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PENGUMUMAN: 

B-023/Un.19/K.Bhs/PP.00.9/ 2 /2023 

 

Tentang: 

TATA TERBIB PERKULIAHAN PENGEMBANGAN BAHASA 

 

Diberitahukan kepada Seluruh Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang mengikuti 

perkuliahan pengembangan bahasa, bahwa demi kelancaran perkuliahan pengembangan bahasa dan 

tertib administrasi, diharapkan mematuhi tata tertib di bawah ini: 

1. Mahasiswa bersama-sama membaca Asmaul Khusna sebelum perkuliahan berlangsung; 

2. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dan bila berhalangan wajib memberikan surat tertulis. Adapun 

surat ijin yang dimaksud adalah: 

a. Jika Sakit: Menyerahkan Surat Keterangan Dokter; 

b. Jika Tugas Keakademikan: Menyerahkan Surat Tugas dari Pimpinan/ Ketua yang memberikan 

tugas; 

c. Jika ada Kepentingan Keluarga: Mahasiswa ybs membuat surat ijin yang ditandatangani oleh 

Mahasiswa ybs dan diketahui oleh orang tua kandung/ wali, diketahui oleh Rukun Tangga (RT) 

serta Rukun Warga (RW) setempat; Tanda Tangan RT & RW dibubuhi stempel sesuai dengan 

domisili; 

d. Jika Kecelakaan atau terkena Musibah: Menunjukan Surat Keterangan dari Pihak Terkait. 

3. Surat ijin yang dimaksud pada poin nomor 2, tidak boleh dititipkan kepada teman. 

4. Ijin/Surat ijin yang dimaksud pada poin nomor 2, tidak boleh disampaikan melalui Telp/SMS/Media 

Sosial. 

5. Surat ijin yang dimaksud pada poin nomor 2, diserahkan sendiri ke dosen masing-masing kelas. 

Toleransi maksimal penyerahan surat ijin ke dosen adalah Mahasiswa ybs aktif kembali mengikuti 

kegiatan di kelas Bahasa pengembangan pertama kali masuk. Jika tidak, maka tidak akan diberikan 

apresiasi presensi. 

6. Surat Ijin yang diberikan wajib diberi keterangan nama “Kelas Pengembangan Bahasa Arab/ Inggris 

... (1/2/3 dst) ” dan nama Dosen Pengembangan Bahasa ybs. 

7. Mahasiswa wajib berbusana: 

a. Laki-laki  : 

- Kemeja lengan panjang warna putih/polos dan berkerah (bukan berbahan kaos); 

- Celana panjang warna gelap polos (bukan berbahan jeans); 

- Memakai sepatu dan kaos kaki. 
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b. Perempuan : 

- Kemeja lengan panjang warna putih/polos dan berkerah atau baju muslimah warna 

putih/polos (tidak transparan dan bukan berbahan kaos); 

- Rok panjang warna gelap polos (bukan berbahan jeans); 

- Memakai sepatu dan kaos kaki. 

8. Mahasiswa wajib menginstal Telegram untuk mendapatkan informasi terkait UPT Bahasa; 

9. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan pengembangan bahasa minimal 75% dari tatap muka 

pertemuan perkuliahan pengembangan bahasa sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali pertemuan, jika 

kurang dari 75% wajib mengulang perkuliahan pengembangan bahasa; 

10. Mahasiswa wajib mengecek presensi kehadiran setiap kali selesai mengikuti perkuliahan, wajib 

mengecek nilai tugas dan wajib mengecek nilai keaktifan secara mandiri; 

11. Mahasiswa wajib memberikan penilaian kepuasan terhadap Dosen Pengembangan Bahasa di 

sistem bahasa.uinsaizu.ac.id (Penilaian dapat dilakukan jika presensi sudah mencapai 75%); 

12. Bagi Mahasiswa yang dinyatakan LULUS, dapat segera mencetak sertifikat secara mandiri melalui 

website bahasa.uinsaizu.ac.id. 

13. Bagi Mahasiswa yang dinyatakan TIDAK LULUS, maka ada hal yang perlu diperhatikan: 

a. Jika “REMIDI”, maka cukup mengikuti: 

Ujian IQLA’ Mahasiswa S-1 dan atau Ujian EPTUS Mahasiswa S-1 dengan melakukan registrasi 

ujian secara online di link yang disediakan di group telegram remidi; 

b. Jika “KULIAH ULANG”, maka wajib mengikuti perkuliahan pengembangan bahasa semester 

berikutnya. 

14. Pengumuman/berita yang berkaitan dengan UPT Pengembangan Bahasa dapat dilihat di website 

UPTP Bahasa (http://sib.uinsaizu.ac.id). 

 

Purwokerto, 07 Februari 2023 

Kepala, 

 

 

 

Dr. Ade Ruswatie, M.Pd. 

NIP. 19860704 201503 2 004 

http://www.iainpurwokerto.ac.id/

