
Rencana Strategis 
(Renstra)

Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ
Jakarta 2022-2027



Tim penyusun

• Ketua, Sekretaris

• Dr. Andi Rahman, MA Dr. Lukman Hakim, MA



KATA PENGANTAR
“Mengenal Dunia, Dikenal Dunia” Demikian tagline yang digunakan di Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta.

Sebagai kelanjutan dari Renstra yang ditetapkan pada 17 Agustus 2017, sebagai hasil dari Rapat Kerja yang dilakukan oleh

Fakultas Ushuluddin bersama seluruh fakultas dan prodi (program studi) yang ada di lingkungan Institut PTIQ Jakarta

dengan didampingi oleh pimpinan Institut dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Renstra tahun 2022-2027 ini disusun.

Renstra dirumuskan dengan mempertimbangkan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

yang ada di Fakultas Ushuluddin, dinamika masyarakat dan perkembangan sains-teknologi, serta kekhasan dan keunggulan

prodi yang ada di Fakultas Ushuluddin yang telah dirumuskan dalam KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)

tahun 2021.

Renstra tahun 2017-2022 sudah dievaluasi dan dinilai telah dijalankan dengan sangat baik. Selama lima tahun,

fakultas fokus kepada penyediaan sarana dan prasarana (termasuk ruang kelas dan gedung yang baru), dan kini fokus 5

tahun ke depan adalah peningkatan SDM dosen dan mahasiswa dengan lebih memfasilitasi peningkatan kuantitas dan

kualitas penelitian yang dihasilkan. Karya mahasiswa dan dosen diharapkan bisa dibaca oleh orang-orang di dalam dan luar

negeri, sehingga Fakultas Ushuluddin benar-benar dikenal oleh dunia. Tentu saja, syarat utama dari keterkenalan ini adalah

kemampuan sivitas akademika Fakultas Ushuluddin untuk membaca dunia melalui buku, jurnal, dan karya ilmiah yang

dihasilkan oleh peneliti di dalam dan luar negeri.

Dengan adanya renstra ini, arah dan tujuan pengembangan Fakultas Ushuluddin menjadi terkontrol dan dapat

dievaluasi di akhir periode. Distribusi tugas menjadi lebih jelas sehingga masing-masing pihak mengetahui tupoksi-nya dan

tidak terjadi tumpang tindih.

Harapan kami, semoga renstra ini bisa dijalankan dengan baik, dan menghasilkan kebaikan untuk prodi secara

kelembagaan dan pihak-pihak terkait (stakeholders). Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

dalam perumusan renstra ini, pembahasannya, dan pendokumentasiannya.
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PENGEMBANGAN 
FAKULTAS

• Penyusunan visi dan misi Fakultas adalah:

• Visi Fakultas Ushuluddin adalah: “Menjadi pusat studi dan 
pengembangan ilmu Al-Qur’an, Tafsir, ilmu Hadis yang 
menghasilkan sarjana-sarjana unggul, kompetitif dan profesional 
pada tahun 2027.”

• Misi Fakultas Ushuluddin adalah:

• Untuk mewujudkan visi di atas, Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ 
Jakarta menetapkan misinya, yaitu: Pertama, menyelenggarakan 
pendidikan dan pengajaran dengan pendekatan research based 
learning, problem solving based learning dan contextual learning di 
bidang ilmu Al-Quran, tafsir, dan Ilmu hadis. Kedua, melaksanakan 
pengkajian, penelitian dan pengembangan ilmu Al-Quran, tafsir
dan Ilmu hadis dalam rangka memberikan solusi terhadap 
problematika umat, serta merespon perkembangan sains dan 
teknologi. Ketiga, melakukan pengabdian kepada masyarakat 
dalam bidang Al-Quran (tilawah, tahsin, dan tahfizh) dan hadis
serta aktualisasi nilai-nilai Al-Quran dan hadis di tengah-tengah 
masyarakat. Keempat, menghasilkan lulusan yang memiliki
kualifikasi dan kompetensi di bidang ilmu Al-Quran, tafsir, dan 
Ilmu hadis.



Tata pamong

• Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui 
mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat 
memelihara dan mengakomodasi semua unsur, 
fungsi, dan peran dalam Fakultas Ushuluddin
Institut PTIQ Jakarta.

• Fakultas Ushuluddin menyelenggarakan tata 
pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, 
bertanggung jawab, dan adil dengan perencanaan, 
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi secara
periodik dan berkelanjutan.

• Sistem tata pamong di Fakultas Ushuluddin
mengacu pada Statuta Institut PTIQ Jakarta



Tata Kelola 
dan 

kerjasama

• Tata Kelola di Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta 
meliputi planning, organizing, staffing, leading, controlling, 
evaluating secara internal maupun eksternal.

• Sistem pengelolaan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ 
Jakarta mengacu pada Standar Nasional Pendidikan 
sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Republik 
Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Sisdiknas) dan Undang-Undang Republik 
Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, 
serta Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hal tersebut juga telah 
dituangkan di dalam Statuta Institut PTIQ tahun 2016 
sesuai keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Al-Qur’an 
nomor: 005/SK/YPA/III/2016.

• Fakultas Ushuluddin telah menjalin kerjasama yang baik 
dengan berbagai lembaga baik pada tingkat nasional 
maupun regional Asia Tenggara. Kerjasama ini akan
ditingkatkan. 

Tata Kelola



Mahasiswa

Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta berhasil dalam mempertahankan trend 

positif selama kurang lebih 10 tahun terhitung sejak 2011 hingga 2021 dengan rincian:

1. Pada Tahun akademik 2011-2012, pendaftar sebanyak 73 dan diterima 20 orang.

2. Pada tahun akademik 2012-2013, pendaftar sebanyak 86 dan diterima 20 orang

3. Pada tahun akademik 2013-2014, pendaftar sebanyak 105 dan diterima 30 orang

4. Pada tahun akademik 2014-2015, pendaftar sebanyak 109 dan diterima 38 orang.

5. Pada tahun akademik 2015-2016, pendaftar sebanyak 126 dan diterima 35 orang.

6. Pada tahun akademik 2016-2017, pendaftar sebanyak 207 dan diterima 45 orang.

7. Pada tahun akademik 2017-2018, pendaftar sebanyak 211 dan diterima 55 orang.

8. Pada tahun akademik 2018-2019, pendaftar sebanyak 238 dan diterima 71 orang.

9. Pada tahun akademik 2019-2020, pendaftar sebanyak 380 dan diterima 162 orang.

10. Pada tahun akademik 2020-2021, pendaftar sebanyak 393 dan diterima 158 orang.

11. Pada tahun akademik 2021-2022, pendaftar sebanyak 471dan diterima 182 orang.



Pendaftar di Fakultas



Sumber daya
manusia

Dosen pada Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ 
Jakarta tercatat ada 16 dengan perincian; 

1. kualifikasi akademik S3 berjumlah 5 orang dan 
S2 berjumlah 11 orang. 

2. kepangkatan lektor berjumlah 5 orang dan 11 
dosen asisten ahli.

3. Dosen tersertifikasi berjumlah 5 orang.

Pada tahun 2027 direncanakan peningkatan
kualifikasi dan sertifikasi dosen.



Keuangan

• Keuangan pada Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta dikelola dengan
professional dan akuntabel melalui pencatatan online pada akun.biz . Keuangan
dilaporkan persemester pada pimpinan Institut PTIQ Jakarta cq. LPM (Lembaga 
Penjaminan Mutu).

• Fakultas Ushuluddin menganut system semi sentralistik di mana beberapa pos
pemasukan ada yang dikelola oleh Fakultas. 

• Kondisi keuangan Fakultas Ushuluddin dinilai sehat, dan mampu membiayai 
secara mandiri program kerja dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan.



Sarana dan prasarana

• Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta memenuhi kebutuhan sarana dan 
prasarana sesuai dengan SNPT (Standar Nasional Perguruan Tinggi). 

• Fakultas Ushuluddin berupaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
yang sesuai dengan skala prioritas. 



Pendidikan dan 
pengajaran

• Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta 
menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran sesuai
dengan kalender akademik yang dikeluarkan oleh 
Institut PTIQ Jakarta. Penyelenggaraan perkuliahan
hingga pelaporan nilai ke Forlap Dikti dilakukan secara
professional melalui sevima.com. 

• Fakultas Ushuluddin berupaya untuk meningkatkan
kualitas sarana dan prasarana yang sesuai dengan
skala prioritas. 



Pengabdian kepada masyarakat

• Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta memenuhi kebutuhan sarana dan 
prasarana sesuai dengan SNPT (Standar Nasional Perguruan Tinggi). 

• Fakultas Ushuluddin berupaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
yang sesuai dengan skala prioritas. 



Penelitian

• Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta menfasilitasi penelitian yang 
dilakukan oleh sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan berupaya
meningkatkan kuantitas dan kualitasnya. 

• Hasil penelitian dan karya ilmiah dipublikasikan secara online sehingga bisa
dibaca dan dikaji oleh semua orang.  



Matrik program kerja 2022-2027

• Program Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta telah menetapkan standar dan 
capaian tridharma serta CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan)



Pendidikan dan pengajaran

• Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta memenuhi kebutuhan sarana dan 
prasarana sesuai dengan SNPT (Standar Nasional Perguruan Tinggi). 

• Fakultas Ushuluddin berupaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
yang sesuai dengan skala prioritas. 



Pengembangan Fakultas Ushuluddin

• Berpijak pada tujuh komponen yang lazim digunakan oleh Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), maka akan disusun rencana strategis
pengembangan (1) Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian (2)
Tatapamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu, (3)
Mahasiswa dan lulusan, (4) Sumber daya manusia, (5) Kurikulum, pembelajaran
dan suasana akademik, (6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem
informasi, dan (7) Penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan
kerja sama.

• maka akan disusun rencana strategis pengembangan fakultas Ushuluddin
sebagaimana berikut ini:



PENUTUP

• Rencana strategis ini disusun berdasarkan peta kekuatan Prodi IAT dan disesuaikan dengan kriteria 
evaluasi BAN-PT yang terbaru serta estimasi kondisi delapan tahun ke depan. Untuk kepentingan internal, 
dokumen Renstra ini, dapat menjadi acuan resmi dalam merencanakan kegiatan-kegiatan operasional 
unit-unit yang berada di lingkungan Prodi IAT. Dengan adanya Renstra, pimpinan program studi IAT akan 
mudah dalam menentukan arah pelaksanaan kebijakan. 

• Selanjutnya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi Renstra yang dilakukan setiap 
tahun. Untuk urusan yang berhubungan dengan pihak eksternal misalnya Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi (Dirjen Dikti) dan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) dokumen ini dapat dipergunakan 
untuk melengkapi berbagai persyaratan seperti proses pelaporan kegiatan akademis dan proses akreditasi 
program studi. Pemahaman sivitas akademika Prodi IAT terhadap isi dari dokumen rencana strategis ini 
merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasinya. Untuk itu usaha yang 
sungguh-sungguh harus dilakukan untuk mensosialisasikan rencana strategis dan segala perubahannya. 
Lima tahun adalah waktu yang sangat singkat untuk melaksanakan hal-hal yang besar. Karena itu, Renstra 
prodi IAT ini, diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong dalam menciptakan kesejahteraan, 
kemajuan, kenyamanan dalam suasana akademik yang lebih menyenangkan.

•


