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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 Workhsop Strategi Pembelajaran Dosen
Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 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 ‘millenie’ dan 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 pembenahan mutu daya saing
tenaga pendidik (dosen) agar mampu menyesuaikan diri perkembangan kekinian,
melalui pembelajaran student center.

Karena itu dipandang perlu manyelenggarakan kegiatan yang memberikan
bekal pengetahuan dan keterampilan menerapkan strategi, media, dan avaluasi
pembelajaran yang berorientasi pada (maha) siswa serta pengembangan rencana
pembelajaran semester (RPS) yang memenuhi unsur-unsur dalam kerangka
kualifikasi nasional Indonesia (KKNI). Kegiatan yang dipandang sejalan dengan
tujuan tersebut adalah workshop pembelajaran berbasis KKNI

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
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.
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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 kerampilan dosen senior terkait
strategi pembelajaran di perguruan tinggi berbasis KKNI. Sedangkan tujuannya adalah untuk
melatih dosen menerapakan berbagai strategi pembelajaran yang disarankan dalam KKNI,
mengembangkan bahan ajar, menyusun instrumen penilaian, menetapkan pengalaman
belajar, dan menerapkan berbagai jenis penilaian.

.
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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 dosen di lingkungan UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi, khususnya yang telah memiliki sertifikat pendidi (Nama-nama
terlampir)

B. NARASUMBER DAN  MODERATOR
Nara sumber kegiatan ini adalah

1. Dr. Bahrissalim, M.Ag, dosen UIN Syahid Jakarta, Kepala Madrasah Aliyah
pembangunan Jakarta.

2. Yudi Munadi, M.Ag (Penulis Buku Media Pembelajaran)
Sedangkan moderatornya adalah Drs. Rahmadi, M.P.d

Curriculum Vitae narasumber terlampir

C. MATERI
Materi dalam kegiatan ini meliputi:

1. Paradigma pembelajaran berbasis KKNI
2. Strategi dan Metode pembelajaran berbasis KKNI
3. Pengembangan bahan ajar
4. Penentuan pengalaman belajar
5. Pengembangan konten pembelajaran
6. Pemilihan media pembelajaran
7. Model-model penugasan mahasiswa
8. Pengembangan evaluasi pembelajaran
9. Praktek mengajar
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D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel V Jambi , tanggal 11-12 Mei 2018

E. BIAYA
Kegiatan ini menelan biaya sejumlah Rp. 95.590.000 (sembilan puluh  lima

juta lima ratus sembilah puluh ribu rupiah) dari dana DIPA UIN STS Jambi

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

1. Perubahan mindset dosen terkait paradigma pembelajaran berbasis KKNI
2. Kemampuan dosen menerapkan strategi pembelajaran berbasis KKNI
3. Kemampuan dosen mengembangkan bahan ajar
4. Kemampuan dosen memilih pengalaman belajar untuk mahasiswa
5. Kemampuan dosen mengembangkan konten /materi pembelajaran
6. Kemampuan dosen memilih media dalam pembelajaran berbasis KKNI
7. Kemampuan dosen memilih model-model penugasan bagi mahasiswa
8. Kemampuan dosen mengembangkan evaluasi /penilaian pembelajaran
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BAB III
EVALUASI DAN HASIL

Kegiatan Worskhop Pembelajaran Berbasis KKNI yang melibatkan dosen
bersertifikat di lingkungan  UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah selesai dilaksanakan
dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Sebagai kegiatan yang baru digiatkan lagi -
setelah era CTLD (Center for teaching and learning developent) -di lingkungan UIN STS
Jambi, pelatihan ini sebenarnya diharapkan melingkupi semua dosen, namun karena
keterbatasan slot maka hanya diperuntukan khususnya bagi dosen yang bersertfikat dan
mampu mengikuti semua rangkaian kegiatan.

Kegiatan yang berlangsung selama  2 hari efektif ini didesain dengan konsep
workshop terpadu, meliputi paradigma, strategi, bahan ajar, pengalaman belajar, konten,
media, dan evaluasi pembelajaran di perguruan tinggi yang diwujudkan dalam bentuk rencana
pembelajaran semester serta didesain dengan konsep pembelajaran dewasa dilengkapi ice

breaking.

Kegiatan ini mendapatkan sambutan yang antusias dari peserta yang dibuktikan
dengan banyaknya pendaftar dan keaktifan mereka selama mengikuti kegiatan. Kelebihan
kegiatan ini adalah pertama, panitia bekerja secara masimal secara teamwork sehingga
kegiatan berjalan secara efektif. Kedua, nara sumber terdiri dari pengajar yang sudah
berpengalaman di bidangnya serta didukung dengan kemampuan penguasaan kelas yang
dinamis. Ketiga, konten latihan sesuai dengan kebutuhan dosen. Keempat, pelayanan tempat
acara  (hotel) cukup optimal sehingga peserta tidak mengeluhkan aspek kenyamanan
ruangan dan kesegaran konsumsi. Meskipun demikian, dari kontesk pengelolaan masih
ditemuka sejumlah celah yang perlu dibenahi kedepan, diantaranya perama tidak dilakukan
pre test untuk mengetahui paradigma dan kemampuan awal peserta workshop, meskipun
pada akhir kegiatan dilakukan post test dengan mengisi kuisoner yang memuat tanggapan
dan evaluasi terhadap kegiatan. Kedua, disiplin peserta untuk hadir tepat waktu sehingga
beberapa sesi menjadi molor. Ketiga, terbatasnya waktu kegiatan sehingga kesempatan untuk
praktek lebih luas sangat terbatas.
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BAB IV
P E N  U T U P

A. KESIMPULAN
Merujuk pada proses pelaksanaan kegiatan ini, beberapa catatan penting

yang perlu disarikan;
Pertama, kegiatan ini mendapatkan respon positif dari peserta disamping karena
jarangnya kesempatan juga karena pemateri menguasai bidang serta mampu
menghidupkan suasana kelas dengan berbagai ice breaking relevan
Kedua, kegiatan ini secara organisasional berjalan sesuai perencanaan, beberapa
kelemahan terjadi disebabkan karena lemahnya koordinasi lintas bagian.
Ketiga, Worskhop pembelajaran berbasis KKNI yang didesain dengan konsep
pembelajaran dewasa dengan metode variatif dan diselingi dengan ice breaking akan
mendapat antusiasme peserta.

B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan sebagai berikut

Pertama, Diktis perlu mendorong perguruan tinggi keagamaan Islam untuk
membangun ulang pusat – pusat pengembangan strategi pembelajaran perguruan
tinggi, semisal CLTD.
Kedua, Pimpinan perlu memberikan skala prioritas pada kegiatan-kegiatan
pengembangan mutu dosen, seperti kegiatan workshop pembelajaran, khususnya
bagi dosen bersertifikasi.
Ketiga, Panita/Lpm merancang kurikulum pelatihan /workshop bagi pengembangan
mutu dosen yang lebih komprehensip dengan durasi yang lebih panjang.


