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BAB I 

PROFIL UNIVERSITAS MATHLA’UL ANWAR (UNMA) BANTEN 
  

1.1. Sejarah Singkat UNMA Banten 
Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) merupakan salah satu implementasi cita-
cita besar dari organisasi Mathla’ul Anwar (MA) dalam bidang pendidikan. 
Patut diakui, organisasi Mathla’ul Anwar telah memiliki sejarah panjang dalam 
peran serta di bidang pendidikan, setidanya untuk tingkat dasar dan 
menengah, yaitu semenjak awal pendiriannya lebih seabad yang lalu. 
Mathla’ul Anwar merupakan organisasi kemasyarakatan yang saat ini memiliki 
kepengurusan  lebih dari 32 provinsi, berdiri di Menes Banten tahun 1916. 
Beda dengan organisasi kemasyarakatan lain yang telah sekian dasawarsa 
menyelenggarakan kegiatan level pendidikan tinggi, Mathla’ul Anwar memulai 
partisipasinya di tingkat pendidikan tinggi baru mulai tahun 1988. Embrional 
UNMA adalah Perguruan Tinggi Mathla’ul Anwar (PERTIMA), dibentuk 
Pengurus Besar Mathla’ul Anwar awal tahun 1988. Guna menyesuaikan 
dengan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1990, 
tahun 1994 PERTIMA berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Mathla’ul 
Anwar (STAI-MA). Tahun 1995 berdiri Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mathla’ul 
Anwar (STIE-MA) yang diikuti dengan berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum 
dan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada tahun 1988, 
kesemuanya di bawah bendera Mathla’ul Anwar. Setahun kemudian berdiri 
pula akademi Manajemen dan Informatika. 
Empat Sekolah Tinggi dan satu Akademi tersebut pada tanggal 1 Januari 
2000, dengan tambahan beberapa program studi , diintegrasikan menjad 
sebuah Universitas dan diberi nama UNIVERSITAS MATHLA’UL ANWAR 
(UNMA). Sekolah tinggi yang ada lebur menjadi fakultas-fakultas. UNMA 
mendapatkan pengukuhan dari Departemen Pendidikan Nasional Agustus 
2001 dengan SK nomor : 115/D/0/2001. 
Kini UNMA membina, mengembangkan dan mengelola 10 Fakultas dengan 21 
program studi bidang eksak dan sosial dan Program Pasca Sarjana (S2) 
Jurusan Magister Ilmu Hukum dan Magister Pendidikan Agama Islam. Semua 
program studi di lingkungan UNMA memiliki legalitas formal, dengan jumlah 
mahasiswa aktif tidak  kurang dari 7.968 orang 
Jumlah alumni UNMA sebanyak lebih dari 9.434 orang, dan lebih dari 70% 
telah bekerja di berbagai tempat, baik instansi pemerintah maupun swasta. 
Suatu pencapaian yang cukup membanggakan dan patut diaspesiasi semua 
pihak. 
 

1.2. VISI UNMA BANTEN 
“Menjadi universitas terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan 
berdasarkan nilai-nilai islam” 
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1.3. MISI UNMA BANTEN 
a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu. 
b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. 
c. Menyelenggarakan pengelolaan universitas yang amanah. 
d. Menyelenggarakan civitas akademika dalam kehidupan yang islami 

sehingga mampu beruswah hasanah. 
e. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling 

menguntungkan. 
 

1.4. Keuntungan belajar di UNMA Banten 
Universitas Mathla’ul Anwar Banten berpengalaman dalam mengelola 
Perguruan Tinggi Swasta dalam kurun waktu lima sampai tujuh tahun. 
Dengan perkuliahan yang inovatif serta pengajar yang berkualitas di 
bidangnya. Mahasiswa mampu menyelesaikan masa studinya dalam kurun 
waktu 3,5 tahun sampai 4 tahun. 
Kampus Universitas Mathla’ul Anwar dilegkapi fasilitas pendukung studi yang 
lengkap, dan UNMA terletak di Pandeglang yang terkenal beriklim sejuk 
dengan lingkungan masyarakat yang ramah.  
Jumlah alumni UNMA Banten sampai sekarang lebih dari 9.434 orang, yang 
terdiri dari berbagai program studi. 

 
1.5. Lokasi Kampus 

Universitas Mathla’ul Anwar berkampus di daerah Banten Selatan yang masih 
terbelakang. Dari aspek ekonomi Banten Utara relatif maju dan sejahtera 
dengan hadirnya sejumlah industri infra dan supra struktur yang memadai. 
Sebagai besar Banten Selatan terisolir dari akses ke pusat perekonomian. 
Namun demikian sebagaimana kita maklumi, infra dan supra struktur bukan 
faktor determinan tunggal kemajuan suatu masyarakat. Ability sumberdaya 
manusia merupakan faktor determinan yang tidak kalah penting. Banten 
bukan hanya saja secara geografis sangat dekat dengan ibukota Negara. 
Apabila terdukung dengan ability sumber daya manusia, sumberdaya alam 
Bantenyang demikian beragam dapat menjadikan Banten sebagai wilayah 
yang jauh lebih makmur, sejahtera. Meminjam buah pikiran Amartya Sen, 
peraih hadiah Nobel bidang Ekonomi, (orang/masyarakat) miskin bukan 
karena tidak punya sesuatu, akan tetapi karena tidak bisa melakukan 
sesuatu.  
Derajat kemampuan seseorang untuk dapat “melakukan sesuatu” tergantung 
kadar pendidikannya. Kesenjangan Banten Utara – Selatan bukan saja ironi, 
akan tetapi juga paradok. Hal tersebut menjadi salah satu alasan yang 
melatari organisasi Mathla’ul Anwar membangun kampus perguruan tinggi 
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yang secara geografis beranjak dari riuh rendah dan populasi bising kota. 
Alasan lain, secara historis, organisasi Mathla’ul Anwar lahir tahun 1916 di 
Menes, tidak jauh dari kampus Universitas Mathla’ul Anwar. Terlepas dari 
alasan tersebut, lingkungan kampus yang hijau dan hening, sangat kondusif 
untuk kegiatan belajar mengajar. 
Disela pepohonan yang rindang dan lingkungan kampus yang hijau dan 
hening sangat kondusif untuk kegiatan belajar mengajar, UNMA telah 
memiliki kampus diatas lahan 6 hektar dikecamatan Saketi Kabupaten 
Pandeglang, Jalan Raya Labuan KM 23, dan diatas lahan tersebut telah 
terdapat 7 (tujuh) gedung utama, 1 (satu) Gues House, 1 (satu) 
perpustakaan, dan mushola. 

 
1.6. KERJASAMA 

Dalam perkembangannya Universitas Mathla’ul Anwar Banten membuka 
peluang kerjasama dengan lembaga/ institusi lain, baik yang dilakukan oleh 
UNMA secara langsung maupun melalui LP3M UNMA. Lembaga yang akan 
dan telah menjalin kerja sama dengan UNMA diantaranya: 
1. University Sains Islam Malaysia /USIM 
2. Dinas Pendidikan Provinsi Banten : Keaksaraan Fungsional 
3. Kopertis Wilayah IV  
4. Bank bjb : Pembuatan KTM/ATM co-branding, Pembayaran Perkuliahan 
5. Asuransi Bumida 
6. Asuransi Jasa Raharja 
7. BRI Syariah 
8. Depertemen Pendidikan Nasional 
9. Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia 
10. Pemerintah Daeran Provinsi Banten : kerjasama ini memungkinkan bagi 

dosen-dosen mudadan mahasiswa tingkat akhir berpartisipasi menambah 
penajaman pengetahuan. 

11. Seperti dengan Diknas di dalam pemberdayaan masyarakat sesuai 
Intruksi Presiden nomor: 5 tahun 2006, untuk melaksanakan percepatan 
pemberantasan buta aksara, memperluas akses penyelenggaraan 
program PBA dan memberikan layanan pendidikan keaksaraan bagi 
warga masyarakat yang buta aksara, memfasilitasi penyelenggaraan dan 
pelaksanaan program PBA sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik 
mmasyarakat setempat, pada tahun anggaran lalu bekerjasama dengan 
Institut Pertanian Bogor dan berhasil baik, oleh itu pada tahun anggaran 
2007 mendapat kepercayaan langsung dari DIKNAS PUSAT dalam proyek 
yang sama, tapi UNMA melaksanakan kerjasama tersendiri dengan 
Direktorat Pendidikan Masyarakat.  

12. Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dengan Surat Keputusan 
kerjasama no : 139/E4.2/AKS/2007, tentang Kerjasama Penyelenggaraan 
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Program Pemberantasan Buta Aksara tahun 2007, tertanggal 28 Mei 
2007. 

13. Dengan Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia. Kepala Kantor 
Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia Wilayah Banten 
dengan Fakultas Hukum, dengan surat kerjasama nomor: W29-
157.PR02.08/2006, tentang Perjanjian Kerjasama Konsultasi Hukum 
Kepada Masyarakat, tertanggal 31 Desember 2006 

14. Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dengan Universitas Mathla’ul 
Anwar, tentang Bantuan Keuangan untuk sarana pembangunan 
 

1.7. FASILITAS PENUNJANG STUDI 
Untuk memperlancar kegiatan proses belajar mengajar, Universitas Matha’ul 
Anwar Banten menyediakan unit dan fasilitas studi antara lain: 
1. Unit Penunjang Studi 

a. Perpustakaan Universitas 
b. Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat 

(LP3M) 
c. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) 
d. Lembaga Penjaminan Mutu Akademik (LPMA) 

2. Fasilitas Penunjang 
a. Laboratorium studi (Micro Teaching)  
b. Laboratorium Bahasa 
c. Laboratorium Hukum  
d. Laboratorium Komputer 
e. Laboratorium Terpadu (IPA) 
f. Laboratorium Teknik 
g. Laboratorium Teknologi Pertanian 
h. Balariung Universitas 
i. Lapangan Olah Raga: Sepak Bola, Volley 
j. Area parkir yang luas 
 

1.8. FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI 
A.  Fakultas Agama 

1. Prodi Pendidikan Agama Islam / PAI (Terakreditasi B : SK. 773/BAN-
PT/Akred/S/VII/2015) 

2. Prodi Ahwal al-Syakhsiyyah (Terakreditasi C : SK.032/BAN-PT/Ak-
XV/S1/X/2012) 

3. Prodi Ekonomi Syariah (Terakreditasi C : SK.145/SK/BAN-
PT/Akred/S/V/2014) 

Program Studi PAI telah mempunyai akreditasi B memiliki ciri khas yang 
menonjol, yaitu adanya relasi kemitraan yang kuat diantara para dosen 
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dan mahasiswa dalam kegiatan utama yang diemban oleh prodi yakni 
pengupayaan dan pengembangan ilmu Agama Islam. 
Hal ini merupakan modal dalam membangun komunitas akademis untuk 
mencapai cita-cita akademis dan program studi . program studi ini 
mempunyai cita-cita mempersiapkan calon sarjana dalam arti luas, yang 
mempunyai wawasan syiar agama islam cukup memadai, sikap dan 
komitmen, serta kompetensi dan keterampilan melayani berbagai bidang 
pelayanan pesantren maupun kemasyarakatan. 
Lulusan program studi ini adalah lulusan yang memiliki kompetensi 
wawasan syiar agama islam yang kontekstual dan plularisdisamping itu 
juga memiliki dedikasi dan komitmen pelayanan yang tinggi. Diharapkan 
program studi ini dapat menghasilkan anggota masyarakat yang 
beriman, yang berpribadian sosial, kritis, kreatif, berkemapuan akademik 
tinggi, berwawasan luas yang mampu mengembangkan budaya pikir, 
berkarya dan dapat bekerjasamadalam bidang ilmunya guna mengatasi 
hubungan antar manusia dan masyarakat. 
 

B. Fakultas Ekonomi 
1. Prodi Manajemen (Terakreditasi C :SK.021/BAN-PT/Ak-XIV/S-

1/VIII/2011) 
2. Prodi Akuntansi (Terakreditasi B : SK.008/BAN-PT/Ak-XIV/S-

1/IV/2016) 
Program studi Manajemen dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi tidak hanya 
memberikanilmu pengetahun akuntansi dari sisi sudut pandang penyedia 
saja (preparer), namun menekankan perspektif (user) yang lebih luas 
Untuk menjadi pusat pengembangan ilmu akuntansi yang tebaik di 
provinsi Banten mahasiswa diarahkan bukan hanya penyedia laporan 
keuangan, melaikna sebagai “Information Expert” yang mampu 
menganalisa dan mendesain sistem informasi yang berbasis komputer 
yang bisa digunakan untuk keputusan manajerial. Lamanya perkuliahan 
di program studi Akuntansi mewajibkan mahasiswa mengambil 146 SKS, 
dengan kurun waktu studi 4 – 4,5 tahun. 
Program studi Manajemen memfokuskan perkuliahan pada konsentrasi 
pemasaran, strategic dan sumber daya manusia, dengan mewajibkan 
mahasiswa menempuh 144 SKS dalam kurun waktu 4 – 4,5 tahun, 
program studi manajemen mengupayakan lulusan yang tidak hanya 
mengerti tentang apa yang harus dilakukan, melainkan juga tahu 
bagaimana melakukannya. 
Disisi lain keunggulan akademik dan orientasi pada pembentukan 
pimpinan yang berahlaq mulia menjadi titik berat dan penajaman 
perkuliahan di Fakultas Ekonomi. 
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C. Fakultas Hukum 

1. Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi B : SK.023/BAN-PT/Ak-
XIII/S1/X/2010) 

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum terakreditasi B. konsentrasi 
Ilmu Hukum pada hukum ketatanegaraan yang merupakan titik 
penajaman dari prodi Ilmu Hukum. Pada saat era Otonomi Daerah 
dewasa ini, dimana hokum ketatanegaraan saat ini di butuhkan di 
Indonesia  dan masih sedikit memiliki ahlinya, khususnya di Provinsi 
Banten. 
Fakultas Hukum berusaha menjawab tantangan tersebut dengan 
menghasilkan sarjana hukum yang memiliki tambahan ciri sangat lazim 
dan tajam dari pengetahuan dalam ilmu hukum ketatanegaraan. Biarpun 
kecil akan tetapi akan sangat berarti bagi mahasiswanya. 
Dengan menyelesaikan studi di prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum 
mahasiswa diwajibkan menempuh 144 SKS dengan kurun waktu studi 4 
– 4,5 tahun. 
 

D. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
1. Prodi Pendidikan Matematika (Terakreditasi C : SK.039/BAN-PT/Ak-

XIV/S1/XI/2011) 
2. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Sastra dan Daerah (Terakreditasi 

B : SK.039/BAN-PT/Ak-XIV/S1/XI/2017) 
3. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris (Terakreditasi C : SK.041/BAN-PT/Ak-

XIV/S1/XII/2011) 
4. Prodi Bimbingan dan Konseling 
Program Studi Pendidikan Matematika bertujuan membekali mahasiswa 
agar dapat bekerja sebagai guru matematika dan informatika maupun 
dibidang non pendidikan yang membutuhkan keterampilan 
menggunakan teknologi informatika dan matematika. 
Peluang kerja bagi lulusan prodi Pendidikan Matematika cukup Bergama 
ntara lain GuruMatematika Sekolah Dasar dan Menengah, mahasiswa 
prodi ini diwajibkan menempuh 160 SKS, dengan masa studi 4 – 4,5 
tahun.  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mempunyai komitmen untuk 
menjadi lembaga yang handal dalam menyiapkan guru yang berdaya 
cipta dalam bidang pendidikan matematika, bahasa Indonesia dan 
bahasa Inggris. 
 

E. Fakultas Informatika dan Komputer 
1. Prodi Manajemen Informatika (Terakreditasi C :SK.005/BAN-PT/Ak-

XIII/D-III/VI/2010) 
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2. Prodi Sistem Informasi (Terakreditasi C : SK.050/BAN-PT/Ak-

XIV/S1/I/2012) 
Berkomitmen menyelenggarakn pendidikan yang berkualitas yang 
diwujudkan dalam penyusunan kurikulum yang memperhatikan relevansi 
dengan dunia dan mengakomodasi kemampuan profesioanl selain dari 
kemampuan akademik. 
Tujuan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki 
kemampuan dalam bidang teknologi informasi seperti pemograman, 
jaringan computer, web, multimedia dan pengolahan basis data. 
Di program studi Manajemen Informatika, mahasiswa diarahkan dalam 
tiga konsentrasi yaitu Pengembangan Aplikasi Mobile, Multimedia dan 
Animasi serta Kemanana dan Jaringan. 
Program studi Sistem Informasi akanmemberikan opsi kepada mahasiswa 
yang diarahkan kedalam lima konsentrasi yaitu Yunior Programmer, 
Yunior Network Administrator, Web and Multimedia Design, Sistem 
Informasi Pariwisata dan Sistem Informasi Akuntansi. Sejak semester 
empat mahasiswa mulai diarahkan untuk mengambil salah satu opsi 
sebagaimana telah disebut diatas yang sesuai dengan minat dan bakat. 
 

F. Fakultas Teknik 
1. Prodi Teknik Mesin (Terakreditasi C : SK.157/SK/BAN-PT/Ak-

XVI/S1/VII/2013) 
2. Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi C : SK.151/SK/BAN-PT/Ak-

XVI/S1/VI/2013) 
Program studi Teknik Mesin merupakan bagian yang sulit dikembangkan 
pada saat ini, dikarenakan berbagai kendala yang sedang dihadapi 
program studi ini. 
Program studi Teknik Sipil menjadi program studi yang cukup menjadi 
favorit di Universitas Mathla’ul Anwar. 
Guna menjawab tantangan dewasa ini program studi Teknik Sipil 
mencoba untuk melaksanakan perkuliahan dengan kurikulum yang 
dinamis, serta mendengar kebutuhan akan tenaga Teknik Sipil di 
Pemerintahan Kabuoaten Pandeglang.  
Mahasiswa diwajibkan menempuh beban 148 SKS, dengan kurun waktu 
studi  4 – 4,5 tahun. lulusan program studi Teknik Sipil ini dapat 
melakukan aplikasi ilmunya di konsultan/kontraktor bangunan jalan, 
saluran irigasi, instansi pemerintah dan swasta. 
 

G. Fakultas Sains dan Farmasi 
1. Prodi Biologi (Terakreditasi B : SK.039/BAN-PT/Ak-XIV/S1/XI/2017) 
2. Prodi Kimia (Terakreditasi C : SK.042/BAN-PT/Ak-XIII/S1/I/2011) 
3. Prodi Farmasi (Terakreditasi C : SK.024/BAN-PT/Ak-XV/S1/I/2013) 
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Program Studi Kimia menekankan pada isolasi dan karakteristik senyawa-
senyawa aktif tetumbuhan, pemanfaatan figmen tumbuhan untuk 
berbagai keperluan yang erat berhubungan dengan kimia murni, 
mewajibhan mahasiswa untuk mengambil 146 SKS dalam masa studi 4 – 
4,5 tahun. 
Program studi Biologi menitik beratkan pada biologi molekuler serta 
bioteknologi dan manajemen lingkungan, mahasiswa diwajibkan 
menempuh 146 SKS dalam masa studi 4 – 4,5 tahun. 
Program studi Farmasi menawarkan program yang menghasilkan sarjana 
siap pakai dalam dunia industri professional dengan sentuhan pendidikan 
yang luwes dilengkapi dengan laboratorium serta kurikulum yang dinamis 
yang disesuaikan dengan pasar kerja dan perkembangan teknologi. 
Sistem pendidikan yang diterapkan di Fakultas Sains dan Farmasi 
menitikberatkan pada penyiapan lulusan yang professional dan 
berkualitas di masing-masing bidangnya. Kemampuan berbahasa Inggris 
yang aktif dan “collaborative-working” akan menjadikan lulusan yang 
dapat bersaing dipasar kerja domesik, nasional dan global.  
 

H. Fakultas Teknologi Pertanian 
1. Prodi Teknologi Pangan (Terakreditasi C : SK.032/BAN-PT/Ak-

XV/S1/X/2012 
Program studi Teknologi Pangan menitik beratkan proses belajar pada 
bioteknologi termasuk didalamnyapengolahan hasil pertanian, dengan 
menggunakan mesin-mesin pertanian dalam program studi teknologi 
pangan dapat diusahakan usaha tani yang efesien serta kterampilan 
lulusan yang professional. 
Dengan merancang pengolahan lanskap baik dan terprogram, 
membuktikan lulusan yang berwawasan luas serta mempunyai 
pandangan jauh kedepan, merupakan komitmen program studi 
Teknologi Pangan 
Perkuliahan di program studi Teknologi Pangan mahasiswa 
membutuhkan wajtu antara 4 – 4,5 tahun dengan beban 146 SKS. 
Peluang kerja pada bidang pengolahan unit produksi (termasuk 
pembenihan dan pembibitan), peneliti dan bidang konsultan pertanian. 
 

I. Fakultas Ilmu Kesehatan 
1. Prodi Kesehatan Masyarakat (Terakreditasi C : SK.044/SK/BAN-PT/Ak-

XV/S1/II/2013) 
Prodi Kesehatan Masyarakat didirikan untuk menghasilkan lulusan yang 
memiliki integritas tinggi sebagai tenaga kesehatan masyarakat yang 
berjiwa terbuka terhadap perubahan jaman dan kemajuan ilmu 



 

9 
 

UNIVERSITAS MATHLA’UL ANWAR BANTEN 
“Toward a Modern, Advanced, and Islamic University” 

 
pengetahuan yang berdampak kepada permasalahan kehidupan 
masyarakat. 
Menjalani perkuliahan di prodi Ilmu Kesehatan cukup bervariasi, antara 
lain melalui tatap muka dikelas, kuliah kerja lapangan, praktek lapangan 
dalam kawasan lingkungan masyarakat yang kurang bersih lingkungan 
hidupnya. 
Disisi lain dengan dukungan kurikulum yang baik, serta penulisan skripsi 
yang terprogram dengan baik, maka mahasiswa dapat menempuh 146 
SKS dengan masa studi dalam kurun waktu antara 4 – 4,5 tahun. 
 

J. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
1. Prodi Ilmu Pemerintahan (Terakreditasi C : SK.020/BAN-PT/Ak-

XIII/S1/X/2010) 
2. Prodi Ilmu Komunikasi (Terakreditasi C : SK.145/SK/BAN-

PT/Akred/S/V/2014) 
Prodi Ilmu Pemerintahan menekankan pembelajaran mahasiswa pada 
pengetahuan dasar ilmu pemerintahan dan lanjutan mengenal ilmu 
makro dan mikro, teori-teori ilmu pembangunan serta metodologi 
penelitian dengan maksud pempersiapkan lulusan sebagai tenaga ahli 
yang handal. 
Prodi Ilmu Pemerintahan menitikberatkan kepada konsentrasi ilmu 
pemerintahan regional dan internasioanal, prodi ini disusun berdasarkan 
kurikulum inti dan diperkaya dengan mata kuliah khusus yang dirancang 
untuk memperluas wawasan dan memperkuat kemampuan analisis.  
Prodi Ilmu Komunikasi menekankan pembelajaran mahasiswa pada 
bidang ilmu komunikasi massa. Dimana lulusan ilmu komunikasi kelak 
dapat bekerja di lembaga baik pemerintahan maupun swasta, serta tidak 
menutup kemungkinan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri 
dibidang fotografi dan jurnalistik. 
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BAB II 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 
 

Universitas Mathla’ul Anwar menyelenggarakan pendidikan dengan sistem 

kredit semester. Tujuan sistem kredit semester adalah : 

a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar 
agar dapat menyelesaikan studi dalam  waktu yang sesingkat-singkatnya. 

b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil 
matakuliah-matakuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan 
kemampuannya, baik dalam satu fakultas maupun antar fakultas dan antar 
universitas yang direkomendasikan oleh program studi. 

 
2.1.   Pengertian Dasar Semester 

Semester  merupakan  satuan  waktu  terkecil  yang  digunakan  untuk 
menyatakan lamanya proses kegiatan belajar suatu program dalam suatu 
jenjang pendidikan. Penyelenggaraan program pendidikan suatu jenjang 
lengkap dari awal sampai akhir akan dibagi ke dalam kegiatan semester, 
sehingga pada setiap awal semester  mahasiswa  harus  merencanakan  
dan  memutuskan  tentang  kegiatan belajar apa yang akan ditempuhnya 
pada semester tersebut.  
Pada umumnya, untuk Program Diploma, Program Sarjana, dan Program 
Magister, satu semester setara dengan kegiatan belajar sekitar 16 
minggu kerja, sudah termasuk evaluasi pada tengah dan akhir semester.  
Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) Semester Reguler yaitu 
Semester Gasal dan Semester Genap, serta 1 (satu) Semester Antara 
yang diselenggarakan setelah Semester Genap. Adapun Semester Antara 
ini dimaksudkan untuk (Berdasarkan PP No.17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan Tinggi): 
1. Memberikan kesempatan bagi mereka yang memenuhi syarat untuk 

ramedial, pengayaan, dan percepatan masa studinya; 
2. Mengoptimalkan penggunaan waktu dan sarana serta prasarana 

akademik. 
 

2.2.   Satuan Kredit Semester (SKS) 
Satuannya disebut satuan Kredit Semester disingkat SKS, adalah satuan 
yang digunakan  untuk menyatakan : 
1. Besarnya beban studi mahasiswa;  
2. Besaran pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa; 
3. Besarnya  usaha  yang  diperlukan  mahasiswa  untuk enyelesaikan  

suatu program, baik program semester maupun program lengkap, 
diantaranya: 
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a) Satu sks beban akademik dalam bentuk kuliah setara dengan 

upaya mahasiswa yang meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka, 
60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam 
puluh)menit kegiatan mandiri per minggu selama satu semester.  

b) Satu sks kegiatan praktikum setara dengan 100 (seratus ) menit 
kerja di laboratorium per minggu selama satu semester. 

c) Satu sks Kuliah Kerja Lapangan/ Praktek Kerja Lapangan setara 
dengan 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan per 
minggu  selama satu semester. 

d) Satu sks beban akademik dalam bentuk seminar dan kapita selekta 
yang mewajibkan mahasiswa memberikan penyajian pada forum 
sama seperti pada penyelenggaraan kuliah yaitu mengandung 
acara 50 (lima puluh) menit tatap muka per minggu. 

e) Satu sks beban akademik dalam bentuk penelitian dalam rangka 
penyusunan  skripsi adalah  beban tugas penelitian sebanyak 3 
(tiga) sampai 4 (empat) jam per minggu selama satu semester.  

f) Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan 
menggunakan tolok ukur sks sebagai beban akademik. 

4. Besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar. 
 

2.2.1. Beban Studi Semester, Beban Studi Kumulatif, dan Masa Studi 
Kumulatif 

a.   Beban Studi Semester (Jatah SKS) 
Beban studi semester disebut juga jatah SKS adalah jumlah SKS yang 
dapat ditempuh mahasiswa pada suatu semester tertentu. Besaran beban 
studi semester secara umum ditetapkan oleh universitas. Adapun beban 
studi semester tergantung dari  Indeks Prestasi Semester (IPS)  yang 
diperoleh pada  semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut: 

No IPK 
Beban Studi Semester 

(maksimal) 

1 IPS  1,5 12 SKS 

2 1,5  IPS < 2,0 15 SKS 

3 2,0  IPS < 2,5 18 SKS 

4 2,5  IPS < 3,0 21 SKS 

5 IPS 3,00 24 SKS 

Bagi semester satu dan dua ketentuan tersebut di atas tidak berlaku karena 
diberlakukan sks paket yaitu pada semester satu dan dua semua 
mahasiswa wajib mengambil  semua  mata  kuliah  yang  tertera  pada  
semester  tersebut (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 18 ayat 1) 
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b.   Beban Studi dan masa Kumulatif 

Beban studi kumulatif adalah jumlah SKS minimal yang harus ditempuh 
mahasiswa  agar  dapat  dinyatakan  telah  menyelesaikan  suatu  
program  studi tertentu. Besarnya  beban studi kumulatif ditentukan oleh 
program studi/jurusan. 

c.  Masa Studi Kumulatif 
Masa studi  kumulatif  adalah  batas  waktu  maksimal  yang  harus  
ditempuh mahasiswa dalam menyelesaikan studinya di suatu program 
pendidikan. Besarnya beban studi kumulatif dan masa studi kumulatif 
maksimal bagi tiap Program Pendidikan  berbeda (Permenristekdikti  
Republik  Indonesia  Nomor :  44  Tahun 2015). 
1) Program Sarjana, minimum 144 SKS, paling lama 7 tahun akademik; 
2) Program Magister, minimum 36 SKS, paling lama 4 tahun 

akademik. 
3) Program Diploma Tiga, minimum 108 SKS, paling lama 5 tahun 

akademik. 
 

2.3. KURIKULUM 
Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tinggi. 

2.3.1. Jenis Kurikulum 
Kurikulum terdiri dari: 

1. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama  suatu 
program studi. Kurikulum inti  suatu program studi bersifat : 
a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan; 
b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi; 
c. berlaku secara nasional dan internasional; 
d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di 

masa datang; 
e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, 

masyarakat profesi dan pengguna lulusan. 
2. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan 

pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri 
atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun 
dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri 
khas perguruan tinggi. 

2.3.2. Kelompok Mata Kuliah 
Kelompok  mata kuliah yang ditawarkan meliputi: 
1. MPK     (Mata     Kuliah     Pengembangan     Kepribadian),     

ditujukan     untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman 
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dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti 
luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta memiliki rasa 
tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan bangsa. 

2. MKK   (Mata   Kuliah   Keilmuan   dan   Keterampilan),   ditujukan   
untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan 
tertentu; 

3. MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya), ditujukan untuk menghasilkan 
tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan 
keterampilan yang dikuasai; 

4. MPB (Mata Kuliah Perilaku Berkarya), ditujukan untuk membentuk 
sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut 
tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang 
dikuasai; 

5. MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat), ditujukan untuk 
dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan 
pilihan keahlian dalam berkarya. 
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BAB III 

ADMINISTRASI MAHASISWA 

 

Seorang mahasiswa dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa 
Universitas Mathla’ul Anwar Banten, apabila yang bersangkutan telah melakukan 
registrasi administratif. Seorang mahasiswa yang telah melakukan registrasi 
administratif baru dapat dinyatakan mempunyai hak dan ijin mengikuti kegiatan 
akademik apabila mahasiswa tersebut telah melakukan registrasi akademik. 
3.1. Registrasi Administrasi 

A.   Ketentuan Umum 

1) Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 
mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di universitas. 

2) Registrasi administratif merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 
mahasiswa untuk mengaktifkan status mahasiswa sebagai status 
terdaftar aktif. 

3) Registrasi  administratif  dilaksanakan  pada  setiap  awal  semester. 
Waktu pelaksanaan registrasi administratif mengikuti kalender 
akademik yang berlaku. 

4) Mahasiswa  yang  tidak  melakukan  registrasi  administrasi  sampai 
pada batas waktu yang ditetapkan, tidak diperkenankan mengikuti 
segala kegiatan akademik dan kemahasiswaan pada semester yang 
bersangkutan. 

5) Kewajiban melakukan registrasi administratif juga berlaku bagi: 
a) Mahasiswa   yang   sedang   dalam   masa   skorsing   karena 

pelanggaran akademik. 
b) Mahasiswa yang sedang mengambil cuti studi. 

6) Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi 
akademik  dan  tidak  dapat  dilakukan  sesudah  masa  registrasi 
berakhir. 

 

B.   Prosedur Registrasi Administratif Mahasiswa Baru 

Prosedur registrasi administratif untuk mahasiswa baru adalah sebagai 

berikut: 

1) Mahasiswa baru dinyatakan lolos seleksi di Universitas Mathla’ul 
Anwar Banten dan kemudian mendapatkan slip pembayaran untuk 
registrasi di bank.  

2) Mahasiswa  baru  melapor  ke  loket  Biro Keuangan  dengan  
menunjukkan bukti pembayaran dari bank. 

3) Mahasiswa baru melakukan registrasi ke loket Biro Keuangan  sambil 
menyerahkan fotokopi bukti pembayaran registrasi dari bank.  

4) Staf  loket  Biro Keuangan  melakukan  registrasi  di  sistem  atas  
nama mahasiswa baru tersebut.  
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5) Mahasiswa mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM). 

 
C.   Prosedur Registrasi Administratif Mahasiswa Lama 

Prosedur registrasi administratif untuk mahasiswa lama adalah sebagai 

berikut: 

1) Mahasiswa masuk/login ke Sistem Akademik dan Keuangan (Siakad) 

Unma Banten di http://siakad.unmabanten.ac.id.  

2) Pilih menu “Data Tagihan dan Pembayaran”. Akan muncul informasi 

data biaya pendidikan dan pembayaran mahasiswa, klik “Cetak 

Tagihan” pada semester berjalan.  

3) Mahasiswa mendatangi kantor cabang Bank BJB terdekat. 

4) Mahasiswa menginformasikan “NOMOR TAGIHAN” yang telah Anda 

cetak dari Sistem Akademik dan Keuangan Unma Banten. 

5) Teller Bank BJB akan melakukan verifikasi data tagihan biaya 

pendidikan mahasiswa berdasarkan Nomor Tagihan. 

6) Mahasiswa melakukan pembayaran. 

7) Mahasiswa akan mendapatkan Tanda Terima Pembayaran 

Mahasiswa 

 
3.2. Registrasi Akademik 

Registrasi akademik adalah kegiatan mahasiswa untuk mendaftarkan diri 

menjadi peserta kegiatan akademik atau kegiatan kurikuler yang ditawarkan 

pada semester yang bersangkutan. Hasil dari registrasi akademik berupa 
Kartu Rencana Studi (KRS) yang berlaku untuk setiap semester. 

A.  Ketentuan Umum 

1) Registrasi akademik dilaksanakan pada setiap awal semester gasal 
dan genap, dan pelaksanaannya diatur sesuai dengan kalender 
akademik yang berlaku. 

2) Kegiatan registrasi akademik berupa kegiatan: 
a.    pengisian rencana studi, 

b.    perubahan rencana studi dan/atau  

c.    pembatalan mata kuliah 

3) Kewajiban registrasi akademik juga berlaku bagi mahasiswa yang 
sedang menyelesaikan skripsi. 

4) Mahasiswa  yang  belum  melakukan  registrasi  administratif  tidak 
dapat melakukan registrasi akademik. 

B.  Prosedur Registrasi Akademik 

Kegiatan registrasi akademik di Universitas Mathla’ul Anwar 
Bantendilaksanakan secara online melalui Sistem Informasi Akademik 

dengan mengikuti prosedur sebagai berikut: 

1) Mahasiswa telah menyelesaikan registrasi administratif.  
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2) Mahasiswa masuk ke Sistem Akademik menggunakan Akun masing-

masing.  
3) Mahasiswa melakukan pemilihan dan pengisian mata kuliah yang 

akan diambil sesuai dengan penawaran mata kuliah. 
4) Mahasiswa mencetak Kartu Rencana Studi (KRS).  
5) Mahasiswa melakukan konsultasi ke Dosen Pembimbing Akademik. 
6) Mahasiswa   melakukan   validasi   KRS   ke   Dosen   Pembimbing 

Akademik jika dianggap sudah benar dan valid. 
7) Mahasiswa  menyimpan  KRS  yang  sudah  divalidasi  oleh  Dosen 

Pembimbing Akademik. 

 

Dalam  penyelenggaraan  administrasi  akademik digunakan  beberapa 

kartu dan kelengkapan, antara lain: 

1. Kartu Rencana Studi (KRS) 

a) KRS berisi daftar mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa 

dalam semester berjalan; 

b) KRS diisi oleh mahasiswa dan disetujui oleh Dosen 

Pembimbing Akademik baik secara manual maupun online via 

Akun Portal Dosen Pembimbing Akademik; 

c) Jika Dosen Pembimbing Akademik tidak melakukan persetujuan 

KRS secara online,   maka   nama   mahasiswa   tidak   akan   

muncul   pada   Daftar   Hadir Perkuliahan, Daftar Hadir Ujian, dan 

Daftar Peserta Kelas. 

d) KRS diisi dan diunduh secara on-line melalui Portal SIAKAD; 

e) Pengelolaan dokumen KRS diatur oleh jurusan/program studi 

masing-masing. 

 
2. Perubahan Kartu Rencana Studi (PKRS) 

a. Atas  persetujuan Dosen  Pembimbing  Akademik,  mahasiswa 

diperbolehkan mengubah  KRS  (mengganti,  menambah,  

maupun  mengurangi)  pada periode Perubahan   KRS   yang   

ditentukan   pada  Kalender  Akademik   dan   untuk perubahan  

ini  Dosen  Pembimbing  Akademik  wajib  melakukan  

persetujuan KRS  secara  online.  Jika  melewati  batas  tersebut,  

perubahan  KRS  tidak diijinkan. 

b) Jika Dosen Pembimbing Akademik tidak melakukan persetujuan 

KRS secara online,   maka   nama   mahasiswa   tidak   akan   

muncul   pada   Daftar   Hadir Perkuliahan, Daftar Hadir Ujian, dan 

Daftar Peserta Kelas. 
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c) Pengelolaan dokumen KRS diatur oleh jurusan/program studi 

masing-masing. 

 

3. Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD) 

a) DHMD bersisi Nama dan Nomor  Induk Mahasiswa (NIM)  yang  

mengikuti mata kuliah yang diambil dan tertulis di KRS; 

b) DHMD ditandangani oleh mahasiswa pada saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung, serta oleh Dosen Pengampu Mata 

Kuliah atau asisten; 

c) DHMD  disimpan  di  jurusan/program  studi atau  oleh  

Dosen/Asisten  Dosen Pengampu mata kuliah bersangkutan. 

 

4. Daftar Nilai Ujian Akhir Semester (DNUAS) 

a) DNUAS berisi Nama, NIM, Nilai, dan Tandatangan   seluruh 

mahasiswa yang mengikuti mata kuliah sesuai dengan DHMD; 

b) DNUAS dicetak dari Sistem Informasi Akademik (SIAKAD); 

c) DNUAS  diserahkan  oleh  jurusan/prodi  kepada  

Dosen/Pengawas  Ujian  pada saat Ujian Akhir Semester (UAS); 

d) Pengembalian DNUAS  oleh Dosen kepada jurusan/prodi paling      

lambat 2 (dua) minggu setelah hari terakhir UAS; 

e) DNUAS lampiran 1 asli disimpan di jurusan/prodi dan lampiran 2 

tindasan disimpan oleh dosen yang bersangkutan; 

f) Dosen  wajib  menginputkan  Nilai  Akhir  Mata  Kuliah  yang  

bersangkutan melalui SIAKAD online. 

 

5. Kartu Ujian (KU) 

a) Kartu Ujian adalah Kartu yang berisi Jadwal Ujian disertai kolom 

untuk tandatangan Pengawas Ujian. 

b) Kartu Ujian bisa dicetak sendiri oleh Peserta Ujian (Mahasiswa) 

baik pada saat UTS maupun pada saat UAS. 

c) Dengan   ketentuan   yang   diatur   oleh   fakultas/prodi,   

fakultas/prodi   dapat mencetak   Kartu   Ujian   secara   khusus,   

sehingga   mahasiswa   tidak   perlu mencetak  sendiri.  Aturan  

dan  ketentuan  ini  diatur  lebih  lanjut  di  tingkat fakultas atau 

prodi. 
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6. Kartu Hasil Studi (KHS) 

a) KHS berisi nilai akhir semua mata kuliah yang ditempuh oleh 
mahasiswa; 

b) KHS diunduh secara online oleh mahasiswa sebagai persyaratan 

untuk mengontrak mata kuliah pada semester selanjutnya; 

c) KHS digunakan oleh Dosen Pembimbing Akademik sebagai 

pertimbangan persetujuan KRS semester berikutnya 
 

3.3. Pembimbingan Akademik 
Pembimbingan Akademik adalah proses pemberian bantuan dari seorang 

dosen kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi secepatnya dan 
memilih bidang tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. 

Bentuk pelayanan pembimbingan akademik dapat berupa: 

a.    Konseling masalah pribadi yang dapat mengganggu studi.  

b.    Konseling masalah akademik. 

c.    Bimbingan dalam memilih lapangan kerja serta karier yang sesuai.  

d.    Bimbingan pemecahan permasalahan tertentu secara kelompok. 

e.    Menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar efektif  

f.      Membantu mahasiswa dalam menyusun kebiasaan dan cara belajar  

       yang efektif 

Pembimbingan akademik dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing Akademik 

dan seorang mahasiswa berhak mendapatkan seorang Dosen Pembimbing 

Akademik. Tugas Pokok seorang Dosen Pembimbing Akademik adalah 
sebagai berikut; 

a. Memberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh mahasiswa. 
b. Memberikan layanan pembimbingan akademik kepada mahasiswa 

mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikan 
dan menumbuhkan kebiasaan belajar yang efektif. 

c. Mengesahkan Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa. 
d. Mengesahkan   Kartu   Hasil   Studi   (KHS)   atas   nilai-nilai   yang 

diperoleh mahasiswa pada setiap akhir semester. 
e. Mengisi kartu evaluasi individu (individual record).  
f.       Mengevaluasi    keberhasilan    studi    mahasiswa    sesuai    dengan 

ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi 
tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik dan 
yang tidak memenuhi persyaratan masing-masing tahap evaluasi 
kepada Rektor  program studi dalam kaitannya dengan kemungkinan 
pemutusan studi. 
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3.4. Status Mahasiswa 

Status mahasiswa di Universitas Mathla’ul Anwar Banten dibedakan menjadi 

beberapa kriteria yaitu sebagai berikut. 

A.  Mahasiswa Aktif 

Mahasiswa Aktif yaitu mahasiswa yang sudah menyelesaikan registrasi 
administratif dan registrasi akademik (memiliki KRS). 

B.  Mahasiswa Non Aktif 

Mahasiswa Non Aktif yaitu mahasiswa yang tidak melakukan registrasi 

administratif dan sekaligus registrasi akademik. Ketentuan tentang 
mahasiswa Non Aktif adalah sebagai berikut: 

1) Selama masa Non Aktif diperhitungkan sebagai masa studi. 
2) Mahasiswa Non Aktif selama 4 (empat) semester berturut-turut 

dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Universitas 
Mathla’ul Anwar Banten dan diterbitkan Surat Keputusan Rektor  
Universitas Mathla’ul Anwar Banten untuk Drop Out Mahasiswa. 

3) Kesempatan untuk aktif kembali harus dilakukan oleh mahasiswa 
yang bersangkutan sebelum Surat Keputusan Rektor  Universitas 
Mathla’ul Anwar Banten untuk Drop Out diterbitkan. 

4) Dalam kasus tertentu, Rektor  Universitas Mathla’ul Anwar Banten 
dapat mempertimbangkan kembali status mahasiswa tersebut 
dengan syarat: 
a) Wajib mengajukan permohonan aktif kembali kepada Rektor 

Universitas Mathla’ul Anwar Banten. 
b) Apabila    permohonan    disetujui,    maka    mahasiswa    yang 

bersangkutan wajib melakukan registrasi administratif dan 
registrasi akademik sesuai dengan kalender akademik dan 
prosedur yang berlaku. 

 

C.  Mahasiswa Cuti 

Mahasiswa Cuti yaitu mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan 
akademik (berhenti kuliah) sementara atas permintaannya sendiri. 

Ketentuan dan prosedur permohonan cuti diatur sebagai berikut: 

1) Mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti telah menyelesaikan 
registrasi administratif. 

2) Mahasiswa  dapat  mengajukan  cuti  maksimal  2  (dua)  semester 
berturut-turut atau 4 (empat) semester tidak berturut-turut. 

3) Mahasiswa dapat mengajukan cuti maksimal 2 (dua) kali pengajuan.  
4) Cuti  diberikan  kepada  mahasiswa  yang  telah  menjalani  studi 

sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan telah menempuh paling 
sedikit 45 sks dengan IPK ≥ 2,00. 
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5) Mendapatkan izin tertulis dari Dekan Fakultas dan Dosen Pembimbing 

Akademik. Izin penghentian studi sementara tidak dibenarkan untuk 
semester yang telah lalu. 

6) Pengajuan  izin  cuti  dengan  melampirkan  surat  keterangan  dari 
rumah sakit atau surat keterangan yang dapat 
dipertanggungjawabkan.  

7) Mahasiswa dengan status cuti tidak diperkenankan menggunakan 
fasilitas    akademik    dan    kemahasiswaan    selama    masa    
cuti berlangsung. 

D.  Mahasiswa Lulus 

Mahasiswa Lulus yaitu mahasiswa yang sudah dinyatakan masa studinya 

habis karena telah lulus studi dan memperoleh gelar/sebutan akademik 
berdasarkan ketentuan dari Universitas . 

E.  Mahasiswa Drop Out 

Mahasiswa Drop Out yaitu mahasiswa yang dianggap tidak dapat lagi  

mengikuti  kegiatan  akademik karena  tidak memenuhi  ketentuan- 
ketentuan akademik sehingga dikeluarkan dari Universitas . 

F.   Mahasiswa Keluar 

Mahasiswa Keluar yaitu mahasiswa yang mengundurkan diri atas 

permintaan sendiri dari statusnya sebagai mahasiswa Universitas 
Mathla’ul Anwar Banten 

G.  Mahasiswa Meninggal 

Mahasiswa  Meninggal  yaitu  mahasiswa  yang  telah  meninggal dunia 

sehingga studinya berakhir secara otomatis. 

 

3.5. Administrasi Mahasiswa Alih Program Studi Internal 
A.   Ketentuan 

1) Mahasiswa dapat mengajukan alih program studi internal apabila 
telah mengikuti masa studi sekurang-kurangnya 2 (dua) semester. 

2) Alih program studi internal tidak diijinkan apabila disebabkan oleh 
pelanggaran peraturan akademik atau sejenisnya. 

3) Kesempatan untuk alih program studi internal diperkenankan hanya 
satu kali pada akhir tahun pertama dan batas waktu studi tidak 
berubah oleh proses pindah tersebut.  

4) Pengajuan  permohonan  pindah  studi  internal  diajukan  selambat-
lambatnya dua minggu sebelum awal kuliah dimulai sesuai dengan 
kalender   akademik.   Permohonan   yang   melewati   batas   waktu 
tersebut, tidak akan diperhatikan.  

5) Alih program studi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Rektor 
Universitas Mathla’ul Anwar Banten setelah memperoleh persetujuan 
dari Ketua  Program Studi dan Dekan Fakultas. 
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B.  Prosedur 

1) Mahasiswa mengajukan surat permohonan yang ditujukan ke Rektor  
Universitas Mathla’ul Anwar Banten melalui Biro Akademik disertai 
dengan alasan yang kuat dan mendapat persetujuan dari Dosen 
Pembimbing Akademik dan Dekan Fakultas yang ditinggalkan. 

2) Biro Akademik meneruskan proses alih program studi ke Ketua  
Program Studi tujuan. 

3) Ketua  Program Studi tujuan mempelajari berkas alih program studi 
dan memberi persetujuan/pertidaksetujuan kepada Biro Akademik. 

4) Apabila  alih  program  studi  disetujui  oleh  Ketua   Program  Studi 
tujuan maka Biro Akademik meneruskan proses permohonan kepada 
Rektor  Universitas Mathla’ul Anwar Banten untuk diterbitkan Surat 
Keputusan Rektor  Universitas Mathla’ul Anwar Banten yang 
selanjutnya diserahkan kepada mahasiswa pemohon untuk 
dipergunakan dalam proses registrasi administratif. 

5) Apabila alih program studi tidak disetujui oleh Ketua  Program Studi 
tujuan maka Biro Akademik membuat surat keputusan penolakan dan 
selanjutnya diserahkan ke mahasiswa pemohon. 

 

3.6. Administrasi Mahasiswa Konversi 
A.   Ketentuan 

1) Apabila calon mahasiswa berasal dari perguruan tingi lain, program 
studi perguruan tinggi asal harus sejenis dan sejalur dengan program 
studi yang dituju di lingkungan Universitas Mathla’ul Anwar Banten 
dan terakreditasi BAN-PT yang setingkat atau lebih tinggi. 

2) Data akademik calon mahasiswa harus dapat ditelusuri melalui PD 
Dikti. 

3) Universitas Mathla’ul Anwar Banten tidak menerima mahasiswa dari 
perguruan tinggi lain yang dikeluarkan karena menerima sanksi dari 
perguruan tinggi lain tersebut. 

4) Indeks  Prestasi  Kumulatif  (IPK)  mahasiswa  pemohon  sekurang-
kurangnya 2.00. 

5) Pengajuan permohonan pindah studi diajukan selambat-lambatnya 
dua minggu sebelum awal kuliah semester gasal dimulai sesuai 
dengan kalender akademik. 

6) Persetujuan  penerimaan  mahasiswa  pindahan  disesuaikan  
dengan memperhatikan kemampuan daya tampung pada program 
studi di lingkungan Universitas Mathla’ul Anwar Banten dan atau sisa 
masa studi sesuai dengan ketentuan. 

7) Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Rektor  
Universitas Mathla’ul Anwar Banten   setelah   memperoleh   
persetujuan   dari program studi yang dituju. 
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Lampiran 1: 

TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN 
MENGGUNAKAN BJB EDUPAYMENT 

 
 
1. TATA CARA PEMBAYARAN MELALUI TELLER 

 
a. Mahasiswa login ke http://siakad.unmabanten.ac.id,  

b. Pilih menu “Data Tagihan dan Pembayaran”. Akan muncul informasi data 

biaya pendidikan dan pembayaran mahasiswa, klik “Cetak Tagihan” pada 

semester berjalan. Maka akan muncul: 



 

23 
 

UNIVERSITAS MATHLA’UL ANWAR BANTEN 
“Toward a Modern, Advanced, and Islamic University” 

 

 
c. Mahasiswa mendatangi kantor cabang Bank BJB terdekat. 

d. Mahasiswa dapat melakukan pembayaran secara tunai atau 

pemindahbukuan (transfer) 

e. Mahasiswa menginformasikan “NOMOR TAGIHAN” yang telah Anda cetak 

dari Sistem Akademik dan Keuangan Unma Banten. 

f. Teller Bank BJB akan melakukan verifikasi data tagihan biaya pendidikan 

mahasiswa berdasarkan Nomor Tagihan. 

g. Mahasiswa melakukan pembayaran. 

h. Mahasiswa akan mendapatkan Tanda Terima Pembayaran Mahasiswa, 

seperti berikut: 
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2. TATA CARA PEMBAYARAN MELALUI ATM 

1. Masukan Kartu ATM Anda  

 

 

 

 

 

 

2. Pilih Menu “Transaksi Lainnya”  

 

 

 

 

 

 
3. Pilih menu “BAYAR/BELI”  

 

 

 

 

 

 
4. Pilih menu “Pendidikan”  

 

 

 

 

 

 
5. Masukan Kode Unma Banten 

(009) diikuti dengan Nomor 

Tagihan Mahasiswa. 

Contoh: 

Nomor Tagihan: 10000001234 

Maka Tulis : 00910000001234 

Jika nomor tagihan sudah diisi, 

Kemudian klik “Benar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELAMAT DATANG 

DI 

BANK BJB 

 

 

SILAHKAN MASUKAN KARTU ANDA 

UNTUK PELAYANAN 

SILAHKAN PILIH 

JUMLAH YANG DIINGINKAN 
 

 < 1.000.000                               50.000  > 
 

 < 1.500.000                            250.000  > 
 

 < Jumlah Lainnya                   500.000  > 
 

 < Transaksi Lainnya               750.000  > 

 

 

SILAHKAN MEMILIH JENIS TRANSAKSI 
 

 

 < DAFTAR                                TARIK TUNAI  > 

    E-BANKING                                
 

 < MINI                                       BAYAR/BELI  > 

    STATEMENT 
 

 < GANTI PIN                                TRANSFER  > 
 

 < MULTIPAYMENT                   INFORMASI  > 

 

 

SILAHKAN MEMILIH JENIS TRANSAKSI 

PEMBAYARAN ANDA 
 

 

 < KARTU KREDIT                         INTERNET   > 
 

 < AIR MINUM                           BAYAR/BELI  > 
     

 < TV KABEL                                            BPJS  > 
 

 < PENDIDIKAN                  MENU LAINNYA  > 

 

 

MASUKAN 3 DIGIT KODE LEMBAGA 

DIIKUTI NOMOR TAGIHAN 
 

 

         ----------------------------------------------- 
 

     DAFTAR KODE  > 

                                  LEMBAGA 
     

                  BENAR  > 
 

                   SALAH  > 
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6. Untuk melihat kode 

Universitas Mathla’ul Anwar 

Banten, maka pilih menu 

“Lembaga Laninnya” 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Setelah mengetahui kode 

Universitas Mathla’ul Anwar, 

selanjutnya untuk input nomor 

taguhan pilih menu “Ke 

Halaman Input”, seperti 

terlihat pada langkah 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Input Kode Lembaga diikuti 

Nomor Tagihan (Lihat langkah 

5) kemudian klik “Benar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Maka akan muncul data 

tagihan Mahasiswa 

berdasarkan nomor tagihan 

yang telah dimasukan. 

 

 

 

 

 

 
 

10. Masukan Jumlah 

pembayaran yang akan Anda 

bayarkan.  

Misalkan : Rp. 500.000 

Kemudian pilih “YA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILAHKAN MEMILIH JENIS TRANSAKSI 

PEMBAYARAN ANDA 
 

 

                                                           UNPAD   > 
 

                                                   UNSWAGATI  > 
     

                                                             UNPAS  > 
 

                                                        LEMBAGA    

  < MENU UTAMA                          LAINNYA  > 

 

 

 

UNIV. PADJADJARAN  006 

UNIV. PASUNDAN  008 

UNIV. MATHLAUL ANWAR 009 

UNIV. SRIWIJAYA  010 

UNIV. SWADAYA GUNUNG DJATI 011 

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 012 

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 013 

 

 < KE HALAMAN INPUT                  BERIKUT  > 

 

DAFTAR TAGIHAN 
 

 NOMOR TAGIHAN : 00910000001234 

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD ANWAR 

FAKULTAS : INFORMATIKA DAN KOMPU 

JURUSAN : SISTEM INFORMASI 

JML TAGIHAN :                                 6.000.000 

JML YG DIBAYAR : 

                                    RP.   

TRANSAKSI DILANJUTKAN ?                               YA  > 
   

                                                                  TIDAK  > 

 

 

MASUKAN 3 DIGIT KODE LEMBAGA 

DIIKUTI NOMOR TAGIHAN 
 

00910000001234 
         ----------------------------------------------- 

 

     DAFTAR KODE  > 

                                  LEMBAGA 
     

                  BENAR  > 
 

                   SALAH  > 

 

 

DAFTAR TAGIHAN 
 

 NOMOR TAGIHAN : 00910000001234 

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD ANWAR 

FAKULTAS : INFORMATIKA DAN KOMPU 

JURUSAN : SISTEM INFORMASI 

JML TAGIHAN :                                 6.000.000 

JML YG DIBAYAR : 

                                    RP.   500.000 

TRANSAKSI DILANJUTKAN ?                            YA  > 
   

                                                                    TIDAK  > 
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11. Maka akan muncul 

Konfirmasi Pembayaran yang 

akan Anda lakukan. 

Jika sudah benar maka pilih 

“YA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Maka akan muncul 

konfirmasi pembayaran anda 

telah berhasil, silahkan Anda 

ambil bukti transaksi 

pembayaran Anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Ambil bukti transaksi 

pembayaran, dan simpan 

dengan baik. Selanjutnya 

silahkan Anda cek data 

pembayaran yang telah anda 

lakukan di Siakad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KONFIRMASI PEMBAYARAN 
 

 BYR TAGIHAN : RP.                         500.000 

BIAYA ADM : RP. 

TOT BAYAR : RP.                         500.000 

 

 

 
TRANSAKSI DILANJUTKAN ?                          YA  > 
 

   

                                                                   TIDAK  > 

 

 

TRANSAKSI ANDA BERHASIL 

SILAHKAN AMBIL BUKTI TRANSAKSI 
 

 

APAKAH ANDA INGIN MELANJUTKAN  

TRANSAKSI LAINNYA? 
 

YA  > 
 
   

                    TIDAK  > 
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Lampiran 2: 

MANUAL BOOK  
SISTEM INFORMASI AKADEMIK DAN KEUANGAN (SIAKAD) 

PORTAL MAHASISWA 
 
A. Login dan Mengganti Kata Sandi 

1. Mahasiswa dapat mengakses dengan mengetik url: 
http://siakad.unmabanten.ac.id .  

 
2. Silahkan login memasukan username dan password, kemudian klik login. 

Akan masuk kedalam akun Mahasiswa: 
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3. Selanjutnya, anda disarankan untuk mengganti kata kunci anda. Untuk 

itu, silahkan klik “Ganti Kata Kunci” di sisi sebelah kanan. 
- 

-  Masukan Password Lama Anda 
-  Masukan Password Baru 
-  Ulangi Password Baru Anda 
-  Kemudian tombol Klik Ganti Password 
-  Sistem akan logout otomatis, silahkan  

        Anda login menggunakan password baru 

 
 
 

B. Ubah Profil Mahasiswa 
1. Klik menu “Ubah Profil” disebelah kanan. 

a. Data Pribadi 

 
Silahkan rubah data pribadi Anda. Nama, tanggal lahir, tempat lahir, KTP 
dan seluruh data harus diisi dengan data yang sebenarnya sesuai dengan 
Ijazah terakhir dan/atau Kartu Keluarga. Kemudian Klik Simpan. 
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b. Alamat Tetap 

Untuk merubah alamat Anda, silahkan klik tab Alamat Tetap, maka 
akan muncul: 

 
Silahkan rubah alamat tetap anda sesuai dengan KTP, kemudian klik 
Simpan. 

c. Orang Tua 
Untuk melengkapi data orang tua Anda, silahkan Anda klik tab Orang 
Tua. 
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d. Asal Sekolah 

Untuk merubah data asal sekolah Anda, silahkan klik tab Asal 
Sekolah. 

 
Silahkan isi NISN, nama sekolah dll sesuai dengan ijazah Anda. 
Kemudian klik Simpan. 

e. Asal Perguruan Tinggi 
Jika Anda merupakan Mahasiswa pindahan/konversi, silahkan Anda 
melengkapi data asal perguruan tinggi Anda. 

 
Silahkan lengkapi data perguruan tinggi asal Anda, klik Simpan. 

f. Bank 
Jika Anda punya rekening Bank, Anda bisa melengkapi data rekening 
bank Anda 
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g. Ganti Foto 

Anda diharuskan untuk segera mengupload foto terbaru Anda 
menggunakan jas almamater Unma Banten. Klik Ganti Foto 

 
Klik “Browse” pada file foto, kemudian cari file foto Anda yang akan 
di upload (catatan: Maksimal ukuran foto adalah 50KB, jika lebih dari 
50KB maka system akan menolak), kemudian klik “Upload File Foto”. 

h. Cetak Profil 
Untuk keperluan, Anda bisa cetak CV di Siakad dengan mengklik 
“Cetak Profil” maka akan muncul: 
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C. AKADEMIK MAHASISWA 

Pada menu Akademik Mahasiswa ini berisi tentang kalender akademik, jadwal 
perkuliahan, pengisian KRS, jadwal kuliah saya, cetak kartu ujian, nilai per-
semester, kemajuan studi, transkrip akademik, dan skripsi/TA/thesis 
1. Kalender Akademik 

Pada Siakad ini, Anda bisa melihat Kalender Akademik. Dimana Kalender 
Akademik ini berisi tentang jadwal registrasi administrasi dan registrasi 
akademik. 
Silahkan klik menu “Kalender Akademik” maka akan muncul: 

 
2. Jadwal Perkuliahan 

Jadwal Perkuliahan berisi seluruh jadwal perkuliahan pada Program Studi 
Anda. Silahkan pilih Tahun Akademik, Program dan Program Studi 
kemudian klik “Tampilkan”: 

 



 

33 
 

UNIVERSITAS MATHLA’UL ANWAR BANTEN 
“Toward a Modern, Advanced, and Islamic University” 

 
 

3. Pengisian KRS/PKRS 
Untuk mengontrak matakuliah pada semester berjalan, silahkan Anda klik 
menu “Pengisian KRS”. 

 
Silahkan Anda pilih Tahun AKademik berjalan (dimana pada semester 
tersebut Anda akan mengisi KRS) kemudian klik “Cari”. Kemudian klik 
tombol “Tambah KRS” maka akan muncul seluruh matakuliah yang telah 
terjadwal oleh Prodi masing-masing. 

 
- Untuk memilih matakuliah yang akan Anda pilih silahkan ceklist 

Matakuliah dan kelas yang akan Anda pilih. 
- Matakuliah dengan list putih, berarti kelas tersebut masih memiliki 

kuota yang masih banyak. 
- Matakuliah dengan list kuning, berarti kelas tersebut sudah hampir 

penuh tapi masih bisa Anda pilih. 
- Matakuliah dengan list merah, berarti kelas tersebut sudah penuh, 

silahkan Anda pilih kelas lainnya. 
 
Setelah Anda pilih Matakuliah dan Kelas dengan meng-ceklist, silahkan 
klik tombol “Kontrak Matakuliah” maka akan muncul: 
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Untuk mencetak Kartu Rencana Studi, silahkan klik tombol “Cetak KRS” 
maka akan muncul: 

 
 

4. Jadwal Kuliah Saya 
“Jadwal Kuliah Saya” berisi jadwal Matakuliah sesuai dengan KRS yang 
telah Anda ambil. Silahkan pilih Tahun Akademik kemudian klik tombol 
“Tampilkan” 
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5. Cetak Kartu Ujian 

Dalam Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) 
Anda diharuskan membawa Kartu Ujian UTS/UAS. Anda bisa mencetak 
kartu ujian masing-masing. 
Silahkan Anda pilih menu Cetak Kartu Ujian, kemudian masukan NIM 
Anda dan klik NPM, maka akan muncul: 

 
- Jika gambar printer pada koloh Kartu UTS dan kartu UAS tidak muncul 

maka ada beberapa kemungkinan: 
a. Anda belum mengisi KRS pada semester berjalan 
b. KRS yang telah Anda ambil belum di setujui/Approved oleh Dosen 

Pembimbing Akademik di Siakad. 
c. Fakultas/Program Studi belum input jadwal ujian UTS/UAS 

- Untuk mencetak kartu ujian, silahkan klik gambar printer di kolom 
Kartu UTS atau Kartu UAS maka akan muncul: 

 
Silahkan Anda cetak kartu ujian tersebut 
 

6. Nilai Per-Semester 
Nilai Per-Semester berisi nilai yang Anda peroleh persemester. Silahkan 
klik menu “Nilai Per-Semester”. 
Kemudian silahkan Anda pilih Tahun Akademik / Semester yang ingin 
Anda lihat nilai Anda, kemudian klik tombol “Cari” 
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Kemudian Anda bisa juga mencetak Kartu Hasil Studi dengan mengklik 
tombol “Cetak KHS” maka akan muncul: 

 
 

7. Kemajuan Studi 
Kemajuan Studi berisi tentang nilai-nilai yang Anda peroleh setiap 
semester. Silahkan Anda pilih menu Kemajuan Studi, maka akan muncul: 
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8. Transkrip Akademik 

Transkrip Akademik berisi tentang transkrip akademik Anda. Silahkan pilih 
menu “Transkrip Akademik” maka akan muncul: 

 
 

D. KEUANGAN MAHASISWA 
Menu Keuangan Mahasiswa ini berisi tentang data Biaya Pendidikan dan Data 
Pembayaran Anda. Silahkan anda pilih menu “Data Tagihan dan Pembayaran” 
maka akan muncul: 

 
- Jika Anda akan membayar biaya pendidikan, silahkan Anda cetak nomor 

tagihan dengan mengklik “Cetak Tagihan” maka akan muncul: 
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- Untuk melihat rincian Data Biaya Pendidikan dan Data Pembayaran Anda, 

silahkan untuk mengklik , maka akan muncul: 

 


