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KATA PENGANTAR 

 

 

“Gagal merencanakan, sama dengan merencanakan kegagalan” 

Fakultas Ushuluddin bersama seluruh fakultas dan prodi (program studi) yang ada di 

lingkungan Institut PTIQ Jakarta telah berhasil menetapkan renstra (rencana strategis) 2017-

2022. Dengan didampingi oleh pimpinan Institut dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), 

renstra dirumuskan dengan mempertimbangkan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats) yang ada di Institut PTIQ, dinamika masyarakat dan perkembangan 

sains-teknologi,  serta kekhasan dan keunggulan masing-masing prodi yang telah dirumuskan 

dalam KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). 

Dengan adanya renstra ini, arah dan tujuan pengembangan lembaga 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) juga untuk 

kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia secara umum. Kami ucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam perumusan renstra ini, pembahasannya, dan 

pendokumentasiannya. 

 

 

 Jakarta, 17 Agustus 2017 

Dekan Fakultas Ushuluddin  

Institut PTIQ Jakarta 

 

 

 

Andi Rahman, SSI., MA. 
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VISI & MISI PROGRAM STUDI  ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR (IAT) 

 

Program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir memiliki visi “menjadi pusat studi dan 

pengembangan ilmu Al-Quran, tafsir, dan tahfizh Al-Quran yang menghasilkan sarjana-sarjana 

unggul, kompetitif dan profesional pada tahun 2020”. 

Untuk mewujudkan visi di atas, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir menetapkan 

misinya, yaitu: Pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan pendekatan 

Research based learning, problem solving based learning dan contextual teaching & learning 

di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Kedua, melaksanakan pengkajian, penelitian dan 

pengembangan ilmu Al-Quran dan tafsir 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), serta 

aktualisasi nilai-nilai Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. 

Profil utama fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir 

adalah sarjana yang berakhlak mulia, mampu membaca Al-Quran dengan “belain” (benar, 

lancar, dan indah), memiliki hafalan Al-Quran, sebagai mufassir pemula yang mampu 

menerjemahkan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, berwawasan luas, serta bersikap 

moderat dan toleran. 

Setiap tahun, jumlah pendaftar di fakultas Ushuluddin cenderung meningkat. Calon 

mahasiswa yang mendaftar harus mengikuti seleksi yang dilakukan oleh Institut PTIQ. Para 

pendaftar yang telah ditetapkan lolos harus mengikuti seleksi yang dilakukan oleh fakultas 

Ushuluddin untuk mengetahui kemampuan bahasa Arab dan hafalan Al-Quran karena selama 

perkuliahan mereka harus mampu membaca literatur tafsir klasik berbahasa Arab. 

 

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

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

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

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

 Pada tahun akademik 2015-2016, pendaftar sebanyak 126 dan diterima 35 orang. 
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RENSTRA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR (IAT) 

 

Berpijak pada tujuh komponen yang lazim digunakan oleh Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi (BAN PT)1, maka akan disusun rencana strategis pengembangan prodi Ilmu  

al-Qur’an dan Tafsir sebagai berikut. 

Berdasarkan komponen di atas, terdapat tujuh rencana strategis untuk 

mengembangkan Program studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir (IAT) masa lima tahun ke depan 

yaitu (1) Pengembangan manajemen PS  IAT, (2) Peningkatan kualitas PBM (3) Peningkatan 

daya saing mahasiswa dan lulusan, (4) Peningkatan kualitas SDM, (5) Peningkatan kualitas 

riset unggulan, (6) Peningkatan kualitas pengabdian masyarakat, (7)  Peningkatan kerjasama 

dengan pihak lain. 

 

1. Pengembangan Manajemen Program Studi IAT 

Berbagai program yang direncanakan tidak akan berhasil tanpa adanya sistem 

pengelolaan yang baik. Perlu adanya peningkatan kualitas pengelola maupun sistem 

pengelolaan program studi. Salah satu indikator penting kualitas pengeloaan program 

studi adalah nilai akreditasi.  

 

2. Peningkatan Kualitas PBM.  

Lulusan yang baik diawali dengan proses pembelajaran yang baik. Beberapa aspek 

penting yang mendukung proses pembelajaran yang berkualitas adalah tersedia 

sumberdaya manusia, khususnya dosen yang kompeten, kurikulum yang dirancang 

dengan baik sesuai kebutuhan, metode dan evaluasi pembelajaran.  

 

3. Peningkatan Daya Saing Mahasiswa dan Lulusan.  

Persaingan antar kampus, antar prodi adalah suatu keniscayaan. Jumlah lulusan yang 

semakin banyak menuntut Perguruan Tinggi untuk mampu menghasilkan lulusan yang 

berdaya saing tinggi. Karena itu, lulusan diharuskan memiliki kompetensi profesi.  

                                                           
1 (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. 
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4. Peningkatan Kualitas SDM.  

Sumber daya manusia merupakan aset paling penting bagi perguruan tinggi. Program 

Studi IAT melakukan pengembangan kompetensi dosen melalui studi lanjut, sertifikasi 

kompetensi, keanggotaan dosen dalam asosiasi profesi, keikutsertaan dosen dalam 

seminar, lokakarya, maupun konferensi. Pengembangan juga dilakukan untuk tenaga 

kependidikan. 

 

5. Peningkatan Kualitas Riset Unggulan.  

Salah satu kelemahan utama perguruan tinggi di Indonesia adalah rendahnya karya 

inovatif di bidang penelitian. Menyadari hal ini Prodi IAT ingin meningkatkan karya 

penelitian yang mampu memberikan kontribusi riil dalam dunia riset.  

 

6. Peningkatan Kualitas Pengabdian Masyarakat.  

Pengabdian masyarakat merupakan bentuk nyata kontribusi program studi bagi 

kesejahteraan masyarakat. Meskipun sudah banyak kegiatan pengabdian masyarakat 

dilakukan oleh prodi IAT, upaya meningkatkan kualitas terus dilanjutkan.  

 

7. Peningkatan Kerjasama dengan PT, Pemerintah atau Swasta  

Kerjasama dengan PT, asosiasi profesi, dan lembaga lain yang relevan perlu lebih 

ditingkatkan dalam rangka meningkatan daya saing lulusan serta kualitas penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGI PENCAPAIAN DAN INDIKATORNYA 
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SASARAN STRATEGI PENCAPAIAN  INDIKATOR KET. 

(1) 

Pengem-

bangan 

Manajemen 

Program Studi 

a. Peningkatan kompetensi manajerial 

pengelola berbasis IT  

b. Perbaikan tata kelola program studi 

c. Menyusun, melaksanakan, memonitor 

dan mengevaluasi kegiatan prodi. 

d. Koordinasi rutin kaprodi dengan LPM. 

e. Meningkatkan evaluasi kinerja dosen.   

f. Menyempurnakan silabus dan RPS. 

g. Peningkatan standar isi pembelajaran, 

metode pembelajaran dan 

penyempurnaan buku ajar dan modul–

modul.  

h. Penyempurnaan kurikulum setiap 4 

tahun. 

i. Menambah koleksi referensi 

perpustakaan Fakultas utamanya berbasis 

e-book dan e-journal. 

j. Meningkatkan sumber pendanaan dengan 

mengadakan kerjasama dengan pihak lain. 

  

(2) 

Peningkatan 

Kualitas PBM 

a. Pengembangan kurikulum berbasis KKNI.  

b. Peningkatan kompetensi dosen dalam 

PBM (studi lanjut, sertifikasi, pelatihan, 

workshop, dll).  

c. Peningkatan kedisiplinan dosen di kelas.  

d. Monitoring kehadiran mahasiswa  

e. Peningkatan metode dan media 

pembelajaran.  

f. Peningkatan wawasan mahasiswa melalui 

seminar dan Studium Generale (kuliah 

umum). 
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g. Peningkatan karya/prestasi mahasiswa.  

h. Evaluasi proses pembelajaran.  

(3) 

Peningkatan 

Daya Saing 

Mahasiswa dan 

Lulusan 

a. Peningkatan pendampingan dosen dalam 

kompetisi ilmiah untuk meningkatkan 

prestasi mahasiswa Prodi IAT.  

b. Peningkatan kuantitas lulusan Prodi IAT 

melalui peningkatan intensitas 

pembimbingan, proses pembelajaran, 

dan layanan akademik maupun non-

akademik.  

c. Optimalisasi kegiatan BEM  

d. Penyelenggaraan diskusi rutin setiap 

bulan untuk mahasiswa sesuai dengan 

klasifikasi minat. 

e. Perkuliahan oleh dosen tamu/ 

praktisi/pakar setiap awal semester 

(Studium Generale).   

f. Peningkatan interaksi akademik dosen 

dan mahasiswa.  

g. Penyempurnaan jurnal mahasiswa 

sebagai sarana publikasi penelitian 

mahasiswa.  

h. Penyempurnaan profil lulusan 

i. Peningkatan komunikasi mahasiswa dan 

alumni. 

 

 

 

(4) 

Peningkatan 

Kualitas SDM 

a. Pengembangan kompetensi dosen 

berupa studi lanjut program doktoral  

b. Pengembangan kompetensi dosen 

dalam bentuk pelatihan, workshop, 

seminar, konferensi dan sertifikasi 

profesi  
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c. Pelaksanaan evaluasi kinerja berbasis 

kompetensi 

d. Pembentukan dan penguatan grup riset. 

e. Permberlakuan secara konsisten 

kegiatan EKD (Evaluasi Kinerja Dosen) 

dan kegiatan penjaminan mutu.  

f. Peningkatan daya saing di tingkat 

nasional dan internasional   

g. Peningkatan keaktifan Prodi IAT dalam 

forum ilmiah.   

h. Peningkatan keaktifan dosen dalam 

organisasi profesi/asosiasi. 

(5) 

Peningkatan 

Kualitas Riset 

Unggulan 

a. Pembentukan pusat kajian dan payung 

riset unggulan program studi IAT. 

b. Peningkatan sarana dan prasarana 

pendukung penelitian, seperti software 

dan jurnal penelitian. 

c. Program penghargaan penelitian  

d. Publikasi penelitian pada Jurnal nasional 

dan Internasional.  

i. Peningkatan publikasi ilmiah nasional. 

  

(6) 

Peningkatan 

Kegiatan 

Pengabdian 

Masyarakat 

a. Optimalisasi desa binaan Kepulauan 

Seribu.  

b. Penyusunan SOP KKN/PMQ.  

 

  

(7) 

Peningkatan 

Kerjasama 

dengan PT, 

a. Peningkatan jumlah Memorandum of 

agreement dan Memorandum of 

Understanding (MoU). 

b. Tindak lanjut dari MoU  
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Pemerintah 

atau Swasta 

c. Maksimalisasi upaya menghubungkan 

mahasiswa dengan dunia kerja 

(pengguna alumni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATRIK PROGRAM KERJA DAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN (RKAAT) 

FAKULTAS USHULUDDIN 2017-2022 

Hotel New Ayuda Villa Cipayung Puncak Bogor, 22-23 Mei 2017 

 

No Uraian Tujuan  Sasaran Waktu 

Pelaksanaan 

Penanggung Jawab Rencana Anggaran* 

1. Pengajuan Prodi 

Ilmu Hadis 

Melengkapi program studi 

ke-Ushuluddin-an. 

Mengurus izin operasional 

Kemenag September-

Desember 2017 

Dekan  1.000.000,- 

2 Akreditasi Prodi 

Ilmu Hadis 

Mendapatkan penilaian 

optimal 

BAN-PT September-

Desember 2018 

Dekan 10.000.000,- 

3 Reakreditasi  Prodi 

Ilmu al-Qur’an dan 

Tafsir  

Mendapatkan penilaian 

optimal 

BAN-PT Maret – Juni 2020 Dekan 10.000.000,- 

4 Keikutsertaan 

dalam Asosiasi 

prodi; AIAT dan 

ASILHA  selama tiga 

tahun 2018-2020 

Meningkatkan kualitas prodi, 

menjalin kerjasama dengan 

prodi yang sama dengan PT 

lain 

Prodi Maret 2018, 2019, 

2020 

Dekan 1.800.000,- 

(Rp. 200.000,- /2 prodi 

selama 3 tahun) 
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5 Keikutsertaan 6 

dosen dalam 

Asosiasi profesi; 

AIAT dan ASILHA  

dan ADPIKS selama 

tiga tahun 2018-

2020 

Meningkatkan kualitas 

dosen, mengaktualisasi  

potensi dosen dalam 

masyarakat akademik 

Dosen Maret 2018, 2019, 

2020 

Dekan 1.800.000,- 

(Rp. 100.000,- /6 

dosen selama 3 tahun 

6 Keikutsertaan 

dalam annual 

meeting AIAT 

tahun 2018-2020 

Mempresentasikan ide dan 

hasil penelitian dosen serta 

menjalin sliaturrahmi dengan 

dosen prodi IAT dari PT lain 

Dosen IAT Agustus 2018, 

2019, 2020 

KaProdi 3.900.000,- 

(Rp. 200.000,- /2 prodi 

selama 3 tahun 

9 Keikutsertaan 

dalam annual 

meeting ASILHA 

tahun 2018-2020 

Mempresentasikan ide dan 

hasil penelitian dosen serta 

menjalin sliaturrahmi dengan 

dosen prodi Ilmu Hadits dari 

PT lain 

Dosen IlHA Agustus 2018, 

2019, 2020 

KaProdi 3.000.000,- 

(Rp. 1.000.000,- / 

prodi ILHA selama 3 

tahun 

10 Keikutsertaan 

dalam annual 

meeting ADPIKS 

tahun 2018-2020 

Meningkatkan kualitas dosen  

khususnya di bidang 

penelitian 

Dosen IAT dan 

ILHA 

Agustus 2018, 

2019, 2020 

KaProdi IATdan ILHA 6.000.000,- 

(Rp. 1.000.000,- /2 

prodi (IATdan ILHA) 

selama 3 tahun 

11 Keikutsertan dalam 

seminar 

Mempresentasikan ide dan 

hasil penelitian dosen serta 

Dosen Tentatif  

2018, 2019, 2020 

KaProdi IAT 3.000.000,- 
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pengembangan 

Ilmu al-Qur’an dan 

Tafsir 

menjalin sliaturrahmi dengan 

dosen prodi IAT dari PT lain 

(1 dosen meliputi 

Transport, biaya 

pendaftaran) 

12 Keikutsertan dalam 

seminar 

pengembangan 

Ilmu Hadis 

Mempresentasikan ide dan 

hasil penelitian dosen serta 

menjalin sliaturrahmi dengan 

dosen prodi ILHA dari PT lain 

Dosen Tentatif KaProdi ILHA 3.000.000,- 

(1 dosen meliputi 

Transport, biaya 

pendaftaran) 

13 Dana program dan 

kegiatan BEM 

Menfasilitasi minat dan bakat 

mahasiswa 

Mahasiswa Maret-April   

2018, 2019, 2020 

KaProdi IAT dan ILHA 6.000.000,- 

(1.000.000,- selama 3 

tahun untuk 2 prodi) 

14 Keikutsertaan 

Mahasiswa dalam 

MTQ, MHQ, 

Qira’atul Kutub dan 

lomba tulis ilmiah 

Meraih prestasi dalam setiap 

even perlombaan 

Mahasiswa Tentatif sesuai 

event 

KaProdi IAT dan ILHA 12.000.000 

(2.000.000,- selama 3 

tahun untuk 2 prodi) 

15 Studi banding ke 

perguruan tinggi 

dan lembaga 

terkait 

Untuk mengkomparasi 

Tridharma perguruan tinggi 

dengan PT lain dalam 

menghadapi persaingan 

global 

Mahasiswa 

semester 6 

Semester genap 

(Mei) 

2018, 2019, 2020 

KaProdi IAT dan ILHA 300.000,- 

(sebagian biaya 

dibebankan kepada 

mahasiswa) 
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16 Enrichment/Ekstrak

urikuler debat dan 

Tafsir berbahasa 

Arab dan Inggris 

Pengkaderan mahasiswa di 

bidang penguasaan bahasa 

Arab dan Bahasa Inggris  

Mahasiswa 8 bulan 

2018, 2019, 2020 

KaProdi IAT dan ILHA 1.200.000,- 

(untuk honor 2 

pengajar 75.000 X 2 X 

24 bulan) 

17 Studium Generale 

persemester 

Menambah wawasan 

mahasiswa dengan 

mendatangkan ahli dari luar 

terkait ke-alqur’an-an 

Mahasiswa  September (setiap 

Awal perkuliahan) 

2018, 2019, 2020 

KaProdi IAT dan ILHA 12.000.000,- 

(konsumsi , honor 

pemateri, TIK ) 

18 Penyusunan dan 

pendokumentasian 

KKNI prodi IAT dan 

ILHA 

Persiapan akreditasi dan 

reakreditasi 

Dosen Desember 2019 KaProdi IAT dan ILHA 2.000.000 

(Konsumsi raker, 

penyusunan KKNI, dan 

penggandaan) 

19 Review dan 

evaluasi KKNI prodi 

IAT dan ILHA 

internal dan 

eksternal 

Persiapan akreditasi dan 

reakreditasi 

LPM (Lembaga 

Penjaminan 

Mutu) 

Desember 2019 KaProdi IAT dan ILHA 4.000.000 

(Konsumsi dan honor 

reviewer eksternal) 

20 Penyusunan dan 

pendokumentasian 

SOP 

Perbaikan pelayanan 

akademik dan persiapan 

akreditasi 

Dosen Januari 2018 KaProdi IAT dan ILHA 3.400.000 

(TIK, Konsumsi, honor 

dan penggandaan) 
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21 Penerbitan jurnal 

Dhikra prodi IAT 

(insentif penulis, 

percetakan, 

distribusi) secara 

berkala 

peningkatan repository dan 

pengembangan  keilmuan 

dan akreditasi 

Dosen, peneliti 

keushuludinan 

Bulan April dan 

Oktober  

2018, 2019, 2020 

KaProdi IAT 34.000.000 

(honor 500.000 X 8 

penulis X 6 kali terbit 

biaya penerbitan = 

4.000.000 + 

penerbitan selama 6 

kali terbit @ 

5.000.000,-) 

22 Penerbitan jurnal 

prodi ILHA 

Peningkatan repository, 

pengembangan  keilmuan 

dan akreditasi 

Dosen, peneliti 

keushuludinan 

Bulan April dan 

Oktober  

2019, 2020 

KaProdi ILHA 24.000.000 

(honor 500.000 X 8 

penulis X 4 kali terbit 

biaya penerbitan = 

4.000.000 + 

penerbitan selama 4 

kali terbit @ 

5.000.000,-) 

23 Insentif/reward 

penerbitan karya 6 

dosen pertahun 

Untuk memotivasi dosen 

dalam meneliti dan 

menerbitkan karya 

Dosen IAT dan 

ILHA 

Tentatif 

2018, 2019, 2020 

Dekan 12.000.000  

(Rp. 500.000 X 4 orang  

x 6 semester) 

24 Bantuan 

penerbitan 6 buku 

(dosen tetap) karya 

Untuk memotivasi 

mahasiswa dalam meneliti 

dan menerbitkan karya 

Mahasiswa  Setiap semester  

2018, 2019, 2020 

Dekan 3.600.000 

Rp. 100.000,- X 6 

dosen X 6 semester) 
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mahasiswa atas 

pendampingan 

dosen tetap 

25 Diskusi bulanan 

dosen 

Untuk memperkaya 

wawasan dosen  

Dosen 2018, 2019, 2020 Dekan 4.800.000 

8 bulan x 3 tahun 

26 Merawat desa 

binaan sebagai 

lokasi KKN/PMQ di 

Kepulauan Seribu 

dengan mengutus 

2 mahasiswa untuk 

mengajar perbulan 

Untuk meningkatkan kualitas 

pengabdian masyarakat 

Masyarakat  Setiap bulan 

2018, 2019, 2020 

KaProdi  16.000.000,- 

(Transport 2 

mahasiswa X 8 Bulan X 

3 tahun) 

27 Membuat MoU 

untuk 

pengembangan 

prodi dan 

akreditasi 

Untuk meningkatkan 

silaturrahim dan sinergi 

dengan stakeholder 

Yayasan, 

Perguruan 

Tinggi, 

Pesantren, 

lembaga lain 

yang relevan  

Tentatif 

2018, 2019, 2020 

KaProdi IAT 3.000.000 

 

28 Pembekalan 

KKN/PMQ 

Meningkatkan kualitas 

pengabdian masyarakat yang 

dilakukan oleh mahasiswa 

Mahasiswa  Januari 

2018, 2019, 2020 

KaProdi IAT 6.000.000 

(Rp. 1.500.000 honor 3 

pemateri X 3 tahun, 

konsumsi peserta) 
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29 Merapikan sarana 

dan prasarana 

(pembelian loker 

untuk dosen, 

komputer kaprodi 

dan 

mahasiswa/digital 

library, printer, 

infocus) 

Menciptakan lingkungan 

kerja kondusif yang 

menunjang produktivitas dan 

kreativitas 

Dosen dan 

Mahasiswa 

Agustus 

2017 

Dekan 40.000.000 

30 Evaluasi 

pembelajaran 

(terdokumetasikan) 

persemester 

Untuk meningkatkan kualitas 

pengajaran dan pelayanan 

kepada mahasiswa 

Dosen Setiap Akhir 

Semester 

Januari dan Juni 

KaProdi IAT dan ILHA 400.000 

*Anggaran disusun dengan asumsi persemester ada 8 bulan aktif 
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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. 
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KATA PENGANTAR PANITIA RAKER 

 

Pada tahun ini, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (Institut PTIQ) telah melakukan 

reorganisasi pada lingkup organisasi tingkat program studi, hingga institut. Dengan adanya 

reorganisasi diharapkan meningkatkan semangat seluruh sivitas akademika Institut PTIQ. 

Sebagai awal realisasi semangat ini, Institut PTIQ meninjau kembali Rencana Induk 

Pengembangan (RIP) jangka panjang 25 tahun 1991–2016. Peninjauan atas RIP tersebut, idealnya 

menjadi acuan menyusun RIP jangka panjang berikutnya. 

Rapat kerja (raker) tahun ini, diselenggarakan untuk mengawali penyusunan Renstra. Renstra 

ini akan disusun dalam bentuk Rencana Strategis 5 tahun.  

Penyusunan Renstra ini mengacu pada beberapa aturan yang berlaku. Pertama, UU Nomor 

25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025. Kedua, 

Peraturan Presiden Nomor 2/ 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2025. 

Ketiga, Peraturan Menristekdikti Nomor 13/ 2015.  

Renstra  ini disusun sebagai wujud dari cita dan harapan. Semoga semua sivitas akademika 

Institut PTIQ selalu dalam keridhaan Allah SWT. Amin ya rabbal ‘alamin. 

 

Jakarta, Mei 2017 

Ketua Panitia Pelaksana Raker, 

 

 

        Dr. Muhammad Hariyadi, MA 
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GAMBARAN TENTANG INSTITUT PTIQ 

 

A. Tinjauan Umum 

1. Kehadiran Institut PTIQ di tengah-tengah masyarakat Indonesia dirasakan sebagai sesuatu 

yang positif dalam rangka memenuhi hasrat masyarakat terhadap kebutuhan ahli-ahli agama 

Islam khususnya di bidang al-Qur’an. 

2. Perjalanan Institut PTIQ selama 1971–2017 merupakan suatu proses yang bergerak ke arah 

tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu berbagai perkembangan telah terjadi baik organisasi, 

kebijakan dasar, program akademik, pengadaan sarana dan pembiayaan. 

3. Dari segi program akademik, Institut PTIQ awal mulanya mengacu kepada kurikulum Al Azhar 

di Mesir. Institut PTIQ kemudian secara berangsur-angsur mengacu kepada kurikulum yang 

ditetapkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

4. Dari segi tahfizh Al-Qur’an pada mulanya seluruh mahasiswa diharuskan menghafal Al-Qur’an 

30 juz dan kemudian pada tahun 1988 dibuat program tahfizh terbatas yang memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa yang tidak mampu menghafal Al-Qur’an 30 juz. 

5. Dari segi mahasiswa, semula adalah mahasiswa utusan daerah dan status tugas belajar tanpa 

dipungut bayaran. Seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh Yayasan Pendidikan Al-Qur’an. 

Pada tahun 1980 kebijaksanaan ini tidak dapat diteruskan dan dijadikan terbuka untuk umum 

dengan biaya kuliah yang relatif ringan. 

6. Oleh karena selama ini belum pernah diadakan evaluasi secara menyeluruh, maka kini sulit 

untuk melihat secara kongkrit hasil dan capaian yang telah diperoleh. Penilaian keberhasilan 

atau kegagalan sering didasarkan kepada gejala-gejala yang terlihat di permukaan seperti 

tampilnya qari’ dan hafizh Institut PTIQ dalam arena musabaqah tilawatil Qur’an, imam 

masjid, muadzin, khatib, dan pengasuh majelis taklim di hampir seluruh masjid besar di tanah 

air. Sementara itu, kualitas alumni dan drop out belum bisa dilihat berdasarkan data yang 

pasti. 

7. Upaya merealisasikan tujuan Institut PTIQ yang sangat mulia yakni membentuk ulama ahli Al-

Qur’an memang memerlukan serangkaian program akademik yang intensif dan terpadu di 

samping dukungan sumber daya, sumber dana dan sarana yang memadai. Proses pengelolaan 

pendidikan dengan menggunakan sumber daya, sumber dana dan sarana itu harus dilakukan 

dalam sistem manajemen yang rapi oleh organisasi yang dipandang kuat. 

8. Dengan pengembangan sistem manajemen secara kongkrit pada setiap tahapan dapat dilihat 

hasil dan manfaat dari Institut PTIQ dalam memberikan sumbangan terhadap kehidupan 

umat. Hasil nyata inilah yang akan memberikan masukan bagi peninjauan ulang terhadap 
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kehadiran Institut PTIQ, baik secara ideal maupun aktualisasinya. 

9. Masyarakat saat ini telah memasuki era pasca-modern dan era virtual. Dalam menyikapi 

kondisi demikian, Institut PTIQ belum memaksimalkan potensinya. Model pembelajaran 

belum memanfaatkan fasilitas teknologi mutakhir. Karya-karya khas Institut PTIQ juga belum 

banyak yang dipublikasikan secara virtual.  

 

B. Kondisi Institut PTIQ Dewasa Ini 

1. Kelembagaan 

Penyelenggaraan pendidikan dilakukan melalui 4 fakultas, yaitu: 

a. Fakultas Syari’ah: Program studi al-Ahwal al-Syahsiyah dan program studi Ekonomi 

Syariáh. 

b. Fakultas Ushuluddin: Program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

c. Fakultas Tarbiyah: Program studi Pendidikan Agama Islam dan program studi Pendidikan 

Islam Anak Usia Dini 

d. Fakultas Dakwah: Program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam serta program studi 

Manajemen Dakwah 

e. Program Pascasarjana: Program studi Doktor Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Magister Ilmu Al-

Qur’an dan Tafsir (Peminatan: Ilmu Tafsir, Tafsir Nusantara, Ilmu Al-Qur’an), Magister 

Manajemen Pendidikan Islam (Peminatan: Manajemen Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Islam, Manajemen Pendidikan Tinggi Islam, 

Manajemen Pendidikan Al-Qur’an)  

2. Sistem Pendidikan 

Sejak didirikan Institut PTIQ telah memiliki sistem pendidikan yang memberikan ciri khas 

sebagai perguruan tinggi yang menekuni Al-Qur’an dan ilmu-ilmu yang terkandung di 

dalamnya. Sistem tersebut selalu dikembangkan mengikuti irama perkembangan perguruan 

tinggi. Namun, sistem yang berkembang masih didominasi dengan sistem manual, perlu 

pengembangan teknologi. 

Kurikulum memiliki struktur mata kuliah yang terdiri dari komponen institut, komponen 

fakultas dan komponen jurusan. Komponen-komponen tersebut perlu dievaluasi dan 

dikembangkan secara periodik oleh lembaga penjaminan mutu di tingkat masing-masing. 

Pelaksanaan kurikulum telah mempergunakan sistem kredit semester. Pengembangan 

kurikulum di masa datang diarahkan agar memberikan ciri kepada Institut PTIQ sebagai 

lembaga ilmiah yang up date terhadap kebutuhan masyarakat virtual dan pasca-modern. 

Dalam kurikulum Institut PTIQ terdapat tahfizh Al-Qur’an 30 juz senilai 16 SKS.  
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3. Tenaga Edukatif 

Dewasa ini telah dimiliki sejumlah tenaga edukatif untuk mendukung proses belajar 

mengajar, termasuk sejumlah dosen luar biasa. Dalam hal tenaga edukatif masih dihadapi 

berbagai persoalan, seperti masih adanya tenaga edukatif yang memiliki latar belakang 

pendidikan yang belum memadai, bahkan masih banyak tenaga edukatif yang berstatus 

sebagai dosen tidak tetap. Walaupun tenaga edukatif yang ada saat ini memiliki tingkat 

pengabdian yang besar, namun kebutuhan masa mendatang memperlihatkan bahwa 

pengadaan tenaga edukatif tidak hanya ditinjau dari segi kuantitas saja, akan tetapi justru 

kualitasnya perlu mendapat perhatian utama.  

4. Perpustakaan 

Perpustakaan merupakan sarana dasar yang sekaligus dipakai sebagai salah satu alat ukur 

mengenai tingkat keilmiahan sebuah perguruan tinggi. Perpustakaan Institut PTIQ masih 

memerlukan pembinaan dan pengembangan karena masih terbatasnya jumlah buku ditinjau 

dari jumlah koleksi perbandingan ilmu maupun dari fungsinya sebagai sumber dan referensi 

bacaan. Oleh karena itu, pada renstra ini, perpustakaan perlu diprioritaskan dalam pengadaan 

buku, digitalisasi literatur, dan perpustakaan elektronik. Juga diperlukan usaha-usaha 

pengadaan dan penulisan buku-buku standar. 

5. Mahasiswa 

Secara umum kemampuan mahasiswa untuk menyumbangkan tenaga dan menuangkan 

pikiran dalam bentuk lisan, sudah baik, sedangkan dalam bentak tulisan masih perlu 

ditingkatkan. Kekurangan lainnya yang masih dirasakan adalah penguasaan bahasa Indonesia 

secara baik, bahasa Arab dan Inggris. Demikian juga ketiga jenis keperluan mahasiswa 

penalaran, pengembangan minat dan bakat serta kesejahteraan masih perlu ditingkatkan. 

6. Organisasi dan Manajemen Institut PTIQ 

Saat ini telah terjadi revitalisasi struktur organisasi di kalangan Institut PTIQ. Hampir di 

setiap Fakultas, program studi, dan lembaga intra kampus mengalami perubahan struktur. 

Kondisi ini dapat menjadi kelebihan untuk kemajuan Institut PTIQ ke depan.  

7. Kepemimpinan 

Kepemimpinan Institut PTIQ telah ditata sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pengembangan kepemimpinan diarahkan kepada peningkatan profesionalisme.  

8. Kegiatan Penelitian 

Kegiatan penelitian saat ini lebih banyak tergantung pada tersedianya dana. Kesempatan 

untuk meneliti cukup besar tetapi dalam pelaksanaannya sering terbentur kepada terbatasnya 

tenaga peneliti dan lembaga yang bekerjasama. Institut PTIQ juga masih belum banyak 
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memiliki peneliti yang fokus pada penelitian dasar dibanding dengan penelitian terapan. 

Perhatian di masa mendatang hendaknya diarahkan kepada peningkatan penguasaan ilmu 

dan keterampilan dalam penelitian serta diarahkan kepada penelitian dasar dan individual.  

9. Pengabdian Pada Masyarakat 

Bidang kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan telah diwujudkan dalam 

berbagai macam kegiatan seperti pembinaan dan bimbingan kehidupan beragama. Namun 

ditinjau dari segi pengorganisasiannya masih ada hal-hal yang harus dibenahi, seperti masalah 

koordinasi, materi dan sarana serta desain pelayanan masyarakat. Perhatian di masa datang 

dipusatkan kepada pemecahan masalah-masalah di atas.  

10. Sarana 

Dewasa ini Institut PTIQ sudah memiliki kampus dan asrama mahasiswa yang cukup layak. 

Walaupun demikian, perlu dirancang sarana dan prasarana kampus yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat saat ini. 

 

C. Sasaran Jangka Panjang 

Berdasarkan analisis proyeksi masa datang dan kondisi saat ini, maka gambaran wujud 

Institut PTIQ dalam 5 tahun mendatang sebagai berikut: 

1. Institut PTIQ sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam minimum memiliki posisi akademis yang 

setaraf dengan tuntutan yang ada, serta memiliki komponen tenaga edukatif dan komponen-

komponen lain yang sesuai menurut persyaratan akademis yang berlaku. 

2. Institut PTIQ sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam berfungsi sebagai wadah pengadaan 

pemimpin umat khususnya, pemimpin bangsa Indonesia pada umumnya. 

3. Institut PTIQ sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam memberikan konstribusinya dalam 

berbagai program pembangunan bangsa. 

4. Institut PTIQ sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam berfungsi sebagai pusat pengembangan 

ilmu dan kebudayaan Islam. 

Gambaran dari wujud tersebut di atas dijabarkan dalam bentuk: 

1. Akademik dapat diukur dengan: 

a. Dibukanya program studi baru di bidang ilmu eksakta dan ilmu sosial yang mengacu pada 

Al-Qur’an. 

b. Tersedia kurikulum yang memungkinkan peningkatan kualitas lulusan. 

c. Tersedia berbagai program non-degree seperti program kursus-kursus. 

e. Tersedianya tenaga pengajar:  

1) Ratio tenaga pengajar dan mahasiswa adalah 1: 7  
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2) Tenaga pengajar lulusan S3: S2 = 1: 5  

3) Kepangkatan tenaga akademik antara Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli 

ke bawah seperti 1: 2: 3: 20 

f. Tersedianya mahasiswa-mahasiswa yang baru memenuhi persyaratan. 

2. Sarana akademik dapat diukur dengan: 

a. Tersedianya sarana fisik dan non-fisik minimal sesuai dengan standar. 

b. Tersedianya perpustakaan yang memiliki buku wajib, buku anjuran, buku referensi, 

majalah ilmiah dan lain-lain serta perpustakaan digital. 

c. Terbinanya kerjasama dengan berbagai lembaga dalam dan luar negeri. 

3. Manajemen dapat diukur dengan: 

a. Terwujudnya struktur organisasi yang efektif dan efisien. 

b. Terbinanya tenaga administrasi untuk menunjang proses belajar mengajar. 

c. Berfungsinya kepemimpinan dengan sistem serta prosedur kerja sesuai dengan prinsip-

prinsip manajemen. 

4. Penelitian dapat diukur dengan: 

a. Terwujudnya lembaga penelitian yang mampu melakukan penelitian. 

b. Tersedianya tenaga peneliti dari berbagai disiplin ilmu. 

c. Terlaksananya berbagai penelitian murni dan penelitian terapan menurut perbandingan 

3: 1. 

5. Pelayanan masyarakat dapat diukur dengan: 

a. Terwujudnya lembaga pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien  

b. Terlaksananya berbagai kegiatan pelayanan masyarakat  

c. Tersedianya tenaga pelayanan masyarakat 

 

D. Pengembangan Institut PTIQ 

1. Pengembangan pendidikan dan pengajaran: 

a. Pengembangan program non-degree seperti kursus-kursus. 

b. Penambahan program studi pada setiap fakultas. 

d. Penambahan program studi eksakta dan ilmu sosial berbasis al-Qur’an. 

f. Pengembangan sistem pengajaran. 

g. Pengembangan teknologi kependidikan. 

2. Pengembangan kepustakaan meliputi: 

a. Pengadaan buku-buku dan literatur lain sesuai program studi yang tersedia. 

b. Digitalisasi sistem perpustakaan. 
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c. Pengadaan alat dan perlengkapan perpustakaan. 

d. Pengembangan sistem pelayanan perpustakaan. 

e. Peningkatan motivasi dan minat membaca. 

3. Pengembangan penelitian meliputi:  

a. Peningkatan jumlah dan mutu tenaga peneliti. 

b. Pelaksanaan penelitian dasar dan terapan. 

c. Pengembangan pusat-pusat studi:  

1) Peradilan agama  

2) Pedesaan  

3) Lingkungan hidup  

4) Aliran kepercayaan  

5) Pendidikan Islam  

6) Dakwah dan penerangan agama  

7) Lektur keagamaan  

8) ASEAN  

9) Timur Tengah 

4. Pengembangan pelayanan masyarakat meliputi:  

a. Peningkatan bimbingan dan penyuluhan keagamaan. 

b. Peningkatan konsultasi keagamaan. 

5. Pengembangan kegiatan mahasiswa meliputi:  

a. Peningkatan kegiatan intra dan ektra-kurikuler. 

b. Pengadaan sarana kegiatan mahasiswa. 

c. Optimalisasi penggunaan asrama mahasiswa. 

d. Peningkatan poliklinik dan koperasi mahasiswa. 

6. Melengkapi sarana fisik meliputi: 

a. Penambahan tanah untuk kampus. 

b. Melengkapi sarana fisik dan sarana pendidikan. 

c. Perluasan kampus. 

d. Melengkapi sarana belajar mengajar. 
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E. Pola Pengembangan Rencana Strategis 

Pola yang dikembangkan dalam menyusun rencana strategis Institut PTIQ Jakarta tahun 2017-

2022 dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Kerja 

Tahunan 

 

Sasaran Strategis 

 5 Tahunan 

 

Visi, Misi dan Tujuan Institut PTIQ  

. 

 

Analisis SWAT 

Posisi Institut PTIQ 

Pemilihan dan Perumusan Tujuan Strategis Institut PTIQ  

 

Review 

Implementasi Program 

 

Evaluasi dan Pengendalian 

Program 

 

Pencapaian Kinerja 

Institusi 

 

Renstra Inst. PTIQ Jkt yg sudah ada 

 
Stakcholder 

 Institut Pendidikan  

(Mitra dan Pesaing) 

 

Analisis Lingkungan Eksternal 

Evaluasi Diri 

 Standar Kualitas 

EPSBED  

Akreditasi BAN-PT 

 

Sasaran Rencana 5 tahunan 

 

 

Indikator Kinerja Institut 

 

 

Program Kerja Tahunan 

 

Sasaran  Kerja Tahunan 

 Penanggung Jawab Program Alokasi Sumber Daya Program 

 

Rencana Strategi 

Institut PTIQ Jakarta 

2017-2020 

 



 

28 
 

RENCANA STRATEGIS INSTITUT PTIQ 

 

1. Fakultas Ushuluddin 

Rencana Strategis Fakultas Ushuluddin 2017-2022 

NO URAIAN 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

A Pendidikan      

1 Peningkatan layanan dan mutu akademik      

2 Pengembangan program non degree, seperti 
kursus 

     

3 Pengembangan sistem pengajaran      

4 Peningkatan teknologi pendidikan      

5 Pembuatan modul dan buku ajar      

6 Menjalin kerjasama dengan lembaga 

pendidikan lain 

     

7 Penambahan program studi      

8 Pengembangan diskusi dan kajian dosen 
dalam rumpun ilmu 

     

9 Peningkatan kualitas akreditasi program studi      

 

B Penelitian       

1 Peningkatan kualitas karya ilmiah mahasiswa      
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2 Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam 
penelitian dosen 

     

3 Berperan dalam publikasi karya ilmiah tingkat 
nasional dan regional 

     

4 Terwujudnya karya yang memperoleh HKI       

5 Penerbitan jurnal program studi      

 

C Pengabdian kepada Masyarakat      

1 Peningkatan partisipasi pengabdian kepada 
masyarakat 

     

2 Pembentukan desa binaan      

3 Pengembangan KKM (Kuliah Khidmah 
Mahasiswa) 

     

 

D Kemahasiswaan      

1 Perolehan prestasi nasional dan internasional      

2 Peningkatan kerjasama dengan alumni      
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2. Fakultas Syari’ah 

Rencana strategis jangka menengah Fakultas Syari’ah, tahun 2017-2022 

NO URAIAN 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

A Pendidikan      

1 Peningkatan layanan dan mutu akademik      

2 Pengembangan program non degree, seperti pendidikan 

advokasi bekerja sama dengan peradi 

     

3 Pengembangan sistem pengajaran      

4 Peningkatan teknologi pendidikan      

5 Pembuatan modul dan buku ajar      

6 Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan lain      

7 Penambahan program studi      

8 Pengembangan diskusi dan kajian dosen dalam rumpun 
ilmu 

     

9 Peningkatan kualitas akreditasi program studi      

 

B Penelitian       

1 Peningkatan kualitas karya ilmiah mahasiswa      

2 Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian 
dosen 
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3 Berperan dalam publikasi karya ilmiah tingkat nasional dan 
regional 

     

4 Terwujudnya karya yang memperoleh HKI       

5 Penerbitan jurnal program studi      

 

C Pengabdian kepada Masyarakat      

1 Peningkatan partisipasi pengabdian kepada masyarakat      

2 Pembentukan desa binaan      

3 Pengembangan KKM (Kuliah Khidmah Mahasiswa)      

 

D Kemahasiswaan      

1 Perolehan prestasi nasional dan internasional      

2 Peningkatan kerjasama dengan alumni      
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3. Fakultas Tarbiyah 

Rencana Strategis jangka menengah Fakultas Tarbiyah, tahun 2017-2022 

NO URAIAN 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

A Pendidikan      

1 Peningkatan layanan dan mutu akademik      

2 Pengembangan program non degree, seperti sertifikasi 

tahsin untuk guru agama di sekolah menengah umum 

     

3 Pengembangan sistem pengajaran      

4 Peningkatan teknologi pendidikan      

5 Pembuatan modul dan buku ajar      

6 Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan lain      

7 Penambahan program studi      

8 Pengembangan diskusi dan kajian dosen dalam rumpun 
ilmu 

     

9 Peningkatan kualitas akreditasi program studi      

10 Mengembangkan microteaching yang refresentatif      

 

B Penelitian       

1 Peningkatan kualitas karya ilmiah mahasiswa      

2 Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian 
dosen 
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3 Berperan dalam publikasi karya ilmiah tingkat nasional dan 
regional 

     

4 Terwujudnya karya yang memperoleh HKI       

5 Penerbitan jurnal program studi      

 

C Pengabdian kepada Masyarakat      

1 Peningkatan partisipasi pengabdian kepada masyarakat      

2 Pembentukan desa binaan      

3 Pengembangan KKM (Kuliah Khidmah Mahasiswa)      

 

D Kemahasiswaan      

1 Perolehan prestasi nasional dan internasional      

2 Pemberdayaan dan Peningkatan kerjasama dengan alumni      
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4. Fakultas Dakwah 

Rencana Strategis jangka menengah Fakultas Dakwah, tahun 2017-2022 

NO URAIAN 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

A Pendidikan      

1 Peningkatan layanan dan mutu akademik      

2 Pengembangan program non degree, seperti kursus      

3 Pengembangan sistem pengajaran      

4 Peningkatan teknologi pendidikan      

5 Pembuatan modul dan buku ajar      

6 Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan lain      

7 Penambahan program studi      

8 Pengembangan diskusi dan kajian dosen dalam rumpun 
ilmu 

     

9 Peningkatan kualitas akreditasi program studi      

 

B Penelitian       

1 Peningkatan kualitas karya ilmiah mahasiswa      

2 Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian 
dosen 

     

3 Berperan dalam publikasi karya ilmiah tingkat nasional dan 
regional 
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4 Terwujudnya karya yang memperoleh HKI       

5 Penerbitan jurnal program studi      

 

C Pengabdian kepada Masyarakat      

1 Peningkatan partisipasi pengabdian kepada masyarakat      

2 Pembentukan desa binaan      

3 Pengembangan KKM (Kuliah Khidmah Mahasiswa)      

 

D Kemahasiswaan      

1 Perolehan prestasi nasional dan internasional      

2 Peningkatan kerjasama dengan alumni      

 

5. Program Pascasarjana 

Rencana Strategis Program Pascasarjana 2017-2022 

NO URAIAN 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

A Pendidikan      

1 Peningkatan layanan dan mutu akademik      

2 Pengembangan program non degree, seperti kursus      

3 Pengembangan sistem pengajaran      
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4 Peningkatan teknologi pendidikan      

5 Pembuatan modul dan buku ajar      

6 Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan lain      

7 Penambahan dan pemantapan peminatan pada setiap 
prodi 

     

8 Pengembangan diskusi dan kajian dosen dalam rumpun 
ilmu 

     

9 Peningkatan kualitas akreditasi program studi      

 

B Penelitian       

1 Peningkatan kualitas karya ilmiah mahasiswa      

2 Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian 
dosen 

     

3 Berperan dalam publikasi karya ilmiah tingkat nasional dan 
regional 

     

4 Terwujudnya karya yang memperoleh HKI       

5 Penerbitan jurnal program studi      

 

C Pengabdian kepada Masyarakat      

1 Peningkatan partisipasi pengabdian kepada masyarakat      

2 Pembentukan desa binaan      

3 Pengembangan KKM (Kuliah Khidmah Mahasiswa)      
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D Kemahasiswaan      

1 Perolehan prestasi nasional dan internasional      

2 Peningkatan kerjasama dengan alumni      

 

6. Ma’had Al-Qur’an 

Rencana Strategis Ma’had Al-Qur’an 2017-2022 

NO URAIAN 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

1 Optimalisasi penggunaan bahasa Arab dan Inggris di 
kampus 

     

2 Peningkatan kualitas tahfizh      

3 Memfasilitasi olah raga dalam lingkungan kampus      

4 Pelaksanaan ceramah, seminar, diskusi dengan bahasa Arab 
atau bahasa Inggris 

     

5 Pelatihan dai berbahasa Arab dan Inggris      

 

7. Lembaga Penjaminan Mutu 

Rencana Strategis LPM, tahun 2017-2022 

NO URAIAN 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

1 Evaluasi kinerja dosen      
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2 Pelatihan auditor tahap I      

3 Sosialisasi program kerja PPM      

4 Workshop penyusunan Prosedur Sistem Perkuliahan      

5 Workshop penyusunan wewenang dan tugas program studi      

6 Workshop penyusunan sistem audit kinerja program studi      

7 Workshop rencana mutu perkuliahan Institut PTIQ Jakarta      

8 Rapat Kerja pelaksanaan penjaminan Mutu (PPM) dengan Unit 

Penjaminan Mutu Fakultas/PPs dan Program Studi 

     

9 Pelatihan Auditor tahap II      

10 Rapat Tinjauan manajemen (RTM)      

11 Evaluasi Kinerja Dosen      

12 Audit kinerja program Studi      

13 Workshop penyusunan Prosedur Sistem Perkuliahan      

14 Workshop penyusunan wewenang dan tugas program studi      
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8. LTTQ 

Rencana Strategis LTTQ tahun 2017-2022 

NO URAIAN 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

1 Menyempurnakan buku panduan tahfizh      

2 Membuat buku panduan tahsin      

3 Pelatihan tahsin bagi instruktur      

4 Mengadakan MTQ Ibnu Sutowo      

5 Mengadakan pembinaan tahfizh, tafsir, dan tilawah bagi 
mahasiswa potensial 

     

6 Sima’an (mendengarkan bacaan al-Qur’an) bersama dosen 
tahfizh 

     

7 Menyelenggarakan diklat kader imam      

8 Sertifikasi tahsin setiap semester      

9 Wisuda huffazh      

10 Pembinaan tilawah dengan qori’ internasional      

11 Pelatihan dewan hakim MTQ      

12 Seminar al-Qur’an       
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9. Perpustakaan 

Rencana Strategis Perpustakaan, tahun 2017-2022 

NO URAIAN 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

1 Terciptanya relevansi antara koleksi perpustakaan dengan 
kebutuhan sivitas akademika. 

     

2 Tercapainya pelayanan prima yang memenuhi standar pelayanan 
minimum. 

     

3 Tercapainya kompetensi pustakawan  yang  tersertifikasi.        

4 Menyediakan koleksi buku yang relevan dengan mata kuliah      

5 Membuat program cinta perpustakaan      

6 Meningkatkan kualitas pelayanan mandiri      

 

10. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Bahasa 

Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat dan Bahasa, tahun 2017-2022 

NO URAIAN 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

1 Penyiapan pengiriman delegasi lomba b. Arab ke UIN dan UNJ      

2 Menyiapkan bahan ujian bahasa untuk mahasiswa baru      
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3 Menyeleksi klasifikasi kompetensi mahasiswa baru untuk 
penempatan kelas di Ma’had 

     

4 Menyelenggarakan kursus bahasa Arab      

5 Menyelenggarakan kursus bahasa Inggris      

6 Melaksanakan pelatihan bahasa Arab untuk mahasantri Ma’had 
al-Qur’an 

     

7 Menyelenggarakan konsultasi dan bimbingan bahasa Arab dan 
Inggris untuk mahasiswa dan umum 

     

8 Menyiapkan bahan ujian bahasa untuk mahasiswa baru      

9 Menyeleksi kompetensi mahasiswa baru untuk penempatan 
kelas di Ma’had 

     

10 Membentuk konsorsium dosen bahasa Arab      

11 Menyusun draft awal konsep ujian Toefl dan Toafl      

12 Menyelenggarakan seminar tentang bahasa Arab di PTKI      

13 Menyelenggarakan seminar tentang bahasa Inggris di PTKI      

14 Menyelenggarakan lomba bahasa Arab  dan Inggris       

15 Menciptakan lingkungan (milieu) bahasa di Lingkungan PTIQ      

16 Menjalin Kerjasama dengan lembaga bahasa dengan Institusi 
lain. 

     

17 Membentuk Konsorsium Dosen Bahasa Arab      

 

 Bidang Infrastruktur      
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1 Penyiapan ruang kerja      

2 Penyesuaian kelengkapan administrasi dan ATK      

3 Penyusunan panduan kerja dan SOP lembaga      

4 Mengangkat 1 (satu) orang staf      



PENGENDALIAN MUTU 

 

Pengendalian mutu merupakan upaya untuk menjaga penyimpangan program dari apa 

yang telah ditetapkan. Proses Pengendalian mutu tersebut dilakukan dengan memberikan 

petunjuk-petunjuk teknis dan operasional. 

Proses Pengendalian mutu tersebut dilakukan oleh Yayasan bersama dengan pimpinan 

Institut secara terpadu. Pengendalian tersebut meliputi: 

1. Pengendalian Program 

2. Pengendalian Manajemen 

3. Pengendalian Pengadaan Sarana dan Prasarana  

4. Pengendalian Organisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


