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KATA PENGANTAR

Bismillahrrahmirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan kesempatan dan
kesehatannya sehingga laporan kegiatannya ini dapat dirampungkan. Salawat dan salam
semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, keluarga, dan seluruh
kerabat dan tabiin yang telah membimbing umat manusia ke jalan dunia ilmu pengetahuan.

Penulisan laporan ini kegiatan ini dimaksudkan sebagai bagian dari wujud tanggungjawab dan
akuntabilitas Panitia Pelaksana kegiatan Pendampingan Akreditasi Prodi Hukum EKonomi
Syariah, Akuntansi Syariah, dan Perbankan Syariah yang telah diamanakan oleh Lembaga
untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien. Laporan ini juga merupakan  bahan
untuk melihat sejumlah capaian dan sekaligus evaluasi terhadap terhadap kinerja kepanitian
untuk perbaikan pada kegiatan berikutnya.

Panitia menyadari bahwa laporan kegiatan ini belum tersaji secara optimal, untuk itu segala
saran dan kritikan sangat diperlukan untuk perbaikan kedepan.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada sejumlah pihak
yang terlah berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan, semoga segala amal sholeh dan
upaya untuk perbaikan berkesinambungan senantiasa mendapat rihdo dan keberkahan dari
Allah swt.

Demikian laporan ini disampaikan, semoga bermanfaat bagi semua pihak terkait.

Panitia Pelaksana
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Memasuki era revolusi industri 4.0, perguruan tinggi dituntut untuk

meningkatkan mutu kelembagaan, diantaranya dengan melakukan peningkatan mutu
sumber daya manusia tenaga pengajar agat mampu beradaptasi dengan kehidupan
global yang terus berubah. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) di Indonesia
saat ini terus melakukan pembenahan guna mencapai visi ‘mewujudkan pendidikan
tinggi keagamaan Islam sebagai rujukan dunia” melalui program pendidikan tinggi
Islam yang bermutu dan relevan, serta berdaya saing. Maka untuk
mengejawantahkan misi tersebut Universitas Islam Negeri Sulthan (UIN) Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi sebagai bagian dari PTKIN yang telah bertransformasi
menjadi universitas juga mengambil bagian melalui peningkatan mutu kelembagaan
melalui peningkatan pringkat akreditasi program studi.

Saat ini di UIN STS Jambi, khususnya Syariah dan Ekonomi Islam, terdapat
prodi yang masa aktifnya sudah hampir atau adanya pembukaan prodi baru, seperti
Prodi Hukum EKonomi Syariah, Akuntansi Syariah, dan Perbankan Syariah.
Ketiga program studi tersebut pada dasarnya sudah memiliki sumberdaya yang
memadai untuk mendapatkan pringkat akreditasi lebih  baik, untuk itu perlu diusulkan
kembali ke Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN PT) untuk dinilai dan
disesuaikan dengan keadaan prodi saat ini.

Selanjutnya, mencermati berbagai perubahan terkait sistem administrasi
pada BAN PT, maka untuk meningkatkan mutu borang akreditasi dan evaluasi diri
program studi perlu dilakukan bimbingan dan pendampingan terkait berbagai strategi
penyajian data yang relevan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh BAN
PT

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2008 tentang Status UIN Sulthan

Thaha Saifuddin Jambi.
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor:49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya

masukan Tahun Anggaran 2018.
10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Keputusan Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 17 Tahun 2018

Tanggal 02 Januari 2018  tentang Pegangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat Penandatangan SPM (PPSPM),
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara penerima UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi tahun 2017.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan tim penyusun borang
akreditasi prodi dalam menyajikan profil lembaga melalui penyusunan borang akreditasi dan
evaluasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh BAN PT. Sehingga kegiatan ini
dimaksudkan untuk menghasilkan laporan pengisian borang akreditasi prodi yang
komprehensif, sistematis, kronologis, berbasis data dan fakta serta peraturan perundangan
yang berlaku.
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BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PANITIA DAN PESERTA
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sulthan

Thaha Saifuddin Jambi melalui  Panitia Pelaksana yang di SK kan oleh Rektor UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (SK Terlampir).

Peserta kegiatan ini terdiri dari tim penyusun borang akreditasi dan evaluasi
program studi dan fakultas di lingkungan Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam serta utusan beberapa tim borang dari fakultas lainnya di lingkungan UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

B. NARASUMBER DAN  MODERATOR
Nara sumber kegiatan ini adalah Bapak Prof Dr. H. Akhmad Mujahidin, MA

(Asesor BAN PT). Sedangkan moderatornya adalah Drs. Rahmadi, M.HI

Curriculum Vitae narasumber terlampir

C. MATERI
Materi dalam kegiatan ini meliputi:

1. Kebijakan Akreditasi
2. Pemahaman standar dan instrumen penilaian
3. Pelaksanaan self assessment
4. Penyiapan dokumen
5. Penyusunan borang dan evaluasi diri
6. Simulasi penilaian

D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan ini dilaksanakan di Aula MUI Jambi, tanggal 3-8 Agustus 2018
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E. BIAYA
Kegiatan ini menelan biaya sejumlah Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta

rupiah) dari dana DIPA UIN STS Jambi
Rincian penggunaan terlampir

F. OUTPUT /HASIL KEGIATAN
Kegiatan ini menghasilkan sejumlah luaran sebagai berikut:

1. Tim dan pimpinan memahami kebijakan  akreditasi
2. Tim Penyusunan Borang Prodi memahami standar akreditasi dan insrumen

penilaiannya
3. Tim Penyusun Borang Prodi dapat menyiapkan dokumen secara efektif dan

efisien
4. Tim Penyusun Borang Prodi memahami dan mampu menyusun borang akreditasi

dan evaluasi diri secara sistematis, komprehensif, berdasarkan data dan
peraturan perundangan terkait.

5. Tim Penyusun Borang Prodi memahami strategi menghadapi visitasi
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BAB III
EVALUASI DAN HASIL

Kegiatan Pendampingan Akreditasi Prodi Hukum EKonomi Syariah, Akuntansi
Syariah, dan Perbankan Syariah yang melibatkan tim penyusun borang fakultas ini  adalah
merupakan kegiatan pertama yang dipercayakan kepada LPM dalam pengelolaannya.
Sebagai kegiatan perdana tentu masih ditemukan sejumlah keterbatasan dan kekurangan,
khususnya yang terkait dengan desain kegiatan yang dalam skenario LPM juga melibatkan
staf LPM dan sejumlah tim prodi fakultas lain agar pemahaman terkait akreditasi merata di
lingkungan UIN STS Jambi. Namun kegiatan  yang menggabungkan anggaran tiga prodi di
pada Fakultas Syariah dan FEBI ni ternyata belum efektif dalam menghasilkan draf borang
akreditasi yang sempurna, sehingga kedua harus  menindaklanjuti dengan kegiatan
pendampingan tambahan di luar kegiatan LPM.

Kegiatan yang berlansung selama enam hari ini didesain dengan konsep workshop,
yang mengharuskan peserta menyajikan dan mempresentasikan borang akreditasi sesuai
dengan tuntutan standar instrumen penilaian BAN PT di bawah bimbingan salah seorang
asesor berpengalaman, Prof, D.H. Akhmad Mujahidin, MA. Desain ini pada satu sisi efektif
dalam menghasilkan kinerja yang optimal, namun demikian arahan penyajian borang yang
mengharuskan penggunaan aplikasi hyperlink untuk sejumlah data  terkait cukup menjadi
tantangan bagi tim penyusun, sebab sejumlah data yang dibutuhkan belum tersaji secara
daring baik pada web Fakultas dan atau Lembaga. Kondisi ini menyebabkan Tim membagai
waktu antara menyiapkan data daring  dengan penyajian borang dan evaluasi diri.

Kegiatan ini mendapatkan sambutan yang antusias dari peserta yang dibuktikan
dengan banyaknya pendaftar dan keaktifan mereka selama mengikuti kegiatan. Kelebihan
kegiatan yang terkonstrasi pada LPM ini adalah pertama, kegiatan ini juga dapat dirasakan
manfaatknya oleh Tim Borang Akreditasi Fakultas / Pasca lainnya dengan kehadiran mereka
sebagai peserta pada kegiatan tersebut. Kedua, Desain kegiatannya berbasis workshop
cukup memberikan pengalaman mengerjakan borang akreditasi. Ketiga, nara sumber yang
dihadirkan cukup mampu memberikan awareness kepada semua level pimpinan akan
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pentingnya komitmen akreditasi, serta pemahaman terkait strategi pengisian borang yang
sesuai dengan tuntutan instrumen. Meskipun demikian, dari kontek pengelolaan masih
ditemukan sejumlah celah yang perlu dibenahi kedepan, diantaranya pertama kesiapan
sarana dan prasarana pendukung kegiatan seperti proyektor yang stabil, sound system, dan
ruangan yang nyaman untuk workshop. Kedua, estimasi pembiayaan terhadap nara sumber
masih terkendali antara keharusan menyediakan layanan terbaik dengan standar
pembiayaan. Ketiga, belum adanya evaluasi kegiatan yang menghasilkan umpan balik untuk
perbaikan kedepan.

Karena itu, untuk meningkatkan efeisien, efektifitas, serta produktifitas kegiatan perlu
perencanaan yang lebih matang dilengkapi dengan target dan sasaran, penempatan orang –
orang yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan kegiatan (right man on the right job).
Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, serta pengawasan dan
evaluasi yang guna mendapatkan umpan balik.
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BAB IV
P E N  U T U P

A. KESIMPULAN
Berdasarkan proses pelaksanaan kegiatan ini, beberapa catatan penting

yang dapat disimpulkan adalah
Pertama, Kegiatan  ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas tim pekerja
borang akreditasi, sehingga kedepan proyeksi pada bidang ini tetap harus
dipertahankan meskipun dengan desain yang berbeda sesuai dengan kebutuhan.
Kedua, sejumlah tujuan yang direncanakan dalam kegiatan ini dapat tercapai dengan
baik, meskipun belum optimal
Ketiga, kegiatan ini perlu dikelola secara lebih professional agar memenuhi
persyaratan efisiensi dan efektivitas

B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan sebagai berikut

Pertama, pimpinan pada setiap level harus memberikan dukungan yang serius
terhadap kegiatan yang terkait dengan akreditasi
Kedua, pimpinan dan tim borang sebaiknya bersinergi dalam teamwork sehingga
pekerjaan dapat diselesaikan secara maksimal
Ketiga, pengelola kegiatan dan tim penyusun borang sebaiknya bekerja sama dalam
menyusun desain kegiatan pendampingan

.


