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KATA PENGANTAR 

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Curup 

 

 

Rencana strategis (renstra), bagi sebuah organisasi termasuk 

Perguruan Tinggi, merupakan suatu keniscayaan yang harus disusun 

sehingga organisasi tersebut menjadi organisasi yang efektif, program-

programnya sistematis, terukur, dapat dicapai, rasional, terjadwal dan 

berkelanjutan. Prinsip SMART (Sistematic, Measurable, Acceptability, 

Reasonable dan Timely) dalam penyelenggaraan perguruan tinggi 

menjadi pedoman yang diaplikasikan dalam penyusunan Renstra Fakultas 

2016-2020. 

Renstra Fakukltas Suhuluddin, Adab dan Dakwah 2016-2020 

dijiwai semangat perubahan, yakni perubahan menuju fakultas masa 

depan yang mengemban mandat untuk mewujudkan penyelenggaraan 

Pendidikan yang berkualitas, bertanggung jawab dan berperan aktif dalam 

perubahan sosial. Tuntutan kualitas pelayanan khususnya pendidikan 

tinggi dalam era globalisasi ini semakin meningkat seiring dengan 

semakin tinginya tuntutan pelaksanaan good governance dan good 

corporate governance oleh setiap organisasi publik.  

Upaya merealisasikan mandat tersebut, Fakultas Ushuluddin, Adab 

dan Dakwah memiliki visi baru, yaitu: Menjadi Fakultas yang unggul dan 

religius dalam pengkajian dan pengembangan Ilmu Ushuluddin, Adab dan 

Dakwah di tingkat nasional pada tahun 2040. 

Diperkuat dengan motto: Cendikia, Enterprenership, Religius, 

Dayasaing (CERDAS). Renstra  tersebut menjadi dasar bagi kami untuk 

merespon setiap harapan dari stakeholders dengan lebih mengedepankan 

kualitas pelayanan yang prima. Harapannya, semua pihak bisa menerima 

kehadiran Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Curup di tengah-

tengah masyarakat dan merasa puas baik dari segi pelayanan internal 

maupun eksternal, baik akademik maupun non-akademik.  
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1. LATAR BELAKANG 

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Curup terdiri 

dari empat program studi, yaitu:  Prodi Ilmu Alqur’an dan Tafsir (IQT), 

Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam (IPII), Prodi Komunikasi 

dan Penyiaran Islam (KPI), dan Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam 

(BPI). 

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) sebagai  salah 

satu fakultas yang ada di IAIN Curup memiliki tugas, antara lain: 

memberikan layanan pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan  

bangsa. Selain itu, bertugas untuk mengembangkan dan menerapkan 

ilmu-ilmu keislaman dan seni yang dijiwai nilai-nilai keislaman dengan 

pendekatan multidisipliner. Mencermati kondisi kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi serta pengaruh globalisasi, maka 

pembangunan fakultas lima tahun kedepan diarahkan pada 

peningkatan kualitas layanan akademik, penguatan lembaga, dan 

peningkatan kualitas tenaga pengajar. Fakultas dituntut melakukan 

berbagai inovasi, guna mengikuti tuntutan kemajuan zaman dan 

kompleksnya keinginan masyarakat muslim di era kontemporer ini. 

Eksistensi fakultas diharapkan mampu memberi signifikan dalam 

merespon kebutuhan dan problem umat Islam, khususnya di kawasan 

regional, nasiopnal bahkan internasional.  

Rencana Strategis (Renstra) merupakan panduan/rujukan 

berkenaan dengan kondisi ideal suatu organisasi yang akan dicapai 

bersama dalam batas waktu tertentu dan dengan strategi yang telah 

dipilih dan ditetapkan. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) 

IAIN Curup  

Rencana Strategis Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah 

(FUAD) IAIN Curup 2016-2020 menuntut daya kreativitas dan inovasi 

untuk mampu meningkatkan otonomi akademik dan otonomi 
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pengelolaan organisasinya. Dalam hal peningktan Otonomi akademik 

FUAD ditandai dengan indikator: 

a. Peningkatan produktivitas dan integritas keilmuan dan keislaman, 

b. Jaminan kebebasan mimbar, 

c. Daya kreasi pengembangan ilmu pengetahuan, 

d. Transformasi metode pengajaran, dan 

e. Penciptaan sistem manajemen akademik yang efisien dan efektif. 

Sementara peningkatan Otonomi pengelolaan organisasi FUAD 

berkaitan erat dengan: 

a. Kemampuan FUAD secara mandiri mengembangkan standar 

manajemen dengan komitmen menerapkan nilai profesionalisme 

sebagai prinsip good governance. 

b. Kesiapan FUAD untuk memperjelas: 

1) visi, misi, tujuan, dan strategi pencapaiannya;  

2) perbaikan tata organisasi, kepemimpinan, sistem manajemen, dan 

penjaminan mutu;  

3) pembinaan kemahasiswaan dan alumni;  

4) manajemen sumber daya manusia (SDM), tata kelola kurikulum, 

pembelajaran, dan suasana akademik;  

5) manajemen keuangan, pembiayaan, sarana-prasarana, dan 

sistem informasi; serta  

6) pengelolaan penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan kerja 

sama. 

Disamping hal tersebut diatas, perlu adanya penggalian sumber 

pendanaan sebagai pendukung pencapaian visi-misi fakultas. 

2. FALSAFAH DAN PRINSIP DASAR 

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) merupakan 

produk alih bentuk dari STAIN Curup menjadi IAIN Curup melalui 

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018. 

Posisi strategik fakultas adalah sebagai lembaga pendidikan islam 

menghasilkan sumberdaya manusia yang bermutu, profesional serta 
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memiliki etos kerja yang tinggi. Peran  penting fakultas adalah 

melahirkan sarjana yang memiliki kualitas iman dan intelektual, 

berakhlakul karimah, cerdas secara sosial dan emosional serta mampu 

berkompetisi secara sehat dalam ranah kehidupan di dunia kerja sesuai 

bidang ilmunya, sehingga fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah dapat 

berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan 

masyarakat.  

Upaya pengembangan fakultas tetap mengacu pada 

pengembangan Institut, yakni sebagai lembaga pendidikan tinggi maka 

pengembangannya difokuskan pada pemenuhan peran dalam 

meningkatkan kecerdasan, harkat martabat bangsa dengan 

menghasilkan tenaga ahli ilmu agama yang memiliki wawasan luas dan 

kemampuan berfikir integratif. Dalam rangka memacu tingkat 

perkembangan yang lebih tinggi tersebut perlu ditetapkan kerangka 

dasar pengembangan. Pengembangan FUAD ke depan adalah untuk 

memisahkan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah menjadi dua 

fakulktas, yaitu Jurusan Dakwah menjadi Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi (FDK) yang berdiri sendiri, sedangkan Jurusan Ushuluddin 

dan Adab digabung menjadi satu fakultas. Apabila kondisi dan 

persyaratannya memungkinkan maka ke depannya bisa saja Jurusan 

Ushuluddin dan Adab dipisah menjadi fakultas yang berdiri sendiri. Hal 

ini dilakukan mengingat dari sisi akademik dan bidang keilmuannya 

sangat berbeda. 

3. ANALISIS SWOT 

a.  Lingkungan Internal 

    1). Kekuatan 

- Secara kelembagaan, IAIN Curup merupakan satu-satunya 

perguruan tinggi negeri Agama Islam di wilayah Kabupaten 

Rejang Lebong. Perkembangan perguruan tinggi baik negeri 

maupun swasta di Kabupaten Rejang Lebong dan sekitarnya 

secara kuantitatif dari waktu ke waktu sampai saatini sungguh 
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luar biasa. Pada saat ini di Kabupaten Rejang Lebong terdapat 

1 PTAIN, yakni IAIN Curup dan 4 PTU, antaralain Politeknik 

Kesehatan Curup (Negeri), Politeknik Raflesia, Sekolah Tinggi 

Ilmu Pertanian, Akademi Komunitas Luar Domisili (Negeri). 

Meski ada beberapa perguruan tinggi umum negeri maupun 

swasta di Kabupaten Rejang Lebong, hal ini sekaligus menjadi 

kekuatan bagi IAIN Curup yang hanya satu-satunya perguruan 

tinggi agama yang dapat memenuhi harapan masyarakat di 

Kabupaten Rejang Lebong khsusunya Fakultas Ushuluddin, 

Adab dan Dakwah IAIN Curup untuk menghasilkan lulusan 

yang memiliki kompetensi di bidang Agama dan Keagamaan. 

Hal itu menjadi salah satu alasan kuat masyarakat 

memasukkan anak-anak mereka untuk mengenyam pendidikan 

tinggi. Beberapa alasan yang biasanya mereka ajukan, bahwa 

kuliah di IAIN Curup lebih murah karena biayanya sudah 

disediakan oleh negara, penyelenggaraannya relatif tertib 

karenasistem yang digunakan berlaku secara nasional, 

pengembangan kelembagaan relatif stabil karena sudah diatur 

dalam UU, PP dan lain-lain yang jelas dan tegas. 

- Sebagian besar dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin, 

Adab dan Dakwah IAIN Curup di bawah usia 45 tahun. Dari 

jumlah dosen tetap sebanyak 25 orang. Sedangkan dosen tidak 

tetap sebanyak 8 orang. Jika dijumlah total.  

- Biaya pendidikan terjangkau oleh masyarakat.SPP/UKT  

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Curup dikenal 

sebagai SPP/UKT termurah di antaraIAIN/IAIN se-Indonesia. 

Faktor ini yang kemudian menjadi salah satu alasan IAIN Curup 

diminati masyarakat. 

- Peran sosial-keagamaan civitas akademika di masyarakat 

cukup tinggi.Peran-peran sosial-keagamaan yang dilakoni 

civitas akademika Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN 
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Curup di masyarakat cukup beragam, antara lain: tokoh 

pemuda, pengurus RT/RW, khotib, penceramah, pengurus 

ormas, pengelola lembaga pendidikan (sekolah/ madrasah/ 

pesantren), pengurus masjid dan musholla, pendamping 

komunitas buruh, pengrajin, petani, dan lain-lain. Hampir 

dipastikan tidak ada anggota civitas akademika Fakultas 

Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Curup yang tidak memiliki 

peran apapun di masyarakat, betapapun kecil. Hal ini 

dikarenakan masyarakat memiliki persepsi dan kepercayaan 

yang kuat terhadap dosen/karyawan/mahasiswa IAIN Curup. 

- Sebanyak 20 orang dosen dari 25 dosen telah tersertifikasi. Ini 

artinya, sebanyak 80% dosen tetap Fakultas Ushuluddin, Adab 

dan Dakwah IAIN Curup telah memenuhi kompetensi pendidik 

sesuai dengan UU yang berlaku. Implikasi sertifikasi, antara 

lain; Dosen yang sudah tersertifikasi memiliki beban mengajar 

minimal 12 SKS, maksimal 16 SKS. Ini artinya, merekamemiliki 

waktu yang cukup untuk melakukan penelitian danpengabdian 

masyarakat. Dosen yang sudah tersertifikasi diwajibkan 

melakukanpenelitian dan pengabdian sebagai unsur yang sama 

pentingdengan pengajaran/pendidikan. Jika tidak 

melakukanpenelitian dan pengabdian, maka sertifikasi 

pendidikan yang bersangkutan bisa dicabut. 

- Dosen yang sudah tersertifikasi mendapat tambahan tunjangan 

(setara dengan 1 kali gaji pokok). Ini artinya, dosen  tidak perlu 

lagi mencari tambahan penghasilan di luar tugas pokoknya. 

- Komitmen pimpinan terhadap pengembangan Fakultas 

Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Curup cukup tinggi. 

Kepemimpinan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN 

Curup ini terpilih secara demokratis di atas landasan 

kebersamaan dan semangat kuat dalam mewujudkan cita-cita 

bersama. Komitmen kuat pimpinan atas pengembangan IAIN 
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ini terwujud dalam kerja-kerja konkret, seperti penataan sistem 

manajemen, pengembangan areal kampus, transparansi, dan 

lain-lain. 

- Tersedia beasiswa bagi mahasiswa berprestasi atau 

kurangmampu. Ada dua jenis beasiswa yang disediakan 

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Curup,yaitu 

beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, dan beasiswa bagi 

mahasiswa kurang mampu. Kehadiran kedua beasiswa ini 

sangat membantu kelancaran proses belajar mengajar dan 

memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, utamanya 

di IAIN Curup. 

2). Kelemahan 

- Visi dan misi yang ditetapkan Fakultas Ushuluddin, Adab dan 

Dakwah IAIN Curup belum menjadi pedoman dan arahan 

dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan. Visi dan 

misi organisasi sebagai pedoman dan arahan dalam 

menyusun kebijakan, program dan kegiatan.  

civitas akademika IAIN Curup atas visi dan misi organisasi.  

- Lemahnya koordinasi dan komunikasi antar-unit 

organisasi.Unit-unit organisasi di Fakultas Ushuluddin, Adab 

dan Dakwah IAIN Curup terkesan memiliki agenda sendiri-

sendiri yang tidak saling berhubungan satu dengan lainnya.  

- Program studi BPI dan IPII masih terakreditasi C 

- Kurang optimalnya pelayanan pendidikan. Pelayanan 

pendidikan dimaksud di sini adalah pelayanan administrasi dan 

substansi kependidikan. Masih ditemukan layanan 

kependidikan yang belum menunjang sepenuhnya peningkatan 

mutu, seperti layanan perwalian, layanan bimbingan skripsi, 

ujian komprehensif, ujian skripsi, bimbingan Magang, dan lain-

lain. Kegiatan layanan tersebut masih terbatas formalitas. 

Demikian juga, layanan administrasi belum mengarah pada 
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peningkatan mutu, seperti data mahasiswadi setiap kelas 

(hanya terbatas absen); layanan administrasi kependidikan 

tidak bisa berjalan cepat, mudah dan akurat; layanan 

administrasi belum terintegrasi dengan layanan kependidikan 

secara substansial. 

- Rasio SDM (dosen dan pegawai) dan mahasiswa tidak ideal. 

Jumlah dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN 

Curup sebanyak 25 dosen tetap(PNS),dan 8 dosen tidak tetap 

(Non-PNS).  

- Pelaksanaan Tri Dharma yang belum sinergis. Pelaksanaan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang 

pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat 

di IAIN Curup belum berjalan sinergis, bahkan ada kesan 

saling memperlemah antara satu dengan lain. Sebagai 

contoh,Kuliah Pengabdian Masyarakat belum menjadi proses 

pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan 

kebutuhan masyarakat,dan sekaligus juga produksi ilmu 

pengetahuan umat, dan proses perubahan sosial keagamaan. 

- Sarana dan prasarana kurang representatif. Secara umum, 

sarana dan prasarana yang dimiliki IAIN Curup kurang 

representatif baik secara kualitas maupun kuantitas. Sebagai 

contoh, jumlah WC yang tersedia tidak memadaiuntuk 

melayani ribuan orang (mahasiswa, dosen, pegawai, tamu, 

dan lain-lain). Kualitas WC juga sangat memprihatinkan 

karenatidak bersih, tidak terawat, bahkan ada yang tidak 

berfungsi samasekali. 

- Masing-masing dosen juga sudah didorong untuk memiliki 

perangkat lunak Laptop dan sudah pula diberi bekal 

pembuatan perangkat belajar dengan menggunakan 

multimedia. Meski demikian, masih banyak dosen yang belum 

menggunakan fasilitas dan keterampilannya untuk 
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pembelajaran yang berbasis multimedia. Fasilitas TI juga 

sudah cukup lama diperkenalkan di IAIN Curup, antara lain 

berbagai software untuk pengelolaanperpustakaan dan 

akademik. Namun, hingga kini manfaatnyamasih dirasakan 

belum optimal. 

- Manfaat kajian riset dan pengabdian belum mampu mengatasi 

problem sosial dan pengembangan keilmuan. Memang 

terdapat beberapa jenis penelitian di Fakultas Ushuluddin, 

Adab dan Dakwah IAIN Curup berdasarkan kemanfaatannya, 

yaitu ada penelitian yang bermanfaat tapi belum dimanfaatkan, 

ada penelitian yang tidak bermanfaat dan tidak harus 

dimanfaatkan, dan ada pula penelitian yang tidak perlu diteliti 

dan tidak harus dimanfaatkan. Kaitannyadengan problem 

sosial dan pengembangan keilmuan, penelitianyang dilakukan 

dosen dan mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah 

IAIN Curupdirasakan belum banyak memberikan kontribusi, 

antara lain dilihat dari teori perubahan sosial yang dihasilkan, 

pemanfaatan hasil penelitian dalam karya ilmiah lain (tidak 

menjadi rujukan), perubahan sosial yang terjadi di masyarakat 

bukan karena adanya pasokan hasil penelitian Fakultas 

Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Curup. 

- Demikian pula, pengabdian masyarakat yang dilakukan 

civitasak ademika Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah 

IAIN Curup terbatas pada usaha-usaha kreatifsehingga tidak 

menyentuh akar persoalan sosial keagamaan dimasyarakat. 

- Lemahnya pemanfaatan peluang-peluang kerjasama dengan 

pihak ketiga. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN 

Curup telah menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan 

Instansi yang ada di Kabupaten Rejang Lebong khususnya 

dan di Provinsi Bengkulu pada umumnya 
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b. Lingkungan Eksternal 

1).  Peluang 

- Otonomi Daerah. Kebijakan otonomi daerah memberi peluang 

bagi Fakultas UAD IAIN Curup untuk berpartisipasi dan terlibat 

dalam program-program  pembangunan daerah. Peran aktif 

kampus dalam pembangunan daerah dapat melalui jalur 

pendidikan, penelitian dan pengabdian untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah 

IAIN Curup dapat berperan dalam program-program seperti 

pemberdayaan masyarakat nelayan, petani, buruh, dan 

penanggulangan kemiskinan, narkoba, dan lain sebagainya. 

- Kualifikasi guru harus memiliki ijazah strata satu 

(S1).Kebijakan pemerintah ini berdampak pada keharusan bagi 

guru yang belum memiliki gelar sarjana untuk melanjutkan 

studi lebih lanjut. Banyak guru agama Islam di Curup yang 

belum memenuhi persyaratan tersebut. Kondisi seperti ini 

dapat dimanfaatkan oleh Fakultas Ushuluddin, Adab dan 

Dakwah IAIN Curup untuk menawarkan berbagai program 

studi sesuai kebutuhan stakeholders. 

- Komitmen pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk 

membangun masyarakat religius memberi peluang bagi 

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Curup untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam mengisi dan menyukseskan 

program-program pembangunan pemerintah daerah.  

- Terbatasnya sumber daya manusia di daerah Kabupaten 

Rejang Lebong dan sekitarnya merupakan peluang bagi 

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Curup untuk 

menyiapkan tenaga-tenaga ahli dan terampil di bidang agama, 

pendidikan, ekonomi, hukum dan sosial kemasyarakatan.  

- Karakter masyarakat Curup yang egaliter, heterogen 

merupakan modal sosial bagi Fakultas Ushuluddin, Adab dan 
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Dakwah IAIN Curup dalam membangun kampus yang lebih 

mandiri. Curup adalah wilayah dataran tinggi, karakter 

masyarakatnya terbuka, egaliter dan mudah menerima nilai-

nilai dari luar. Karakter masyarakat yang demikian merupakan 

modal dasar yang sangat penting untuk mewujudkan 

pengelolaan kampus yang demokratis, akuntabel, partisipatif, 

dan bertangung jawab. Minimnya perguruan tinggi Agama 

Negeri di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, 

Kepahiang, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, dan 

Kota Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang. Fakta ini 

merupakan peluang bagi IAIN Curup terkhusus Fakultas 

Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Curup untuk 

meningkatkan stakholders-nya. 

- Di samping kondisi eksternal tersebut, perkembangan 

pengetahuan dan teknologi informasi berimplikasi pada 

perubahan nilai-nilai yang diyakini masyarakat. Perubahan  

nilai membuka peluang bagi Fakultas Ushuluddin, Adab dan 

Dakwah IAIN Curup untuk melakukan intervensi di masyarakat 

dengan cara masuknya nilai-nilai moral, etos, dan integritas 

dalam kehidupan bermasyarakat.  

- Termasuk peluang bagi Fakultas Ushuluddin, Adab dan 

Dakwah IAIN Curupa dalah munculnya kecenderungan 

lembaga-lembaga donor manca negara yang mulai melirik 

kerjasama dengan lembaga di Indonesia. Maraknya isu-isu 

kontemporer di bidang politik, sosial dan keagamaan, seperti 

persoalan demokrasi, hak asasi manusia, civil society, 

pluralisme, kearifan lokal dan terorisme serta radikalisme 

agama di Indonesia menginspirasi bagi lembaga-lembaga luar 

negeri melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi agama 

Indonesia.  
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      2). Ancaman 

- Keberagamaan, praktik keberagamaan masyarakat cenderung 

semakin normatif dan mementingkan aspek formalitas, ritual 

dan simbolik. Religiusitas masyarakat juga semakin 

terfragmentasi ke dalamwilayah privat (mahdah) dan publik. 

Kondisi ini berdampak padadeviasi makna keberagamaan 

yang sesungguhnya. Beragamanamun antisosial. Beragama 

namun tidak berimbas pada perbaikankehidupan sosial. Akibat 

lebih jauh, keberagamaan masyarakattidak mampu menjadi 

inspirasi bagi transformasi kehidupan umatyang lebih 

baik.Model keberagamaan yang formal-legalistik pada 

faktanyamengharuskan agama dimanifestasikan dalam bentuk 

ritualformalistik. 

- Gaya hidup, kecenderungan kehidupan sosial masyarakat 

yang semakin konsumtif, hedonistik, materialistik, dan serakah 

berdampak pada maraknya praktik-praktik eksploitatif, korupsi 

dan penyalahgunaan wewenang. Kondisi ini menjadi tantangan 

bagi terwujudnya tata kehidupan sosial yang bersih, jujur, dan 

integratif untuk keadilan sosial. Kondisi ini juga 

merupakanancaman bagi pengelola kampus untuk 

mewujudkan perguruan tinggi yang bersih, transparan dan 

akuntabel. 

- Kondisi ekologi, kerusakan ekosistem menyebabkan  rusaknya 

tata ruang Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN 

Curup. Secara global, meningkatnya kerusakan ekosistemdan 

krisis ekologi menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup umat 

manusia. Bencana global ini dipicu oleh paradigma, pemikiran 

dan aktivitas manusia yang cenderung positivistik dan 

eksploitatif demi keuntungan semata tanpa mengindahkan 

harmonisasi dan keberlanjutan alam. Sumberdaya alam dijarah 

kelewat batas,tanpa memikirkan keseimbangan kosmos. Di 
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samping itu, krisis lingkungan juga dipengaruhi absennya 

negara dan tumpulnyapenegak hukum atas praktik illegal 

logging, illegal fishing,illegal mining, pencemaran, 

environmental crime, korupsilingkungan, degradasi hutan di 

berbagai kawasan. Situasi globalini pada aras yang lebih nyata 

berimplikasi pada rusaknya tataruang kampus. Bencana banjir, 

rob dan cuaca ekstrim menjadi takterelakkan sehingga 

mengancam keberlangsungan pembelajarandan atmosfir 

akademis di kampus. 

- Globalisasi dan kapitalisme globalisasi yang didukung oleh 

ideologi kapitalisme dan neoliberalisme berdampak pada 

logika pasar sebagai panglima dunia(hegemoni pasar). 

Perdagangan pasar bebas, baik berupa kapital,barang dan 

jasa merupakan wujud kemenangan bagi kekuatanperusahaan 

multinasional yang menguasai kapital global (pasar). 

Globalisasi menuntut adanya modernisasi, liberalisasi 

dankomersialisasi bidang pendidikan. Kebijakan dan 

perubahanorientasi dunia pendidikan kepada industrialisasi, 

bukan hanyamengancam bagi hak-hak rakyat untuk 

memperoleh layananpendidikan yang bermutu dan terjangkau, 

melainkan juga mengancam prospectus studi keislaman di 

Fakultas UAD IAIN Curup. 

4. VISI, MISI DAN TUJUAN 

a.  Visi  

Menjadi Fakultas yang unggul dan religius dalam pengkajian dan 

pengembangan Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah di tingkat 

nasional pada tahun 2040. 

b. Misi  

- Menyelenggarakan Pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang bermutu dan 
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berdaya saing tinggi dalam bidang ilmu Ushuluddin, Adab dan 

Dakwah. 

- Melaksanakan sistem pengajaran yang aktif, kreatif dan inovatif 

dengan melakukan penguatan laboratorium sebagai upaya 

penguatan kompetensi mahasiswa.   

- Melakukan inovasi penelitian sebagai penguatan dan  

pengembangan ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah dalam 

kontek kekinian sehingga mampu menjawab berbagai 

persoalan umat. 

- Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat pada sektor 

keagamaan dan sosial kemasyarakatan. 

- Meningkatkan kerjasama dengan stakeholders untuk 

mendorong peningkatan mutu lulusan dan jiwa entrepreneur. 

c. Tujuan  

- Menghasilkan sarjana dalam kajian ilmu Ushuluddin, Adab dan 

Dakwah yang memiliki daya saing. 

- Menlahirkan lulusan yang unggul dibidang ilmu Ushuluddin, 

Adab dan Dakwah. 

- Mewujudkan masyarakat religius yang kritis dan komitmen 

dalam mengimplementasikan nilai-nilai islam. 

- Menghasilkan Sarjana Sosial (S.Sos) yang mampu 

menerapkan dan mengabangkan ilmu Ushuluddin, Adab dan 

Dakwah. 

- Menybarluaskan ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah untuk 

meningkat kesadaran masyarakat dalam menerapkan nilai 

agama dalam kehidupan bermasyarakat. 

d. Sasaran  

Sasaran ini disusun dengan merujuk kepada Visi IAIN Curup, 

memperhatikan tantangan, dan mempertimbangkan sumber daya 

serta infra stuktur yang dimiliki Fakultas Ushuluddin, Adab dan 
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Dakwah dalam waktu lima tahun kedepan (2016-2020), maka 

sasaran yang akan dicapai sebagai berkut : 

- Akreditasi prodi lama yakni KPI dan IAT  sebelumnya 

terakreditasi C dapat menjadi  B. 

- Akreditasi prodi baru yakni BPI dan IPII sebelumnya 

terakreditasi C dapat menjadi B. 

- Meningkatkan budaya akademik, kulaitas riset dan pengabdian 

masyarakat, serta publikasi ilmiah di lingkungan Fakultas 

Ushuluddin, Adab dan Dakwah. 

- Meningkatkan daya saing lulusan pada level nasional, diawali 

dengan peningkatan mutu lulusan. 

- Meningkatkan kerjasama pada tingkat regional, nasional dan 

bahkan internasional. 

- Terslenggaranya tata kelola fakultas yang baik dan bersih serta 

mampu memberikan pelayanan prima. 

5. STRATEGI PENCAPAIAN  

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah  

diuraikan di atas sebagai berikut : 

a. Melakukan konsolidasi internal fakultas dengan menanta ulang 

rencana opresional dan melakukan sosialisasi berbagai kebijakan 

pada tingkat dosen, staf dan mahasiswa serta penguatan tatakelola 

lembaga dengan baik sesuai dengan aturan. 

b. Menguatkan peran konsorsium keilmuan pada prodi masing-masing 

dalam rangka menjamin kualitas kurikulum baik dari segi proses 

maupun pengimplementasian. 

c. Meningkatkan kualitas riset untuk menghasilkan produk yang 

berkualitas dan mampu memberikan kontribusi menuju masyarakat 

madani. 

d. Memfasilitasi dan mendorong terlaksananaya kerjasama pada level 

regional, nasional dan internasional. 
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e. Menambah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilingkungana 

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. 

Selain dari hal ytang tersebut diatas, maka dalam mewujudkan 

visi dan misi yang telah dirumuskan, maka perlu ditetapkan “tata nilai” 

sebagai dasar dan pemberi arah bagi sikap dan perilaku bagi pimpinan, 

civitas akademikan dan karyawan dalam menjalankan tupoksi masing-

masing. Paling tidak, nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap pimpinan, 

civitas akademika dan karyawan adalah sebagai berikut: 

- Visioner, yakni memiliki pola pikir, cara pandang, dan wawasan 

yang jauh ke depan. Melakukan pekerjaan berlandaskan 

pengetahuan dan aturan. 

- Disiplin, yakni tepat waktu, taat kepada aturan dan tata tertib yang 

ada dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 

- Jujur, yakni memiliki kualitas Intregritas yang tinggi dan berani 

mengatakan apa adanya, adanya keselarasan antara ucapan, 

perbuatan dan kata hati, serta mampu mengemban amanah yang 

dipercayakan kepadanya. 

- Tanggung Jawab, yakni memiliki komitmen dan berani 

bertanggungjawab atas semua risiko pekerjaan yang dipercayakan 

kepadanya secara profesional. 

- Adil, yakni menempatkan sesuatu secara proporsional dan 

profesional berdasarkan aturan dan nilai moral. 

- Kerjasama, yakni melaksanakan tugas dengan tetap menjalin 

komunikasi dan bekerja bersama berdasarkan komitmen, trust, 

keterbukaan, saling pengertian dan saling menghargai, serta 

memberikan kontribusi positif dan aktif bagi kepentingan fakultas. 

6. STRATEGI PEMBIAYAAN  

Stretegi pembiayaan  ini merupakan landasan untuk menyiasati 

sumber dana dalam mencapai arah yang hendak dituju dalam perjalanan 

Fakultas ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN  Curup.    terutama dalam 

kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai sebuah perencanaan 
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panjang strategi pembiayaan  ini haruslah  didasarkan atas rumusan 

visioner tentang masa depan  Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah 

IAIN Curup sebagai salah satu Fakultas yang ada pada institusi 

pendidikan di IAIN Curup dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal 

dan ekternal yang melingkupinya. Dinamika kehidupan modern dewasa ini 

telah menuntut lembaga pendidikan seperti  IAIN khususnya FUAD untuk 

bisa merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara cepat. Proses 

Pelayanan masyarakat di bidang pendidikan kemudian sudah pasti 

diharapkan bisa memberikan jaminan  kerja pendidikan yang efiseien, 

efektif dan jaminan mutu.  Oleh karena  upaya-upaya strategis lembaga 

pendidikan dalam beradaptasi dengan tuntutan lingkungan sosial yang 

terus berubah sangat diperlukan. Fleksibilitas, kecepatan dan ketepatan 

lembaga  pendidikan dalam merespon kebutuhan masyarakat akan 

menjadi ukuran produktifitas lembaga pendidikan dalam menyelengarakan 

layanan pendidikan.  

Strategi pembiayaan pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan dakwah 

pada dasarnya masih tersentralisir pada sistem keuangan desentralisasi 

oleh pusat, hal ini dapat dimaklumi karena IAIN Curup yang baru lahir, 

masih membutuhkan penataan dan persiapan secara administrasi dan 

sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola pembiayaan 

secara otonomi di Fakultas. Oleh karena itu strategi pembiayaan pertama 

adalah fungsi pembiayaan pendidikan dan rencana pembiayaan yang ada 

pada Institut, sementara fakultas melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

telah dirumuskan secara riil.  

Strategi pembiayaan IAIN ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dan 

dijabarkan dalam penyusunan Fungsi Pembiayaan Pendidikan dan 

Rencana Pembiayaan, tahapan-tahapan pencapaian tujuan yang 

dilandasi  dengan startegi pembiayan yang akurat selama kurun waktu 

lima tahun akan dapat terlihat jelas sehingga dapat menjadi dasar bagi 

perumusan kegiatan-kegiatan riil di fakultas-fakultas maupun  unit-unit 

kerja. 
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a. Fungsi Pembiayaan Pendidikan 

Ukuran kinerja dan keberhasilan Fakultas di lingkungan  

perguruan tinggi yang mandiri dan otonom memang dapat dilihat 

dari berbagai aspek, namun salah satu yang paling mempengaruhi 

dalam peningkatan mutu manajemen perguruan tinggi secara umum 

termasuk di Fakultas yang ada sangat ditentukan oleh kondisi 

manajemen administrasi dan keuangannya. Karena perspektif ini 

menggambarkan bagaimana prosedur, administrasi dan sumber 

serta tingkat pertumbuhan pendapatan dapat diperoleh sesuai 

ketentuan yang berlaku dan pemanfaatan dapat dikelola secara 

efektif dan efisien serta akuntabel. Fakultas Ushuluddin, Adab dan 

Dakwak IAIN Curup dalam hal strategi pembiayaan sejalan dengan 

IAIN  yang mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan dalam 

pengelolaan dan akan menjadikan perspektif sebagai prioritas 

utama dalam menyehatkan manajemen, karena dengan prioritas ini 

akan berimplikasi pada peningkatan kualitas akademik dan semakin 

memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan. 

 FUAD dalam melaksanakan fungsinya  sangat ditentukan 

oleh  visi, misi dan  tujuan Fakultas  tersebut  yang  didukung  

secara  sungguh-sungguh  oleh  semua komponen  Fakultas.  

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah merupakan  salah  satu  

Fakultas pada pendidikan tinggi  yang  turut  bertanggung  jawab  

dalam  pengembangan  sumber  daya manusia  Indonesia  

senantiasa  berusaha  menyumbangkan  yang  terbaik untuk 

Indonesia.  

Melalui Program Pendidikan Islam yang teralokasi pada 

Kegiatan Pemerintah Pusat dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 

dan Kegiatan KL (Kementerian Lembaga) Fakultas Ushuluddin, 

Adab dan Dakwah dalam Satker IAIN Curup yang selama ini telah 

berperan aktif mendukung program pembangunan nasional, 

terutama dalam bidang pendidikan dan pembinaan moral bangsa 
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dalam rangka menciptakan masyarakat madani (civil society) yang 

demokratis, egaliter, dan saling menghormati perbedaan dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pembinaan 

dan pengembangan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah 

sebagai  Fakultas yang mandiri dan berkembang, perlu mendapat 

perhatian yang serius dalam konstelasi pembangunan nasional saat 

ini. 

Seiring besarnya tantangan di masa depan dan meningkatnya 

harapan masyarakat akan peran serta institusi, maka Fakultas 

Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Curup terdorong untuk 

memperkuat eksistensi kelembagaannya khususnya di bidang 

keuangan, walaupun untuk saat ini masalah keuangan masih 

terpusat pada Institut. Penguatan bidang tersebut sangat penting 

artinya dengan maksud untuk memacu lebih cepat program 

pengembangannya ke depan. Karena pengalaman selama ini, 

dengan hanya mengandalkan keuangan yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) semakin terasa akan 

ketertinggalan IAIN Curup di bandingkan dengan perguruan tinggi 

lain khususnya di daerah  Curup sendiri. 

Salah satu langkah untuk mempercepat laju perkembangan 

IAIN Curup ke depan adalah mengupayakan pemberdayaan seluruh 

potensi dan aset yang dimiliki sekarang. Pilihan ini dipandang 

sebagai alternatif yang paling tepat bagi IAIN Curup, baik dalam 

mewujudkan visi dan misinya, demikian juga untuk menjawab 

tantangan perubahan akibat globalisasi serta menyikapi keinginan 

stakeholders yang selama ini menaruh harapan besar terhadap 

masa depan eksistensi IAIN Curup. 

Adapun fungsi pembiayaan pada Fakultas Ushuluddin, Adab 

dan Dakwah IAIN Curup sebagai Fakultas  diharapkan dapat 
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menjadikan FAkultas Ushuluddin Adab dan Dawkah IAIN  Curup  

mencakup tiga aspek sebagai berikut  : 

- Fakultas diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar, 

dalam melaksanakan perencanaan target kinerja, perencanaan 

kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.  

Oleh karena itu bukan hanya dalam pengelolaan manajerial, 

tetapi juga dalam hal penentuan dan pengembangan kurikulum 

dalam rangka penyesuaian Fakultas Perguruan Tinggi dengan 

dunia kerja atau kebutuhan pasar. Dengan demikian, Fakultas 

berfungsi selain untuk meningkatkan kualitas sumberdaya 

manusia, juga dituntut kemampuannya meningkatkan kualitas 

disiplin ilmu melalui penelitian dan pengembangan (research and 

development), demikian juga halnya di bidang pengembangan 

masyarakat (community development). 

- Berupaya mengembangkan Fakultas kepada peningkatan 

kemampuan dalam mencapai tujuan seperti yang direncanakan, 

serta memberikan hasil yang maksimal bagi pembangunan 

bangsa. Peningkatan akuntabilitas, Fakultas  diharapkan mampu 

mendorong seluruh komponen untuk memaksimalkan 

penggunaan semua sumber daya yang ada secara efektif dan 

efisien, sehingga memberikan hasil seperti yang diharapkan 

dengan sasaran terpenuhinya rasio prasarana ruang kerja 

dosen, kantor, ruang kelas, laboratorium, studio, ruang 

perpustakaan, kebun percobaan dan sarana penunjang kegiatan 

yang ada di Fakultas : tempat olah raga, ruang bersama, 

poliklinik, ruang himpunan mahaisswa.  

- Mengarahkan Fakultas pada peningkatan relevansi yang lebih 

tegas antara “output” yang dihasilkan dengan kebutuhan 

masyarakat. Oleh karena itu, Fakultas harus berupaya secara 

kreatif memenuhi berbagai kriteria kualitas yang sesuai dengan 

standar agar “output” yang dihasilkan dapat memenuhi 
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kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan untuk dunia kerja 

maupun pengembangan dan pemberdayaan anggota 

masyarakat. Untuk menunjang yang demikian itu, maka 

peningkatan rasio bahan pustaka, pendayagunaan labolatorium, 

serta tersedianya sistem informasi dan fasilitas pembelajaran 

yang dapat diakses secara luas sangat perlu mendapat prioritas 

oleh Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah dan IAIN secara 

bersama.    

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Curup akan berupaya 

mengaktualisasi segenap potensi yang dimiliki untuk 

menghasilkan lulusan yang bisa memenuhi tuntutan masyarakat 

dan dunia kerja maupun pengembangan keilmuan dan 

pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan itu, 

maka diperlukan Strategi Pembiayaan sebagai rencana 

opersional yang berjangka agar kegiatan pengembangannya 

dilakukan melalui beberapa tahapan dan implementasi prioritas 

yang relevan dengan strategi pembiayaan yang ada pada 

institut, mengingat pembiayaan yang ada pada lingkungan 

fakultas di IAIN masih tersentralisir pada Institut.  

Aspek sumber daya manusia, kelembagaan, peminat, 

keuangan, kerjasama, pelayanan, teknologi informasi dan fasilitas 

serta hasil analisis kinerja yang telah dan akan dilakukan sebagai 

acuan untuk mengukur apakah  pembiayaan pendidikan sudah 

berjalan tepat pada fungsinya,  masing-masing sumber anggaran 

dapat saling mendukung kegiatan dalam Program Pendidikan Islam 

yang ditetapkan pada IAIN Curup. 

b. Rencana  Pembiayaan 

 Perjalanannya IAIN Curup tentunya secara terus menerus 

mengikuti dinamika perkembangan dan kemajuan zaman, rencana 

pengembangan tersebut dilakukan melalui pengambangan daripada  

misi hal ini untuk mempermudah pengembangan lebih lanjut ke 
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dalam bentuk tujuan, dan pencapaian sasaran serta pengukuran 

ketercapaian program yang dikembangkan.  

 Selanjutnya misi tersebut dikembangkan ke dalam bentuk 

tujuan dan sasaran sebagai arah dan pelaksanaan kebijakan, 

program dan kegiatan. Untuk mencapai atau terlaksananya 

pengembangan IAIN Curup maka perlu disusun recana pembiayaan 

dan pengembangan. 

 Kegiatan-kegiatan yang dikembangkan IAIN Curup tersebut  

merupakan kegiatan yang tetap berpedoman pada visi dan misi IAIN 

Curup dengan tetap memperhatikan kegiatan rutinitas yang telah 

menjadi kewajiban untuk dibiayai setiap bulan dan tahun. 

c. Pendapatan atau Penerimaan IAIN Curup 

 Sebagai lembaga proyeksi pengelolaan pendapatan IAIN 

Curup terdiri dari penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Mitra 

dan Kerjasama Dalam maupun Luar Negeri, dan Rupiah murni. 

1). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdiri dari :  

- Sumber akademik  

- Sumber non akademik 

2). Mitra dan kerjasama dalam maupun luar negeri : 

- Hibah 

- Kerjasama  

3). Bantuan berasal dari APBD  

 Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang 

dikelola oleh IAIN Curup terdiri atas dua, yaitu (1) Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang berkaitan dengan akademik 

selanjutnya disebut PNBP Akademik, dan penerimaan negara 

bukan pajak yang sifatnya non akademik dan selanjutnya 

disebut PNBP non akademik. 

4). PNBP Non Akademik  

Penerimaan yang berhubungan dengan pelaksanaan 

kegiatan non akademik (diluar dari ketentuan PP No. 47 tahun 
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2004), yakni Penerimaan dari Unit Pelaksanaa Teknis dan unit-

unit usaha. PBNP tersebut akan dikelola secara profesional 

sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan 

pendidikan tinggi sesuai standar minimum yang telah 

ditetapkan dengan mengedepankan pengelolaan sumber daya 

yang ekonomis, efektif dan berdaya guna. Unit-unit usaha dalah 

sumber PNBP yang ada dan diadakan kemudian untuk 

menunjang sebagai badan kooporasi yang sah untuk 

menunjang peningkatan kualitas belajar mengajar. 

5).  Kerjasama 

Salah satu sumber keuangan IAIN Curup adalah  hasil 

mitra kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang 

diperuntukkan bagi pembangunan fisik asrama mahasiswa atau 

rumah susun sewa mahasiswa (rusunawa) prasarana dan 

sarana lainnya. Kerjasama tersebut dibagi menjadi dua bentuk 

yaitu hibah dan kerjasama. Hibah adalah bantuan khusus yang 

diberikan oleh instansi atau lembaga diberikan kepada IAIN 

Curup.  

6).  Rupiah Murni 

Pendapatan IAIN Curup yang berasal dari Rupiah Murni 

selama lima tahun ke depan diprediksi akan meningkat dari 

tahun ke tahun.  

- Asumsi mikro seperti tingkat inflasi, kenaikan BBM, nilai 

kurs rupiah, nilai tingkat suku bunga yang mempengaruhi 

naiknya pembiayaan ; 

- Pengembangan akademik dan non akademik seperti biaya 

pemeliharaan sarana dan prasarana, peningkatan jumlah 

dosen dan pegawai, penambahan fakultas dan program 

studi baru, dan lain-lain. 
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d. Pengeluaran atau Belanja  

 Belanja sesuai dengan bagan akuntansi standar (Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007), klasifikasi standar 

berdasarkan organisasi, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub 

kegiatan, jenis belanja dan pembiayaan dengan penjelasan sebagai 

berikut : 

1) Klasifikasi Berdasarkan Organisasi 

Klasifikasi belanja berdasarkan organisasi  Kementerian Agama 

sebagai pengguna anggaran dan IAIN Curup sebagai Kuasa 

Pengguna Anggaran. Klasifikasi menurut organisasi ini terinci di 

dalam bagian anggaran, Eselon I dan satuan kerja. 

2) Klasifikasi  Berdasarkan Fungsi 

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu 

yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan 

nasional. Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi diatur dalam 

penjelasan Pasal 11 ayat (5) UU No.17 Tahun 2003 terdiri dari 

sebelas fungsi utama yaitu : Pelayanan umum, pertanahan, 

ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan 

dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, 

pendidikan dan perlindungan sosial. penjelasan atas fungsi-fungsi 

tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2004. 

3)   Klasifikasi Berdasarkan Sub  Fungsi  

Sub Fungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi dari 11 

fungsi utama dirinci ke dalam 79 sub fungsi. Klasifikasi belanja  

berdasarkan sub fungsi mengacu pada Peraturan Pemerintah 

Nomor  21  Tahun  2004. 

4) Klasifikasi Berdasarkan Program     

Program adalah penjabaran kebijakan Departemen Agama  dalam 

bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan 

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil 

yang diukur dengan misi  Kementerian Agama. Rumusan program 
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jelas menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang 

melandasinya dan memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur 

untuk mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang 

bersangkutan. 

5)   Klasifikasi Berdasarkan Kegiatan  

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 

atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian 

sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan terdiri dari 

sekumpulan tindakan pengesahan sumber daya baik yang 

bersumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan 

teknologi, dana  atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis 

sumber daya tersebut sebagai sumber masukan.  

6) Klasifikasi Berdasarkan Sub Kegiatan 

Sub kegiatan bagian dari kegiatan  yang menunjang usaha 

pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan tersebut. Kegiatan dirinci 

ke dalam dua atau lebih sub kegiatan, karena kegiatan tersebut 

mempunyai dua atau lebih jenis dan satuan keluaran yang  

berbeda. Kegiatan/sub kegiatan harus menunjukan keterkaitan 

dengan program yang memayungi, memiliki sasaran dan terukur. 

7) Klasifikasi Berdasarkan Jenis Belanja    

Klasifikasi berdasarkan jenis belanja menurut Pasal 11 UU No. 17 

Tahun 2003 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang , belanja 

modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja lain-lain. 

Proyeksi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan 

IAIN Curup ke depan dengan mengedepankan efisiensi dan 

efektifitas penggunaan sumber daya. 

Gambaran di atas, dari segi keuangan IAIN memiliki 

oprimisme yang positif jika pengelolaan keuangannya sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku..   Peningkatan 

kualitas layanan  dapat dicapai  karena  didukung oleh sumber 

pendanaan yang memadai. 
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e. Sistem Dan Prosedur 

Pengelolaan keuangan negara di IAIN Curup merupakan 

bagian integral dari pengelolaan keuangan negara secara 

keseluruhan yang dilakukan dengan taat sesuai dengan Undang-

Undang, Peraturan dan ketentuan yang berlaku dan dalam 

pelaksanaan keuangan  berpedoman pada 6 (enam) prinsip yaitu : 

- Prinsip Anggaran Berimbang, artinya bahwa anggaran yang 

diterima IAIN Curup dikelola secara Berimbang (balance)  

berdasar kinerja dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 

sesuai dana yang tersedia. 

-    Prinsip Efisiensi, artinya kegiatan-kegiatan yang dibiayai hanya 

dibatasi pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung 

dengan pencapaian sasaran dan menghindari pemborosan. 

-   Prinsip Transparansi, artinya perencanaan dan penggunaan 

dana dapat  diketahui oleh berbagai pihak yang terkait, serta 

mengandung arti keterbukaan dalam prosedur, rincian 

pembiayaan dan kegiatan yang dibiayai. 

-    Prinsip Skala Prioritas, karena dana terbatas, maka dalam 

menggunakan dana mengutamakan, mendahulukan dan 

mementingkan kegiatan-kegiatan yang lebih penting, lebih 

strategis dan mempunyai manfaat yang lebih besar bagi 

perkembangan dari kemajuan IAIN Curup. 

-    Prinsip Terpadu, artinya semua pembiayaan  anggaran DIPA 

dikelola secara terpadu, sehingga tidak terjadi double 

accounting 

- Prinsip Desentralisasi, artinya pelaksanaan anggaran secara 

otonom I yaitu masing-masing unit kerja dapat merealisasi/ 

melaksanakan alokasi anggarannya secara otonomi. 

 Upaya perbaikan pengelolaan dan peningkatan pelayanan 

keuangan terus  dilakukan dengan melaksanakan koordinasi baik 

secara internal maupun eksternal, IAIN Curup selalu melaksanakan 
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koordinasi dan konsultasi dengan KPPN, DJA dan Kementerian 

Agama RI, sedangkan secara internal dilaksanakan kordinasi 

dalam berbagai rapat seperti dalam forum RKU, rapat-rapat bidang 

administrasi  dan keuangan baik ditingkat diperguruan tinggi, 

jurusan, atau pun pada unit-unit kerja yang lain. 

 Sebagai bagian dari implementasi arah kebijakan dimaksud, 

setiap awal tahun anggaran, Rektor dalam fungsinya sebagai 

otorisator menertibkan keputusan tentang Petunjuk Operasional 

(PO) sebagai acuan dan pengendalian serta pengawasan yang 

menjabarkan berbagai kegiatan yang dapat mengakibatkan 

timbulnya pengeluaran negara. Dampak positif yang dirasakan 

setelah diberlakukannya prinsip anggaran berimbang yang cukup 

ketat adalah tidak terjadinya devisit anggaran. Disamping itu, tertib 

administrasi yang dibina di Bagian Keuangan dapat lebih 

dimantapkan, dimana tugas-tugas Bagian Keuangan berfungsi 

sebagai pemegang pembukuan, pemberian pelayanan serta 

pelaporan. 

f. Anggaran dengan Sistem DIPA ( Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran) 

 Dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor: 17 Tahun 

2003 tentang Keungan Negara dan Undang-Undang nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terjadi perubahan 

mendasar dalam perencanaan penyusunan dan pelaksanaan 

anggaran, perubahan tersebut meliputi aspek : 

-  Penerapan  pendekatan  penyelenggaraan  dengan   perspektif   

jangka   menengah ( Medium Term Expenditure Framework); 

-  Penerapan penyelenggaraan secara terpadu (Unified Budget); 

-    Penerapan penyelenggaraan berdasarkan kinerja (Performance 

Budget) 

Pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka 

menengah memberikan kerangka yang menyeluruh, meningkatkan 
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keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran, 

mengembangkan disiplin fiscal, mengarahkan alokasi sumber daya 

agar lebih rasional dan strategis, serta meningkatkan kepercayaan 

masyarakat pada kegiatan pemerintah dengan pemberian 

pelayanan yang optimal serta lebih efesien. 

Penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan 

seluruh perencanaan penganggaran sebagai suatu kesatuan yang 

utuh, menghimpun seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran 

Rutin (DIK), Anggaran Pembangunan (DIP) dan kegiatan yang 

dibiayai dari PNBP (DIK-S) ke dalam satu dokumen RKA-KL ( 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga). Semula 

ketiga sumber anggaran tersebut masing-masing dituangkan dalam 

tiga dokumen. Pada Tahun 2005 ini ketiga sumber anggaran 

tersebut dituangkan dalam satu dokumen yaitu disebut DIPA 

(Daftar Isina Pelaksanaan Anggaran). Sifat-sifat anggaran rutin dan 

anggaran pembangunan masih tetap  ada, tetapi sifatnya masih 

sangat rigid, realisasinya masih of budget, yaitu anggaran hanya 

diperuntukan bagi kegiatan sudah dianggarkan. 

Penganggaran berbasis kinerja  memperjelas tujuan dan 

indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem 

penganggaran kinerja. Hal ini akan mendukung perbaikan efisiensi 

dan efektifitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat 

proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam jangka 

menengah.   

  Adapun organisasi pengelola Anggaran DIPA IAIN Curup 

terdiri atas  : 

- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran 

- Pejabat Pembuat komitmen 

- Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) 

- Bendahara Penerima 

- Bendahara Pengeluaran 
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   Sedangkan mekanisme pengajuan pencairan dana guna 

mendukung pembiayaan kegiatan  adalah sebagai berikut : 

-    Unit Pelaksana mengajukan permintaan pembayaran ke bagian 

keuangan IAIN Curup dengan dilampiri data pendukung yang 

lengkap dan benar. 

- Bagian keuangan meneliti seluruh dokumen yang diajukan. 

Apabila sudah benar, kemudian diproses dan dibuatkan SPM. 

Apabila dokumen tersebut belum lengkap atau salah, maka 

akan dikembalikan ke unit yang bersangkutan untuk diperbaiki, 

dan kemudian diajukan kembali. 

-    SPM dan dilampirannya diajukan ke KPPN untuk diteliti, 

selanjutnya dikirim kembali ke bagian keuangan. 

-   Berdasarkan SPM beserta lampirannya yang diajukan, KPPN 

menerbitkan SP2D. 

-    Anggaran/Dana dapat dicairkan oleh bagian keuangan, setelah 

SP2D diterima dan dana sudah masuk ke rekening bendahara 

pengeluaran, pada Bank Pemerintah (Bank BRI). 

-    Bendahara Pengeluaran mencairkan dana dan 

mendistribusikan/ membayar ke  unit yang bersangkutan. 

g. Pelaksanaan Anggaran 

Sebagaimana dilaporkan di depan, bahwa sumber 

anggaran IAIN Curup, berasal dari dana APBN dan pendapatan 

pendidikan PNBP. Pelaksanaan Anggaran dengan sistem DIPA 

yang memuat Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal 

dan belanja Bantuan sosial adapun secara terperinci sebagai 

berikut : 

 

NO 

 

KEGIATAN 

1 Pendidikan dan Pengajaran 

2 Penelitian 
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3 Pengabdian Kepada Masyarakat 

4 Pembinaan Kegiatan Mahasiswa 

5 Kesejahteraan Pegawai & Dosen (Gaji & Honor) 

6 Pembinaan Kerumahtanggaan Kampus 

7 Sarana dan Prasarana 

 

 Dalam renacana pembiayaan yang sudah dijabarkan 

diatas baik fungsi, perencanaan maupun sistem dan prosedur 

IAIN Curup sudah menerapkan paradigma baru dalam 

penggunaan anggaran untuk pembiayaan program yang selalu 

disesuaikan dengan perkembangan dan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

 

6. RENCANA OPERASIONAL (2016-2020) 

 

 
Tujuan 1: Menciptakan sarjana dalam kajian ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah. 

Sasaran 1. Meningkatnya mahasiswa yang berkualitas dan berimbang. 

Program Rencana 

Operasional/Kegiatan 
Indikator 

Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Peningkatan 

pemerataa

n akses 

pendidikan 
dari 

berbagai 

wilayah 

dan status 

sosial. 

1.1 Menyelenggarakan 

matrikulasi bagi 

mahasiswa baru. 

Proporsi 

mahasiswa 

peserta 

matrikulasi 

yang 

mencapai IPK 

minimal 3.0 

 

70% 80% 90% 100% 100% 

Sasaran 2. Terciptanya sistem pembelajaran intra-, ko-, dan ekstra-kurikuler yang mampu menjawab 
tantangan lokal, nasional, dan global. 

Program Rencana 

Operasional/Kegiatan 
Indikator 

Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Penerap

an 

metode 

pembela
jaran 

berbasis 

penelitia

n dan 

pembela

jaran 

1.1 Mengembangkan 
metode 

pembelajaran 

intra-, ko-, dan 

ekstra-
kurikuler yang 

mampu 

menjawab 

tantangan lokal, 

nasional, 

dan global. 

Jumlah prodi yang 
menawarkan 

kegiatan (transfer 

kredit) intra 

kurikuler untuk 
dapat diakses 

mahasiswa dari 

program studi 

dan fakultas lain. 

1 1 2 3 3 
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kasus 

berbasis 

masalah

-

masalah 

kelompo

k 
marginal 

dan 

kecerda

san 

budaya. 

1.2Mengimplementa
sikan metode 

pembelajaran 

berbasis 

penelitian 

yang 

dikembangkan 

pada unit 

terkait, sesuai 

dengan ciri- ciri 
kelmuan 

masing- 

masing. 

a. Jumlah 
mahasiswa 
yang 
dilibatkan 
dalam 
penelitian 

dosen. 

30% 35% 40% 40% 50% 

b. Jumlah mata 

kuliah yang 

memiliki 

kandungan 

unsur- unsur 
kearifan 

lokal atau 

budaya 

nusantara. 

20% 25% 30% 40% 50% 

2. 
Pengem

bangan 

model 

kurikulu

m 

dinamis 

dan 

adaptif 

terhadap 

perkembang

an ilmu, 

teknologi 
dan 

masyarakat 

yang 

menghasilka

n lulusan 

unggul. 

2.1 Mengembangkan 
sistem 

pembelajaran yg 

bersinergi 

dengan 

stakeholder, 

mencakup 

pengembangan 

kurikulum untuk 

mencapai 

kompetensi 

yang 

diinginkan, 

proses 

pembelajaran 
sampai dengan 

skema serapan 

lulusan. 

a. Jumlah prodi 
yang 

mengembang

kan kurikulum 

secara 

komprehensif 

bersama 

pemangku 

kepentingan 
(pemerintah 
daerah, 
institusi, 
penelitian, 

industri, dsb) 

4 4 4 4 4 

     

b. Jumlah prodi 
yang memiliki 
kerjasama 
dengan institusi 
yang menyerap 
lulusan. 

2 2 2 2 3 

2.2 Mengembangkan 

sistem 

pembelajaran 

yang bersinergi 

dengan 
stakeholder 

untuk materi- 

materi yang 

akan 

meningkatkan 

kemampuan 

leadership, 

entrepreneurshi

p, softskills 
mahasiswa. 

a. Jumlah prodi 

yang 

menyelenggarak

an kegiatan 

yang relevan 
dengan 

peningkatan 

kemampuan 

leadership, 

entrepreneurship, 

softskills 

mahasiswa 

(dosen tamu, 

kegiatan 
lapangan, 

dsb.) 

3 3 3 4 4 

b. Jumlah 
stakeholder 

yang 

dilibatkan 

dalam proses 

pembelajaran 

yang 

meningkatka

n 
kemampuan 

leadership, 

entrepreneursh

ip, 

softskills 

4 4 5 5 6 
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mahasiswa. 

2.3 Mengembangkan 

sistem 
pembelajaran 

yang bersifat 

elective formal 

dalam skema 

“credit transfer” 

yang memenuhi 

prinsip sinergis, 

komprehensif, 

lintas 

prodi/bidang 
keilmuan, 

sehingga 

memperkuat ciri 

ke-IAIN-an. 

Jumlah prodi yang 

mengakomodasi 

sistem transfer 

kredit. 

0 1 1 2 2 

 b. Jumlah 

fakultas yang 
mengakui 

prestasi 

kegiatan 

ekstrakurikule

r mahasiswa. 

0 1 1 1 1 

2.4 Mengembangkan 

sistem 
administrasi 

akademik yang 

mampu 

mendukung 

semua 

program. 

Terimplementasi

nya sistem 
administrasi 

akademik yang 

terintegrasi di 

tingkat institusi. 

1 1 1 1 1 

3. 
Peningkat

an 

kesiapan 

lulusan 

yang 

relevan 

dengan 

kebutuhan 

masyarak
at mitra 

strategis. 

3.1 Lulusan yang 
unggul, 

kompeten 

dan 

relevan 

dengan 

kebutuhan 

masyarak

at dan 

mitra 
strategis. 

a. Jumlah 
lulusan yang 

mendapat 

pekerjaan di 

bidang yang 

sesuai 

dengan 

kompetensin

ya. 

70% 80% 80% 90% 90% 

b. Jumlah lulusan 
dengan masa 

tunggu 

mendapat 

pekerjaan (bisa 

formal/informal)

. 

80% 80% 90% 90% 95% 

4. 
Pengemba

ngan 

organisasi 

kemahasis

waan 

sebagai 

arena 

berorganis

4.1 Memfasilitasi 
organisasi 

mahasiswa 

dalam 

mendukung 

mengembangkan 

bakat dan minat 

yang berkaitan 

dengan 

a. Tersedianya 
Rencana Induk 

Pengembangan 

Kemahasiswaan 

(termasuk 

fasilitas fisik). 

Tersedi

a 70% 

Tersed

ia 70% 

Tersed

ia 80% 

Tersedi

a 80% 

Tersedia 

80% 

b. Optimalisasi 

pembinaaan 

UKM 

1 1 1 1 1 
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asi dan 

pembangu

nan 

karakter 

kebangsaa

n. 

pembangunan 

karakter. 
c. Mahasiswa 
berprestasi. 

1 1 1 1 1 

4.2 Mengembangkan 

gugus kegiatan 
mahasiswa 

berbasis isu-isu 

strategis. 

a. Jumlah gugus 

penelitian mhs 
lintas bidang 

pada topik- 

topik tertentu 

(isu-isu 

strategis) 

0 0 1 1 1 

b. 

Terselen

ggarany

a forum 

ilmiah 

penelitia

n mhs. 

Terse
dia 

Terse
dia 

Ters
edia 

Terse
dia 

Tersed
ia 

c. Jumlah 

peneliti

an PKM 

interdis

pliner 

mhs. 

35/th 40/th 40/th 50/th 50/th 

Sasaran 3. Tercapainya Institusi yang menunjukkan keunggulan bangsa. 

Program Rencana 

Operasional/Kegiatan 
Indikator 

Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.

 Penge

mbangan 

program studi 

terakreditasi 
yang 

menghasilkan 

lulusan unggul 

1.1 Meningkatakan 

program studi 

yang 

terakreditasi A. 

Jumlah prodi 

yang terakreditasi 

A. 

3 3 3 4 4 

1.2 Meningkatkan 
program 
studi yang 
terakreditasi 

internasional. 

Jumlah prodi 
yang terakreditasi 
internasional. 

1 1 2 2 2 

berdasarkan 

kurikulum 

berstandar 

internasional. 

1.3 Meningkatkan 

kapasitas prodi 

dalam 

menyelenggara

kan twinning 
program/double 

degree/exchan

ge 

program/joint 

degree. 

Jumlah prodi 

yang 

menyelenggaraka

n twinning 

program/double 
degree/exchange 

program/joint 

degree. 

0 1 1 1 2 

1.4 Meningkatkan 
prodi yang 

menyelenggara

kan program 

berstandar 

internasional. 

Jumlah prodi 
yang 

menyelenggaraka

n pendidikan 

kelas 
internasional. 

0 0 1 1 1 

2. 

Penyelenggar
aan Program 

Internasionalis

asi kurikulum 

intra 

kurikuler. 

2.1 

Mengemba
ngkan 

kurikulum 

berstandar 

internasiona

l. 

a. Jumlah 

MK 
yang 

diakui 

(credit 

transfer 

dan atau 

grade 

transfer

)secara 

internasional. 

0 0 1 1 1 
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b. Jumlah 

mahasiswa 

asing yang 

mengikuti 

pendidikan. 

3 3 5 5 5 

Tujuan 2: Menlahirkan lulusan yang bermutu, religius, inovatif dan keompetitif dibidang ilmu Ushuluddin, 

Adab dan Dakwah. 

Sasaran 1: Tersedianya sumber daya yang berkualitas dan memadai dalam pengembangan 

penelitian yang mengutamakan kemanfaatan. 

Program Rencana 

Operasional/Kegiatan 
Indikator 

Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

Pengem

bangan 
dan 

pemelih

araan 

jejaring 

mitra 

penyand

ang 

dana 

penelitia

n. 

1.1 Promosi 

penelitian, 

expo, business 
gathering, 

keikutsertaan 

dalam asosiasi 

(industri dan 

profesi). 

Jumlah mitra yang 

berpartisipasi 

dalam aktivitas 
penelitian 

(partisipasi 

maksudnya 

dukungan dana, 

akses fasilitas dll). 

4 4 5 6 6 

1.2 

Tindaklan

jut MoU 

kerjasam

a yang 

telah 

dilakukan 

Institusi. 

Jumlah penelitian 

dari kerjasama 

dengan mitra 
(penelitian dari 

aktivitas 

kerjasama adalah 

pemeliharaan/tindakl

anjut dari 

MOU-MOU yang 

dikelola IAIN). 

5 5 6 7 7 

2. 

Peningkat

an kualitas 
dan 

kuantitas 

fasilitas-

fasilitas 

yang 

dimiliki 

labora
torium
, 
lapan
gan, 
kebun 
penelit
ian, 
studio, 

dan unit. 

 

2.1 Ketersediaan tata 
kelola dan 
standar 
layanan 

fasilitas 

penelitian. 

Jumlah layanan lab 
yang terakreditasi. 

1 1 2 4 4 

2.2 

Ketersediaan/u

pdate fasilitas 

(alat) penelitian. 

Jumlah lab yang 

memiliki standar 

layanan minimal. 

1 1 2 4 4 

Sasaran 2: Tercapainya kualitas dan kuantitas hasil penelitian yang relevan dengan arah 

kebijakan Institusi. 

Program Rencana 

Operasional/Kegiatan 
Indikator 

Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Pengemb

angan 

program 

penelitian 

strategis 

yang 

berkelanj

utan 

1.1 Ketersediaan 
rencana induk 

pengembangan 

penelitian yang 

memuat program 

penelitian 

strategis yang 

berkelanjutan 

dengan 

Tindak lanjut RIPR 
oleh masing- 

masing Unit 

Pelaksana 

Penelitian (misal 

rencana kerja 

penelitian dari 

masing-masing unit 

penelitian. 

1 1 1 1 1 
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dengan 

roadmap 

pencapai

an nilai 

guna. 

roadmap 

pencapaian nilai 

guna (atau 

penelitian?). 

1.2 Ketersediaan 

agenda penelitian 

dari masing- 

masing unit kerja 

yang 

mengacu ke 

rencana induk. 

a. Pendaftaran 

paten 

1 1 1 1 1 

b. Pendaftaran hak 
Cipta 

1 1 2 2 2 

2. Pembentukan 
forum 

komunikasi 

dan 

koordinasi 

penelitian 
antar unit-

unit 

penelitian di 

IAIN. 

2.1 Optimalisasi 
forum 

Komunitas 

Penelitian 

Tematik 

(Pangan, 
Energi 

Kesehatan, 

Lingkungan 

dsb.). 

Jumlah forum 
penelitian tematik. 

     

2.2 Diseminasi 

hasil-

hasil 
pemikira

n 

komunita

s 

penelitia

n. 

Jumlah publikasi dari 

komunitas penelitian 

(buku, standar, e- 
book, jurnal, 

advokasi, 

rekomendasi 

kebijakan publik) 

(penyajian dalam 

website/ database 

penelitian yang 

mudah 

diakses). 

25 30 35 40 45 

Sasaran 3. Meningkatnya publikasi dan inkubasi hasil penelitian 

Progr
am 

Rencana 

Operasional/Kegiatan 
Indikator 

Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Pengemb

angan 

sistem 

reward 

bagi 
civitas 

akademik

a IAIN 

dalam 

rangka 

meningka

tkan 

publikasi. 

1.1 Peningkatan 
publikasi yang 

didukung dengan 

pengembangan 

skema- skema 

insentif. 

Jumlah publikasi di 

jurnal internasional. 

0 0 5 5 10 

2. Revitalisasi 

unit 

publikasi 

Institusi. 

2.1 Penguatan 

kapasitas unit 

pengelola 

publikasi 

a. Jumlah jurnal 

Institusi. yang 

terakreditasi 

secara nasional. 

0 2 6 6 13 

 (digitalisasi publikasi). b. Jumlah penelitian 

mahasiswa 

yang 

terdigitalisasi. 

10 20 25 25 30 
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3. 

Pengem
bangan 

sistem 

pengelol

aan 

penelitia

n dan 

pemanfa

atan 

hasil- 

hasil 
penelitia

n. 

3.1 Pengembangan 

system penjaminan 

mutu penelitian. 

Jumlah unit kerja 

yang 

mengimplementasi

kan sistem anti 

plagiasi. 

0 0 0 1 1 

3.2 Pengembangan 
system inkubasi hasil 

penelitian (System 

inkubasi harus bisa 

memberikan kriteria hasil 

penelitian mulai 

deteksi, prose’s 

inkubasi, 

mengidentifikasi 

dampak 

pemanfaatan). 

Tersedianya 
layanan inkubator. 

4 4 4 4 4 

Tujuan 3: Mewujudkan masyarakat religius yang kritis dan 

komitmen dalam mengimplementasikan nilai-nilai islam menuju 

masyarakat madani. 

Sasaran 1: Meningkatnya kapasitas lembaga/unit yang 

membidangi urusan Pengabdian kepada Masyarakat. 

Program Rencana 
Operasional/Kegiatan 

Indikator 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Penguatan 
sinergi 

pengelola

an antar 

unit dan 

peningkat

an mutu 

sumber 
daya unit 

yang 

membida

ngi 

urusan 

Pengabdi

an 

kepada 

Masyarak

at (PM). 

1.1 Penguatan unit 
dan atau antar 

unit pengelola 

PM di tingkat 

Kantor Pusat 

dan Unit Kerja. 

a. Jumlah unit 

kerja yang 

memiliki 

pengelola 

PM. 

1 1 1 1 1 

b. Dosen yang 

terlibat 

dalam 

kegiatan 

PM 

tematik 

multi 

disiplin, 

lintas 

sektor 

(antar 

institusi). 

10 11 11 12 13 

1.2 Peningkatan 
kapasitas 

pengelolaan PM 

yang mampu 

menangani 

program secara 

berkelanjutan. 

Jumlah 
kegiatan 

PM yang 

dikelola 

oleh unit-

unit kerja 

pengelola 

PM 

(kegiatan 

yang 

dimaksud 
sesuai/benc

hmark dari 

LKD dan 

kenaikan 

pangkat 

dosen). 

30 35 40 45 50 

Sasaran 2: Meningkatnya keterlibatan dan jangkauan Institusi dalam program pengabdian kepada 

masyarakat. 

Program Rencana Indikator 
Tahun 
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Operasional/Kegiatan 201

6 

20

17 

201

8 

201

9 

2020 

1. 
Pengident

ifikasian, 

Pendoku

mentasian

, 

pendisemi

nasian, 

dan 

pengemban

gan 

1.1 
Pengemb

angan 

system 

informasi 

kegiatan 

PM 

(individual 

dan 

institusional). 

Jumlah unit 
pengelola PM 

yang 

memanfaatkan 

sistem informasi 

PM. 

1 1 1 1 1 

program 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 

1.2 Publikasi hasil-

hasil PM 

dalam 

berbagai 

media (buku, 

jurnal, media 

elektronik, dll). 

Jumlah publikasi 
hasil PM. 

1 1 1 2 2 

2. Peningkatan 
peran 

civitas 

akademika 

melalui 

kegiatan 

pendampin
gan dan 

pemberdaya

an untuk 

masyarakat 

dan 

kebudayaa

n. 

2.1 Pembinaan, 
peningkatan 

keterlibatan, dan 

pengembangan 

sistem 

penghargaan bagi 

civitas akademika 
agar mampu 

melakukan PM 

bagi masyarakat 

rentan, lingkungan 

kritis, budaya 

lokal, wilayah 3T. 

a. Jumlah 
civitas 
akademika 
yang 
berperan 
sebagai 
Dosen 

Pengabdian 

Masyarakat. 

5 6 8 9 10 

b. Jumlah 

kegiata
n PM 

bagi: 

masyar

akat 

rentan, 

lingkun

gan 

kritis, 

budaya 

lokal, 
wilayah 

3T. 

3 3 4 5 6 

2.2 Penyelenggaraan 

Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) 

tematik 
kontekstual dan 

konseptual. 

a. Jumlah 

pemangku 

kepentingan 

yang 
dibina/didampi

ngi/diadvokas 

i 

10 20 30 40 50 

b. Jumlah institusi 

mitra 

5 7 7 10 15 

c. Jumlah tema 
KPM yang 

berkelanjut

an dan 

atau 

wilayah 

binaan. 

 

 

1 1 2 2 2 

Sasaran 3: Meningkatnya adopsi kemanfaatan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

Program Rencana Indikator 
Tahun 
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Operasional/Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Pengem

bangan 

program-

program 

kemitraa

n dalam 

meningk

atkan 
kemanfa

atan 

kegiatan 

dengan 

berbagai 

pemang

ku 

kepentin

gan 
(masyar

akat, 

pemerint

ah lokal, 

pemerint

ah 

pusat, 

industri, 

masyara

kat 

internasion

al). 

1.1 Ketersediaan 

rencana induk PM 

dengan tindak 

lanjut agenda PM 

dari masing- 

masing unit 

pengelola PM. 

Implementas

i Rencana 

Induk 

Pengemban

ga 

 1 1 1 1 

1.2 Promosi, expo, 

diseminasi 

hasil-hasil PM 

dan tindak lajut 

jejaring untuk 

keberlanjutan 

hasil PM. 

Jumlah 

kegiatan PM 

sesuai 

agenda-

agenda PM 

yang diacu 

dari RIP PM 

oleh unit-unit 

pengelola 

PM. 

 1 1 2 2 

2. Fasilitasi PM 
melalui 

kerjasama 

dengan 

mitra dalam 

2.1 Pemanfaatan 
hasil-hasil 

penelitian/tekno

logi tepat guna 

dalam 

kegiatan PM. 

Jumlah 
kegiatan 

yang 

memanfaatk

an hasil-hasil 

penelitian 

dan teknologi 
tepat guna. 

1 1 1 2 2 

pengemba
ngan dan 

penerapan 

hasil 

penelitian 

tepat guna 

dalam 

menjawab 
persoalan 

daerah. 

 

2.2 Pelaksanaan dan 

pemanfaatan 

pengabdian 

yang mampu 
mencapai 

kriteria 

masyarakat, 

wilayah yang 

berkembang. 

a. Jumlah 

pendampinga

n pada 

masyarakat 
dan wilayah 

yang rentan 

(rentan: 

pangan, 

bencana, 

social, 

ekonomi, dll) 

1 1 1 2 2 

b. Jumlah 
masyarakat/wilaya
h 

yang 

kesejahter

aannya. 

meningkat 

    1 

Tujuan 4: Menghasilkan Sarjana Sosial (S.Sos) yang mampu menerapkan dan mengabangkan ilmu 

Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang memiliki kemampuan akademik. 

Sasaran 1: Tercapainya efektifitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan regulasi. 

Program Rencana 
Operasional/Kegiatan 

Indikator 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 
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1. 

Pengintegra
sian seluruh 

sistem 

informasi 

antar unit 

Fakultas 

Farmasi 

1.1 Pengembangan 

Sistem Informasi. 

Terimplementa

sinya aplikasi 

sistem 

informasi. 

3 4 5 6 6 

1.2 Integrasi Sistem 
Informasi. 

Terintegrasinya 
aplikasi dan 

database. 

3 4 5 6 6 

1.3 Penyusunan dan 

Pengemba

ngan 

sistem 

informasi 

laboratoriu

m 

Terimplementasika
nnya sistem 

informasi 

laboratorium di 

semua bagian. 

1 1 2 3 4 

2. Organisasi 

dan 

Tatakelola 

Perguruan 
Tinggi Negri 

Badan 

Hukum 

memenuhi 

kriteria 

Good 

University 

Governance 

(GUG). 

2.1 Menyusun 

SOTK PTN 

BH IAIN 

sesuai prinsip 

GUG. 

Tersusunnya 

SOTK Fakultas 

Farmasi IAIN 

sesuai prinsip 

GUG. 

1 1 1 1 1 

2.2 Menyusun SP 

(Standar 

Pelayanan). 

a. Dokumen SP. 1 2 2 3 4 

b. Jumlah 

unit kerja yang 

menerapkan SP. 

2 2 2 3 4 

2.3 Melakukan Legal 

audit. 

Jumlah Unit kerja 

yang teraudit. 

4 4 4 4 4 

2.4 

Penyeleng

garaan 

Operasional 

Perguruan 

Tinggi dan 

Optimalisas

i 

pencapaian 

Renstra 

Penyelenggara

an tugas pokok 

Unit Kerja 

yang 

mendukung 

pelaksanaan 

GUG 

2 2 3 4 4 

Sasaran 2: Terselenggaranya manajemen SDM yang optimal dan efektif) 

Progr
am 

Rencana 
Operasional/Kegiatan 

Indikator 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

Perencanaa

n, 

rekrutmen, 

seleksi, dan 

penempatan 

SDM 

1.1  Menyusun 

Human Resource 

planning 

(rencana induk 

pengembangan 

SDM) 

Tersusun dan 

terimplementas

i Human 

Resource 

planning 

(rencana induk 

pengembangan 

SDM) pada semua 

unit 

1 1 2 3 4 

secarapropo
rsional 

sesuai 

dengan 

kualifikasi 

dan 

kapasitas 

yang 

memadai 

     

1.2 
 Menyempurn
akan sistem 
rekrutmen 

Tersusun dan 
terimplementasi 

sistem rekrutmen 

yang telah 

disempurnakan 

pada semua unit 

kerja 

2 2 3 3 4 

1.3  Menyusun 

sistem 

Seleksi yang 

Transparan 

dan 

Tersusun dan 

terimplementa

si sistem 

Seleksi yang 

Transparan 

2 3 3 4 4 
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akuntabel dan akuntabel 

pada semua 

unit 

1.4 

 Me

nyu

sun 

Sist

em 

pen

emp

atan 

SD

M 

Tersusun dan 

terimplementasi 

Standar 

Kompetensi 

Jabatan sebagai 

dasar proses 

penempatan 

SDM pada semua 

unit 

1 2 2 3 4 

2. 

Pengemba

ngan 

kualitas 

SDM yang 

sistematis 

dan efisien 

2.1

 Menyempurn

akan sistem 

pengelolaan 

SDM berbasis 

IT (HRIS yang 

terintegrasi) 

a. HRIS 

yang terintegrasi 

dengan sistem 

yang lain 

50% 70% 80% 90% 100% 

b. Unit kerja 
menggunakan HRIS 

sebagai 

pangkalan 

data SDM 

50% 70% 80% 90% 100% 

2.2 Membentuk 

unit training 

center 

Pendirian dan 
pemanfaatan 

Training Center 

1 1 1 2 2 

2.3 Melaksanakan 
pendidikan 

dan pelatihan SDM 

yang terstruktur 

Jumlah SDM yang 
mengikuti 

diklat dalam 

rangka 

pengembangan 

SDM 

5 7 9 12 15 

2.4 Meningkatkan 
Kualitas SDM 

a. Jumlah 

dosen yang 

memiliki sertifikat 

pendidik 

70% 80% 80% 90% 95% 

b. Jumlah 
dosen yang 

mempunyai 

kualifikasi 

pendidikan S3 

63% 68% 75% 80% 85% 

c. Jumlah 

Dosen yang 

mempunyai 

jabatan Guru 

Besar 

0 0  10% 15% 

d. Jumlah 
tenaga 
kependidikan 

yang mempunyai 

sertifikat keahlian 

10 15 20 23 27 

2.5 
 Menyempurn
akan sistem 
Pengembang
an karir 

Tersusunnya dan 

terimplemementasin
ya dokumen 

Perencanaan karir 

pada seluruh 

unit kerja 

50% 60% 70% 80% 85% 
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2.6  Menyusun 
Sistem 
Audit SDM 
untuk 
memetakan 

keunggulan dan 

area 

pengembangan 

SDM 

Terlaksananya 
Audit SDM 

50% 60% 70% 80% 100% 

 

2.7 
 Meningkatka
n Pelayanan 
SDM 

a. Tersusunnya 
dan 

terimpleme

mentasinya 

SOP 

Pelayanan 

SDM pada 

seluruh 

unit kerja 

2 3 3 4 4 

b. Tersedianya 

Pelayanan 

SDM 

Online 

2 3 3 4 4 

3. 

Pengemb

angan 

sistem 

pengelola

an SDM 
yang adil 

dan 

menyejah

terakan. 

3.1 Menyempurnakan 

penguatan 

Sistem yang 

berkeadilan, 

transparan dan 

akuntabel 

Tersusunnya 

dan 

terimplementa

sinya 

Penguatan 

Sistem yang 
berkeadilan, 

transparan 

dan akuntabel 

pada 

seluruh unit kerja 

2 3 3 4 4 

3.2 Menyusun Sistem 

remunerasi yang 
adil dan 

transparan pada 

proses dan 

hasil berbasis 

kinerja 

Jumlah unit 

kerja yang 
mengimplem

entasi sistem 

remunerasi 

yang 

berorientasi 

pada proses dan 

hasil 

2 3 3 4 4 

3.3 Menyempurnakan 
Sistem 
penggajian(payroll) 
yang 

selaras dengan 

sistem karir 

Terlaksananya 
sistem penggajian 
(Payroll) yang 
terpusat pada 

seluruh unit kerja 

80% 85% 90% 95% 100% 

Sasaran 3: Sistem dan manajemen keuangan. 

Program Rencana 
Operasional/Kegiatan 

Indikator 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Pengelolaan 
sistem 

keuangan 

berbasis 

peraturan 

yang 

berlaku 

dengan 
menerapkan 

prinsip good 

university 

governance

. 

1.1 Update SOP 

perbendaharaan 

dan pelaporan 

keuangan. 

Terimplementasi 

SOP 

perbendaharaan 

dan pelaporan 

keuangan yang 

disesuaikan 

dengan peraturan 

terbaru. 

2 3 3 4 4 

1.2 Penataan dan 

pengelolaan 

rekening bank. 

Jumlah unit 

kerja yang 

melaksanakan 

kebijakan 

3 3 4 4 4 
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penataan 

rekening 

1.3 Pengintegrasian 

penerimaan 

fakultas dan 

Institusi 

Jumlah unit 

yang 

memasukan 

penerimaan ke 

rekening rektor 

2 3 3 4 4 

1.4  Audit Laporan 
Keuangan 
oleh Auditor 
Eksternal. 

Peningkatan 
kualitas relevansi 
dan realibilitas 
penyajian laporan 

keuangan. 

Tepat 
waktu 

Tepat 
waktu 

Tepat 
waktu 

Tepat 
waktu 

Tepat 
waktu 

2.
 Peng

embanga

n, 

Pendayag

unaan, 
dan 

Pemelihar

aan 

prasarana  

dan  

sarana 

fisik yang 

ramah 

lingkungan. 

2.1 Mengembangkan 
sistem 

alokasi anggaran 

yang menjamin 

pemenuhan SPM 

Jumlah unit yang 

mengimplement

asikan sistem 

alokasi 

anggaran 

berbasis SPM 

2 3 4 4 4 

2.2 Mengembangkan 

sistem alokasi 

anggaran berbasis 

kinerja 

Jumlah unit yang 

mengimplement

asikan sistem 

alokasi a 

nggaran  

berbasis kinerja 

2 3 4 4 4 

Sasaran 4: Tercapainya manajemen sumber daya fisik yang memadai dan ramah lingkungan. 

Program Rencana 
Operasional/Kegiatan 

Indikator 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Penginte

grasian 

sistem 

manajeme

n aset 

dan 

infrastrukt

ur. 

1.1
 Penginte
grasian 
sistem 
manajeme
n aset. 

Terintegrasinya 
Sistem Informasi 

Keuangan dan 

Manajemen 

meliputi akuntansi, 

anggaran, aset 

gedung dan 

ruang  

yang berlaku 

secara nasional. 

2 3 4 4 4 

2. 
Pengemba

ngan, 

Pendayagu

naan, dan 

Pemelihara

an 
prasarana 

dan sarana 

fisik yang 

ramah 

lingkungan. 

2.1 Penyusunan 
RIPK/Masterplan 

sesuai dengan 

prinsip 

pengembangan 

kampus yang 

berorientasi pada 
keselamatan,kese

hatan, dan 

ramah lingkungan. 

Terimplementa
sinya RIPK 

yang sesuai 

dengan 

prinsip 

pengembanga

n kampus 
yang 

berorientasi 

pada 

keselamatan, 

kesehatan, 

dan ramah 

lingkungan. 

1 1 1 2 2 

2.2 Optimalisasi 

penggunaan 

prasarana dan 

sarana fisik 

a. Tingkat 

penggunaan 

prasana dan 

sarana fisik 

kampus. 

70% 80% 85% 90% 100% 

 b. Implementasi 
pemanfaat

an sarana 

60% 70% 75% 80% 85% 
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dan 

prasarana 

yang 

sesuai 

dengan 

Safety 

Health 
Environme

nt (SHE). 

2.3 Penyusunan SOP 

kegiatan yang 

mendukung 

Pengembangan 
kampus yang 

berorientasi pada 

keselamatan,keseh

atan, dan ramah 

lingkungan. 

Jumlah SOP 

yang 

mendukung 

Pengembangan 
kampus yang 

berorientasi 

pada 

keselamatan,ke

sehatan, dan 

ramah 

lingkungan 

70% 80% 85% 90% 100% 

2.4 Penyediaan 
aksesibilitas 

prasarana dan 

sarana fisik bagi 

para difabel. 

Jumlah gedung 
yang 

menyediakan 

aksesibilitas 

prasarana dan 

sarana fisik bagi 

para difabel. 

0 0 0 0 1 

2.5 Pendayagunaan 
dan pemeliharaan 

alat pendukung 

pendidikan dan 

penelitian sesuai 

dengan kebijakan 

akademik. 

a. Jenis dan 
jumlah alat 

yang 

memenuhi 
standar 

pelayanan 

minimum. 

2 2 6 8 9 

 b. Jenis dan 

jumlah alat 

yang 
sesuai 

dengan 

perkemban

gan 

kebutuhan. 

5 6 7 8 9 

 c. Jumlah 

kegiatan 
pendidikan 

dan penelitian 

yang 

memanfaatka

n alat 

pendukung 

pendidikan 

dan penelitian. 

60% 65% 70% 75% 80% 

3. 
Peningkat

an 

kapasitas 

dan 

kualitas 

layanan 

TIK. 

3.1 Pembuatan 
redundant-link dari 

data center ke unit-

unit kerja. 

a. Cacah 
redundant-

link  yang 

dibangun. 

4 5 6 6 7 

 b. Jumlah unit 
kerja yang 

memiliki link 

ke datacenter 

utama minimal 

melalui dua 

jalur. 

2 2 3 4 4 

3.2 Audit dan 
monitoring 

pengembangan 

TIK. 

a. Jumlah unit 
yang 

melakukan 

dokumenta

2 2 3 3 4 
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si tata 

kelola TIK 

secara 

rutin dan 

konsisten 

 b. Jumlah unit 
yang 

melakukan 

dokumenta

si tata 

kelola dan 

pemanfaat

an TIK 
secara 

Konsisten 

2 2 3 3 4 

 c. Jumlah unit 

yang tata 

kelola TIK 

yang telah 

memenuhi 

1 1 2 2 3 

 d. standar 
terutama dari 

sisi perangkat 

keamanan 

jaringan, 

pengelolaan 
data 

pengembanga

n aplikasi 

0 1 1 1 1 

3.3 Implementasi 

disaster recovery 

center untuk sistem 

informasi 

a. Jumlah sistem 

informasi 

yang 

datanya 
ter-backup 

2 3 3 4 5 

 b. Jumlah sistem 

informasi 

yang 

memiliki 

cadangan 
hot-site 

2 3 3 4 5 

3.4 Peningkatan 
bandwitdth dalam 

mendukung 

publikasi 

komunikasi dan 
administrasi 

Rasio bandwidth 
per user 

(mhs, 

dosen dan 

karyawan) 

4 KB 6 KB 6 KB 8 KB 8 KB 

3.5 Peningkatan Utilitas 
Bandwidth 

a. Banyaknya 
telephon 

yang 

berbasiska

n VoIP 

1 2 3 4 4 

 b. Peningkatan 
traffic 

akses e- 

learning 

2 2 3 4 4 

 c. Peningkatan 
akses 

digilib 

2 2 3 4 4 

 d. Cacah 

kegiatan 

video 
teleconfere

nce 

dengan 

mitra 

1 2 2 3 4 
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3.6 Peningkatan 

pengetahuan 
pengguna layanan 

a. Cacah 

kegiatan 
Sosialisasi 

dan 

Pendampi

ngan TIK 

2 3 5 6 8 

 b. Cacah 

pengguna 

TIK (email, 
hosting, 

perangkat 

lunak 

legal) 

50% 60% 65% 70% 80% 

3.7 Peningkatan 

sumber daya 

manusia TI yang 

professional 

Cacah SDM TI 

yang 
tersertifikasi  

dalam bidang 

TIK 

2 4 5 6 8 

3.8 Pengembangan 

sarana dan 

prasarana teknologi 
informasi dan 

komunikasi untuk 

mendukung 

pengelolaan 

Institusi 

Terpenuhinya 

kebutuhan 

infrastruktu
r TIK 

60% 60% 80% 80% 90% 

Tujuan 5: Menyebar luaskan ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah untuk meningkat kesadaran masyarakat 

dalam menearpkan nilai agama menuju masyarakat madani. 

Sasaran 1: Tercapainya tata kelola kerjasama yang baik. 

Program Rencana 
Operasional/Kegiatan 

Indikator 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

Mengemba

ngkan 

sistem yang 

menjamin 

legalitas, 

manajemen 

resiko, 

efektivitas 

dan 

efisiensi 

dalam 

kerjasama. 

1.1 Menyempurnakan 

rerangka kebijakan 

kerjasama dan 

pengembangan 

usaha yang 

dilakukan oleh unit-

unit /antar unit 

kerjasama. 

Jumlah 

unit/gugus 

kerjasama yang 

menerapkan 

rerangka 

kerjasama 

1 1 1 1 1 

     

 1.2 Menyusun peraturan 

dan pedoman 

pelaksanaan 

kerjasamayang 

dilakukan oleh unit-

unit/antar unit 

kerjasama. 

Jumlah 

unit/gugus 

kerjasama yang 

menerapkan 

pedoman 

pelaksanaan 

kerjasama. 

1 1 1 1 1 

 1.3 Pengembangan 

sistem review MoU 

dan/atau perjanjian 

kerjasama. 

Jumlah MoU 

dan/atau 

perjanjian 

kerjasama yang 

tidak berpotensi 

menimbulkan 

masalah hukum 

1 1 1 1 1 
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2. 

Meningkatk

an sinergi 

antar unit 

kerjasama 

di berbagai 

tingkat 

melalui satu 

unit 

kerjasama 

terpadu. 

2.1 Pemetaan potensi 

sinergi kegiatan 

kerjasama antar 

unit pelaku 

kerjasama. 

a. Jumlah gugus 

tema kerjasama. 

1 1 1 1 1 

  b. Jumlah Unit 

yang terlibat 

dalam gugus 

tema kerjasama 

4 4 5 6 9 

 2.2 Peningkatan 

kemampuan 

manajemen 

kerjasama unit 

melalui kerjasama 

antar unitdengan 

sistem insentif. 

a. Jumlah MoU 

yang 

ditindaklanjuti 

dengan MoA 

dan tidak 

berpotensi 

menimbulkan 

masalah 

hukum. 

4 4 5 6 9 

   b. Jumlah MoA 

yang tidak 

berpotensi 

menimbulkan 

masalah hukum 

3 3 4 4 5 

Sasaran 2: Tercapainya kerjasama yang optimal dalam mengimplementasi Tridharma. 

Program Rencana 
Operasional/Kegiatan 

Indikator 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

Mengemb
angkan 

dan 

menjamin 

keberlanj

utan 

kerjasam

a 

strategik. 

1.1 Meningkatkan 

peran aktif 

unit kerja 

dalam 

kegiatan 

ditingkat 

nasional. 

Jumlah 

kegiatan 

kerjasam

a 

nasional 

dengan 

unit kerja 

sebagai 

leading 

agency 

4 4 4 5 6 

1.2 Meningkatan peran 

aktif unit kerja 

dalam kegiatan 

internasional 

Jumlah 

kegiatan 

kerjasama 

internasional 

dengan IAIN 

sebagai leading 

agency 

5 5 6 6 8 

1.3 Melakukan 

analisis, 

monitoring, 

evaluasi 

kegiatan 
kerjasama dan 

tindak lanjutnya 

Jumlah 
kerjasama 
yang 
berkelanjutan 

6 6 7 7 8 
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2. 

Mengemba
ngkan 

sumberday

a untuk 

mendukung 

aktivitas 

strategik di 

bidang 

2.3 Mengembangkan 

pedoman 
pengalokasian 

sumberdaya 

kerjasama dan 

skema 

pendanaan 

eksternal. 

a. jumlah 

unit kerja 
yang 

menerap

kan 

pedoman 

pengalok

asian 

sumberda

ya 

kerjasama 

dan skema 

2 2 2 3 3 

tridharma  pendanaan 

eksternal 

     

  b. Jumlah 
mitra 

penyedia 

sumberd

aya 

untuk 

pengemb

angan 
kerjasam

a. 

6 6 7 7 8 

Sasaran 3: Meningkatnya produktivitas Unit Usaha IAIN sebagai inkubator usaha hasil penelitian dan studi, 

serta memberikan kontribusi bagi pembiayaan IAIN. 

Program Rencana 
Operasional/Kegiatan 

Indikator 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Mengemba

ngkan 

peran unit-

unit 

kegiatan 

usaha IAIN 

dalam 
menjalin 

kerjasama 

dengan 

alumni dan 

mitra 

strategis. 

1.1 Membangun 
kesadaran 

mengenai potensi 

dan strategi 

pemanfaatan 

hasil penelitian 

untuk menunjang 

kegiatan 
Tridharma 

Jumlah tenant 
inkubasi 

(mahasiswa, 

dosen, 

karyawan, dan 

masyarakat) 

yang mengikuti 

program 
pengembangan 

kewirausahaan  

yang  dikelola unit 

inkubasi 

0 0 1 2 3 

1.2 Mewujudkan unit 

inkubasi dengan 

infrastruktur 
yang didukung 

oleh suatu 

jejaring 

kerjasama 

antara IAIN 

dengan alumni 

dan mitra 

strategis 

a. Jumlah 

mitra 

yang 
memanfa

atkan 

hasil riset 

yang 

dikembang

kan 

melalui 

program 

inkubasi. 

0 0 1 2 2 

b.

 Peningk

atan jumlah 

program 

kegiatan 
yang 

melibatkan 

partisipasi 

industri 

untuk 

pengembang

an usaha 

0 0 1 1 1 
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2. 

Memberday
akan unit 

usaha 

dalam 

pemanfaata

n hasil 

penelitian 

yang 

mendukung 

pembiayaa

n 
pengemban

gan 

penelitian. 

2.1 Mengembangkan 

unit-unit usaha 
yang ada untuk 

penghiliran hasil 

penelitian dan 

modal intelektual 

pengembangan 

usaha 

Jumlah 

hasil 

penelitian 

yang 

masuk 

dalam 

pusat 

inkubasi 

0 0 1 2 2 

2.2 Jumlah hasil 
penelitian yang 
masuk dalam 
pusat inkubasi 

Jumlah unit usaha 
dihasilkan dari 
proses inkubasi 

0 1 1 2 2 

3. 

Mengemba

ngkan 
sistem 

untuk 

pemanfaata

n produk 

penelitian, 

metode, 

prototip 

hasil 

penelitian 

untuk 
menunjang 

kegiatan 

pendidikan 

3.1 Mengembangkan 

peraturan dan 

skema insentif 
untuk peneliti atas 

prototip, metode, 

artefak hasil 

penelitian yang 

digunakan untuk 

menunjang 

kegiatan 

pendidikan 

Adanya 

pedoman 

khusus untuk 
pemanfaatan 

produk 

penelitian dan 

skema insentif 

dalam rangka 

peman faatan 

hasil riset untuk 

kegiatan 

pendidikan 

0 1 1 1 1 

3.2 Eksplorasi , 
identifikasi , dan 
perlindungan 
intelektual 

hasil penelitian 

yang dapat 

Jumlah 
hasil 
penelitian 
yang 
terserap 
oleh 
industri 
dapat 

dimanfaatkan 

untuk menunjang 

0 1 1 1 2 

digunakan untuk 
menunjang kegiatan 

pendidikan baik di 

IAIN maupun di luar 
IAIN 

kegiatan 
pendidikan. 

     

3.3 Intensifikasi 

pemanfaatan unit-
unit usaha produktif 

studio, bengkel, 

software house, 

production house, 

percetakan, dan 

koperasi 

Jumlah unit-unit 

usaha produktif 
yang dapat 

dimanfaatkan 

untuk 

menunjang 

kebutuhan 

industri dan 

pendidikan 

0 1 1 1 1 

Sasaran 4: Meningkatnya pelayanan dan pendampingan kepada alumni. 

Program Rencana 
Operasional/Kegiatan 

Indikator 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Mengemba

ngkan 

sistem 

komunikasi 

antara 
alumni dan 

almamater 

1.1 
Menyelenggar

akan forum 

komunikasi 

dan interaksi 

melalui media, 
pertemuan, 

dan jejarin 

a. Jumlah 
pertemuan- 

pertemuan 

alumni yang 

dikoordinasi oleh 

keluarga 

alumni 

2 3 4 5 5 

b. Jumlah 

media komunikasi 

yang 

1 1 2 2 2 
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berkelanjutan 

c. Jumlah alumni 

yang dapat 

dijangkau 

dengan media 

komunikasi 

20 30 50 60 75 

1.2 Career development 
dan 

continuing 

education bagi 

alumni 

Jumlah asosiasi 
yang terlibat 

dalam 

pengembangan 

karier dan 

pengetahuan 

alumni 

0 1 1 1 2 

2. 
Mengemba

ngkan 

sistem 

pendukung 

pengemban

gan karier 

alumni 

2.1 Mengembangkan 
kegiatan 

fellowship program 

Jumlah lulusan 
yang dapat 
diserap oleh 
mitra IAIN 
melalui 

program fellowship 

2 3 3 4 4 

2.2 Mengembangkan 
sistem pelatihan, 

magang, dan 

sertifikasi personal 

untuk menunjang 
pengembangan 

dan 

peningkatan 

karier alumni 

Jumlah alumni 
yang mengikuti 

program 

pengembanga

n dan 
peningkatan 

karier 

6 8 8 10 16 

Sasaran 5: Meningkatnya peran dan kontribusi alumni bagi pencapaian Tridharma. 

Program Rencana 
Operasional/Kegiatan 

Indikator 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Meningkatkan 
kerjasama 

dengan 

alumni 

dalam 

membantu 

kegiatan 

Tridharma. 

1.1 Meningkatkan 
kegiatan interaksi 

dengan KAGAMA 

untuk turut serta 

membangun 

kurikulum dan 

proses 

pembelajaran di 

IAIN 

Jumlah kegiatan 
interaksi dengan 

KAGAMA untuk 

turut serta 

membangun 

kurikulum dan 

proses 

pembelajaran di 

IAIN 

1 2 2 2 3 

     

 1.2 Meningkatkan 
partisipasi alumni 

dalam perumusan 

kurikulum, proses 

pendidikan, 

pembelajaran, 

pelatihan 

profesi/sertifikasi, 
penyediaan 

beasiswa dan 

pengembangan 

fasilitas pendidikan 

Jumlah alumni yang 
terlibat dalam 

kegiatan: 

a. perumusan 
kurikulum/, 

b. proses pendidikan & 
pembelajaran, 

c. pelatihan 
profesi/sertifikasi, 

d. penyediaan beasiswa 
dan 

e. pengembangan 

fasilitas pendidikan 

0 2 2 2 3 

2. Penguatan 
kontribusi 

dan peran 

alumni 

dalam 

pengemban

gan 

2.1 Meningkatkan 
kerjasama dengan 

alumni dalam 

pendanaan, 

pengembangan 

fasilitas, publikasi, 

dan penghiliran 

Jumlah kegiatan 
pengembangan yang 

melibatkan peran 

alumni dalam 

kegiatan: 

a. Pendanaan 

b. Pengembangan 

2 2 3 3 4 
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almamater produk penelitian: 

dalam kebijakan 

pemerintah, 

mensejahterakan 

masyarakat, dan 

pengembangan 

industri 

fasilitas/ 

c. publikasi/ 

d. penghiliran produk 

penelitian. 

 

7. Penutup 

Rencana Strategis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah tahun 

2016 - 2020 merupakan sebuah komitmen perencanaan Fakultas 

Ushuluddin Adab dan Dakwah sebagai penunjuk arah dalam 

menjalankantugas mewujudkan visi dan misi fakultas. Rencana Strategis 

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah tahun 2016 - 2020 merupakan 

perencanaan 5 (lima) tahun ke depan yang berfungsi sebagai pemberian 

arah dalam penyusunan rencana kerja. Hal-hal yang belum terakomodir 

dan renstra tersebut akan dijadikan bahan masukan untuk dibawa dalam 

rapat pimpinan dan dibuat kebijakan untuk mengakomodir hal tersebut. 

Rencana Strategis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah tahun 2016 - 

2020 hendaknya dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan dengan 

penuh tanggungjawab serta dedikasi tinggi dalam dalam upaya 

pencapaian visi dan misi Fakultas Ushuluddin Adan dan Dakwah IAIN 

Curup tahun 206-2021.  
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