
Visi Menjadi Pascasarjana yang Berkeunggulan 
Internasional dan berakhlak tahun 2034

Misi (1) Mengembangkan Pascasarjana yang memiliki 
tata kelola dengan manajemen profesional dalam 
rangka mencapai kepuasan dan kepercayaan sivitas 
akademika, masyarakat dan lembaga-lembaga 
lainnya, baik regional, nasional, maupun internasional. 
(2) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tinggi 
pada berbagai disiplin ilmu keislaman guna meng-
hasilkan magister dan doktor dalam berbagai bidang 
kajian keislaman berbasis karakter dan nilai-nilai lokal  
serta berwawasan global sesuai dengan bidangnya, 
berakhlak mulia, diakui dan mampu bersaing di kancah 
lokal, nasional, dan internasional; (3) Mengembangkan 
ilmu-ilmu keislaman tradisional dan modern melalui 
riset dan pengembangan yang berbasis karakter dan 
kearifan lokal, serta berwawasan global dan 
kebangsaan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
saat ini dan akan datang, baik lokal, nasional, dan 
global;(4) Membangun masyarakat yang berkemajuan, 
melalui layanan/pengabdian kepada masyarakat yang 
berbasis kajian dan pengembangan masyarakat, pada 
tingkat lokal, nasional, dan internasional. bangsa dan 
ummat manusia.

 

 

1. Kelas Reguler. Perkuliahan di kelas (terjadwal) 
selama tiga semester untuk S-2 dan tiga semester 
untuk S-3;

2. Kelas Eksekutif. Perkuliahan di kelas (terjadwal) 
selama empat semester untuk S-2 dan empat 
semester untuk S-3;

3. Kelas Khusus. Perkuliahan di kelas (terjadwal) 
selama lima semester untuk S-2 dan empat 
semester untuk S-3. 

  
 

Perkuliahan oleh dosen-dosen berkualifikasi doktor 
dan profesor lulusan perguruan tinggi terkemuka di 
dalam dan luar neger i .  Sistem perkul iahan 
menekankan pada pendalaman dan perluasan 
wawasan akademik. Mahasiswa dilatih berpikir kritis-
analitis, rasional, mandiri dan terbuka melalui model 
penelitian, seminar kelas dan interactive learning.

Masa studi Program Magister (S-2) adalah empat tahun 
akademik dan Program Doktor (S-3) tujuh tahun akademik. 
Mahasiswa yang tidak selesai dalam waktu yang ditentukan 
tersebut dinyatakan gugur studi (drop out).

Beban studi kumulatif minimal 46 sks untuk Program Magister 
(S-2) dan minimal 45 sks untuk Program Doktor (S-3).

1. Biaya pendidikan (SPP) persemester untuk Program S-2 
sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh 
ribu rupiah);

2. Biaya pendidikan (SPP) persemester untuk Program S-3 
sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

3. Pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa Magister 
(S-2) Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar 
sekali pada saat daftar ulang mahasiswa baru; sekali 
pada saat daftar ulang mahasiswa baru;

4. Keanggotan Perpustakaan   Rp. 100.000,- (seratus ribu 
rupiah) dibayar sekali pada saat daftar ulang mahasiswa 
baru;

5. Pelayanan Bahasa Asing (Bahasa Arab dan Bahasa 
Inggris) Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

6. Khusus bagi mahasiswa yang pendidikan tidak linear, 
biaya matrikulasi Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu 
rupiah);

7. Biaya pendidikan (SPP) dibayar tiap semester sampai 
dinyatakan lulus.

 

Informasi tentang beasiswa diumumkan secara terpisah 
melalui website resmi Pascasarjana UIN Antasari

 

s Gedung dan fasilitas belajar representatif;

s Internet Wi-Fi area dan Wifi.id;

s Koleksi Perpustakaan memadai;

s Area parkir luas, Guest house, klinik kesehatan, dan 
auditorium;

s Musholla dan masjid;

s Gedung olahraga dan lingkungan yang kondusif.



Wawancara
Semua calon mahasiswa Program Magister dan Doktor wajib 
mengikuti wawancara pada 18 Juli 2019 pukul 14.00 s.d. 16.00 
Wita.
Calon mahasiswa yang tidak mengikuti ujian tertulis dan atau 
wawancara pada jadwal tersebut dinyatakan tidak lulus dan 
tidak ada ujian susulan.

 

Hasil Ujian masuk akan diumumkan pada 30 Juli 2019 di 
http://pasca.uin-antasari.ac.id/

 

Masa Pendaftaran Ulang
Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus harus mendaftar 
ulang pada 1 Agustus s.d. 9 Agustus 2019
Persyaratan Daftar Ulang
1. Mengisi formulir yang telah disediakan;
2. Melampirkan kuitansi/bukti lunas pembayaran SPP dan 

biaya lainnya;
3. Menyerahkan fotokopi ijazah, transkrip, dan pengakuan 

persamaan ijazah bagi lulusan luar negeri, yang telah 
dilegalisasi oleh pihak berwenang;

4. Menyerahkan Surat Izin Belajar/ Tugas Belajar bagi PNS;
5. Menyerahkan photo terbaru berwarna ukuran 3x4 se-

banyak 2 lembar.
Calon mahasiswa yang tidak mendaftar ulang pada masa 
tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
 

 

Pembukaan kuliah akan dilaksanakan pada 19 Agustus 2019

Pendaftaran pada 25 Maret s.d. 14 Juli 2019 secara online.
Calon mahasiswa yang mendaftar diluar waktu tersebut akan 
diabaikan dan segala akibatnya merupakan tanggung jawab 
calon mahasiswa.

Syarat Calon Mahasiswa Pascasarjana Program 
Magister Adalah:
1. Lulusan S-1 perguruan tinggi/prodi yang terakreditasi;
2. Lulusan perguruan tinggi luar negeri yang mendapat 

pengakuan persamaan dari Dikti/Diktis;
3. IPK paling rendah 2,75 (skala 4) bagi lulusan S-1 sebelum 

tahun 1993 dan paling rendah 3,00 (skala 4) bagi lulusan S-
1 tahun 1993 dan setelahnya.

Syarat Calon Mahasiswa Pascasarjana Program Doktor 
Adalah:
1. Lulusan program magister yang terakreditasi
2. Lulusan magister perguruan tinggi luar negeri yang 

mendapat pengakuan persamaan dari Dikti/Dikti;
3. IPK paling rendah 3,00 (skala 4)
 

Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran
1. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 500.000,- (lima 

ratus ribu rupiah) untuk Program Magister (S-2), dan Rp. 
750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pro-
gram Doktor (S-3) melalui BRI Syariah KC Banjarmasin 
Nomor Rekening 1037427094 an. BPN 045 UIN Antasari. 
Pembayaran dapat dilakukan melalui teller atau ATM;

2. Mengisi formulir pendaftaran secara online di alamat 
http://pasca.uin-antasari.ac.id/pmb/

3. Menggunggah file hasil scan ijazah terakhir/surat kete-
rangan lulus dan transkrip nilai serta pengakuan persa-
maan ijazah bagi lulusan luar negeri;

4. Mengunggah bukti pembayaran dari BRI Syariah;
5. Mengunggah pasfoto photo berwarna maksimal 1 MB;
6. Mengunggah proposal disertasi bagi calon mahasiswa S-3;
7. Kartu peserta Ujian harus dicetak secara mandiri setelah 

persyaratan tersebut telah diunggah.

Pada saat ujian masuk peserta wajib membawa Kartu Peserta 
Ujian dan Kartu identitas yang berlaku (KTP/SIM) .
Ujian Tertulis
dilaksanakan pada 18 Juli 2019 dengan jadwal 
Pukul 8.30 Wita s.d. 9.30 Wita Tes Potensi Akademik 
Pukul 9.30 Wita  s.d. 10.30 Wita Bahasa Arab 
Pukul 10.30 Wita  s.d. 11.30 Wita Bahasa Inggris
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