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H a I               : Panduan perkuliahan semester Genap T.A. 2022/2023

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
d1-

Tempat

Assalanu' alalkum Wr . Wb .

Salam silaturrahin kami sampaikan semoga Bapak/Ibu senantiasa mendapat limpahan
rahmat dan ma'unah  dari Allah,  serta sukses  dalam melaksanakan tugas  sehari-hari.
Amin.

Selanjutnya,  bersama  ini  kami  mengharapkan  Bapak/Ibu  untuk  memberikan  kuliah
pada Semester Genap  Tahun Akademik 2022/2023 pada Fakultas  dan Program Studi
dengan   mata   kuliah   sesuai   SK  Rektor   Nomor:   02/A.1AIQ/I/2023   dengan  jadwal
terlampir. Untuk semester ini perkuliahan akan dimulai pada tanggal 30 |anuari s.d. 02
Juni 2023.

A.   Panduan perkuliahan

1.    Perkuliahan untuk Semester Genap dilaksanakan secara offline untuk Program
Sarjana, dan hybrid untuk Program Pascasarjana dan Doktor.

2.    Apabila   dalam   perkuliahan   tiga   kali   tidak   hadir   sebelum   UTS   tanpa
pemberitahuan, maka Kaprodi akan mengganti dengan Dosen lain.

3.    Frekuensi kehadiran kuliah per-semester adalah 16 kali tatap muka termasck
Kuliah Umum, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Alchir Semester (UAS).

4.    Setelah pelaksanaan UAS Dosen dapat langsung menginput data nilai melalui
online dengan alamat ht siakad.ii dan menyerahkan hardcopy kepada
Staf Fakultas selambat-lambatnya pada tanggal 19 -23 Juni 2023.

5.    Setiap mata kuliah pada kurikulum harus direncanakan secara sistematis dalam
bentck Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

6.    RPS  seharusnya  dikembangkan  sesuai  kompetensi  program  studi  dengan
memperhatikan aspek relevansi, kemutakhiran, keluasan dan kedalaman.

7.    RPS   harus    disosialisasikan   kepada    mahasiswa    agar   mahasiswa    dapat
mempersiapkan pola dan strategi belajar.

8.    Dosen  harus   menyampaikan  materi  pembelajaran  secara  konsisten  sesuai
dengan rencana dan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan pada RPS.

9.    Dosen harus memenuli persyaratan kehadiran minimal dalam menyampaikan
bahan pembelajaran sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

10.  Apabila ada dosen berhalangan mengajar dikarenakan sesuatu hal yang tidak
bisa ditinggalkan maka dosen wajib mengganti pertemuan perkuliahan pada
hari lain sedemikian sehingga jumlah pertemuan minimal tetap tercapai.
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11.  Tambahan  perkuliahan  pengganti  dosen  dapat  juga  mengunumkan  secara
langsung  kepada  mahasiswa  dan  memberitahukan  kepada  ketua  program
studi.

12.  Jam  perkuliahan  pengganti  tidak  bisa  digabung  dalam  satu  waktu  yang
bersamaan untuk memenuhi jumlah jam perukuliahan yang wajar.

13.  Apabila Jadwal perkuliahan tidak sesuai maka Bapak/ Ibu dapat menghubungi
Staf Fakultas (FSEI-085715765733, FUD-081295444225, FT-085646847781).

8.   Panduan untuk Dosen

1.    Setiap dosen wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jika
berhalangan hadir, diwajibkan mengganti di hari lain.

2.    Setiap dosen wajib beapakaian bersih, rapi dan sopan, dan tidak memakai baju
kaos (t-shirt) dan sandal.

3.    Setiap dosen diharapkan tidak menggunakan alat komunikasi selama proses
pembelaj aran berlangsung.

4.    Jumlah kehadiran dosen dalam perkuliahan merupakan salah satu komponen
penilaian kinerja dosen dalam bidang pengajaran. Apabila terdapat dosen tidak
hadir pada jadwal yang telah ditentukan tanpa informasi dan tidak memenuhi
jumlah pertemuan minimal, maka akan mendapatkan sanksi:
a.    Mendapatkan pengurangan beban mengajar semester berikutnya
b.    Mendapatkan surat peringatan (SP) dari Dekan
Setiap  dosen  wajib  mengisi  absen  perkuliahan  dosen  dan  mahasiswa  secara
tertulis dan melaui online di siakad.

6.    Bagi  Dosen  Tetap  HQ  Jakarta  agar  menginput  data  kegiatan  Tri  Dharma
Perguruan  Tinggi  Beban  Kerja  Dosen  persemester  melalui  online  dengan
alamat ht siakad.ii
Setiap  dosen  diharapkan  tidak  makan  dan/atau  merokok  di  dalarn  ruang
perkuliahan.

Demikian  surat  ini  kami  sampaikan,  atas  perhatian  dan  kerjasama  Bapak/Ibu  kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu I alalkum Wr. Wb .

Tembusan :
1.   Ketua umum Yayasan IlQ Jakarta;
2.   Parawarek;
3.   Para Dekan;
4.   Para Kaprodi HQ Jakarta.


