c.	 Mempertimbangkan	 stratifikasi	 tingkat	 pelanggaran	 Kode	

Etik Dosen;
d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Dosen;
e. Mengusulkan sanksi kepada yang berwenang bagi dosen 

yang melanggar Kode Etik Dosen atau melanggar peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
SANKSI

Pasal 8

(1) Tingkat dan jenis sanksi dapat dilakukan secara bertahap, meliputi:
a. Teguran lisan;
b. Peringatan tertulis;
c. Peringatan keras;
d. Penundaan kenaikan gaji berkala;
e. Penundaan kenaikan pangkat;
f. Pembebasan tugas/dari jabatan;
g. Pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat.

(2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor/
BPH dengan memperhatikan hasil pemeriksaan, kesimpulan, 
dan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen 
serta keberatan dari dosen yang bersangkutan.
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BAB V
PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 9

Dosen yang dituduh melanggar Kode Etik Dosen dapat mengajukan 
pembelaan diri dalam forum sidang Majelis Kehormatan Kode Etik 
Dosen.

Pasal 10

Rehabilitasi diberikan kepada dosen yang tidak terbukti melakukan 
pelanggaran Kode Eti Dosen.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

(1) Kode Etik Dosen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
(2) Seluruh peraturan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang 

bertentangan dengan Kode Etik Dosen ini dinyatakan tidak 
berlaku.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Dosen ini akan 
diatur dengan peraturan/keputusan tersendiri.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 19 Februari 2014
Rektor,

Dr. dr. Sukadiono, M.M.
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KEPUTUSAN DIREKTUR
Nomor: 042.1/KEP/II.3.AU/A/2016

TENTANG

TIM PENYUSUN PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim
Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya, 
setelah:

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyusun buku pedoman 
akademik Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surabaya, perlu ditetapkan Tim 
Penyusun Buku Pedoman Akademik Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya.

  b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat 
Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan 
tugas dimaksud.

Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional.

  2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi.

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 
tentang Pendidikan Tinggi.

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan.

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan.
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  6. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/
PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah.

  7. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah 
Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan 
Tinggi Muhammadiyah.

  8. Statute Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Hasil rapat pimpinan pada tanggal 14 Agustus 2016

MEMUTUSKAN

Pertama  : Tim penyusun Buku Pedoman Akademik Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya 
2015/2016 sebagaimana terlampir.

Kedua : Tim mempunyai tugas terhadap penyusunan buku 
pedoman akademik Program Pascasarjana  Universitas 
Muhammadiyah Surabaya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 
apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan, 
maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 15 Agustus 2016
Direktur

Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag

Tembusan Yth:
1. Rektor UMSurabaya
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan/Direktur
4.	 Kepala	Biro/UPT/Lembaga
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LAMPIRAN	KEPUTUSAN	DIREKTUR
Nomor: 042.1/KEP/II.3.AU/A/2016

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN BUKU
PEDOMAN AKADEMIK

PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Penanggung Jawab :  Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag (Direktur)

Ketua :  Dr. M. Arfan Mu’ammar, M.Pd.I
Anggota :  1.  Dr. H. Moch Tolchah, M.Ag
   2.  Dr. Sujinah, M.Pd
  3.  Dr. AsriWijayanti, MH
  4.  Drs. Noto Adam, MM
  5.  Dian Berkah, M.H.I
  6.  Asrori, M.Pd.I
  7.  Isma Swadjaja, M.M.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 15 Agustus 2016
Direktur

Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag
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