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KATA PENGANTAR 

Tiada kata yang paling tepat untuk ditempatkan pada upaya dan kerja yang ekstra 

ini selain bersyukur kepada Allah Yang Maha Kuasa karena tanpa hidayah yang 

disuntikkan ke dalam dada dan inayah yang dipompakan ke otak para hamba-Nya, 

mustahil Laporan Evaluasi Diri (LED) ini terwujud sebagaimana adanya. Kemudian, 

sholawat dan salam kepada Nabi-Nya Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya 

agar menjadikan ilmu sebagai cahaya dan iman sebagai nahkoda.   

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (UIN 

STS Jambi) telah ada. Adanya tidak akan bermakna apa-apa, kalau hanya sebatas ada. 

Sebagai institusi ia bermakna manakala eksistensinya berguna bagi lembaga yang 

membidaninya dan bagi stakeholder yang mengambil manfaat daripadanya. Apa yang 

tersebut terakhir tidak lahir dengan “ujuk-ujuk”, akan tetapi telah diupayakan dengan 

seksama, optimal dan maksimal. Untuk itu, penyelenggara pendidikan mengadakan 

evaluasi diri yang dilakukan secara berkala guna mendapatkan gambaran secara 

menyeluruh tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan masukan, proses, luaran dan 

dampak penyelenggaraan pendidikan yang telah dilaksanakan oleh Unit Pengelola 

Program Studi (UPPS). Hasil evaluasi diri ini digunakan untuk perencanaan, 

pengembangan, dan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka mencapai visi 

dan misi UPPS. 

Cerminan tentang informasi evaluasi diri sepatutnya memberikan gambaran profil 

yang komprehensif dan struktur organisasi yang ideal dapat memberikan jawaban 

mengenai sumber daya dan potensi, tersedianya pangkalan data, dan dikembangkannya 

SPMI di Program Studi (Prodi). Selain dari itu, evaluasi diri ini juga bertujuan untuk 

menjamin tersedianya sistem informasi yang lengkap dan sempurna dari Prodi dan bahan 

untuk evaluasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang dilaporkan 

secara objektif dan terukur terkait dengan kondisi riil yang ada di Prodi yang merujuk 

kepada panduan penyusunan evaluasi diri dari BAN-PT. 

Dalam penyusunannya evaluasi diri dilakukan oleh semua unsur civitas akademika 

dan pihak terkait pada Prodi, UPPS, dan Universitas. Makanya, sistem informasi yang 

kompleks dalam penyusunan evaluasi diri ini dapat digunakan untuk merencanakan, 

mengembangkan, dan memperbaiki program untuk meningkatkan relevansi, atmosfer 

akademik, internal manajemen, sustainabilitas, serta efisiensi dan produktifitasnya. 

Kelengkapsempurnaan LED ini suatu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah 

pengikutsertaan borang dan portofolio akreditasi sebagai bahan untuk evaluasi UPPS.  

Akhirnya tim mengharapkan semoga LED ini, setelah diupayakan sedemikian rupa 

dapat memberikan informasi dan gambaran secara komprehensif sebagai bahan evaluasi. 

 

Jambi, 25 Juli 2020 

 

 

 

Tim Penyusun 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

UPPS berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi (VMTS) pencapaian 

Universitas. Visi UPPS adalah “Terdepan dan Inovatif dalam Bidang Ekonomi dan Bisnis 

dengan Semangat Islamic Entrepreneurship 2027” dengan misi menyediakan akses dan 

pemerataan pendidikan, menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, melakukan 

penelitian, dan pengabdian serta mengembangkan mutu tata kelola kelembagaan. UPPS 

merumuskan visi misi mengacu pada visi misi Universitas yaitu “Universitas yang Inovatif 

dengan Semangat Entrepreneurship Islami”. 

Visi misi Prodi merupakan turunan dari visi misi keilmuan UPPS dimana visi Prodi 

adalah “Menjadi Prodi yang Terdepan dan Inovatif dalam Bidang Akuntansi Syariah dengan 

Semangat Entrepreneurship di Tahun 2030”. Prodi merumuskan visinya untuk menjawab 

perkembangan, tantangan, dan kemajuan zaman, khususnya yang berhubungan dengan 

kebutuhan stakeholder. 

Visi tersebut menjadi landasan dasar dalam menerjemahkan misi Prodi. Pelaksanaan 

misi diharapkan dapat mencapai tujuan Prodi dalam menghasilkan lulusan yang  menjamin 

pemerataan pendidikan tinggi bermutu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam 

bidang akuntansi syariah. Berkualitas di bidang akuntansi syariah agar peserta didik 

berkemampuan akademik atau profesional yang inovatif serta memiliki semangat Islamic 

Entrepreneurship, serta menghasilkan karya ilmiah dan karya pengabdian kepada masyarakat 

yang inovatif di bidang akuntansi syariah dengan semangat Islamic Entrepreneurship dan 

menghasilkan kinerja mutu tata kelola kelembagaan dan memperluas jaringan kerjasama di 

bidang akuntansi syariah untuk menjamin tercapainya keinginan di atas, maka UPPS dan 

Prodi memiliki tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu yang 

baik. Sistem tata pamong UPPS dan Prodi telah berjalan dengan efektif mengakomodasi 

semua unsur, fungsi, dan peran dalam Prodi. Statuta dan Oganisasi dan Tata Kerja (Ortaker) 

UIN STS Jambi menjadi dasar bagi UPPS dan Prodi untuk memiliki struktur kepemimpinan 

yang jelas dan dapat mempengaruhi perilaku semua unsur dalam prodi berbasis nilai, norma, 

etika, dan budaya organisasi. 

VMTS milik Prodi diwujudkan melalui struktur organisasi yang memadai. Prodi 

dipimpin oleh seorang Ketua Prodi yang dibantu oleh Sekretaris Prodi. Ketua Prodi 

mengorganisir dosen, staf, dan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik 

dan administratif. Secara organisasi, Ketua Prodi bertanggung jawab langsung kepada 

Dekan. Dalam melaksanakan tugasnya, Prodi diperkuat oleh Dekan, Wakil Dekan, Kabag TU, 

Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian dan Kasubbag Kemahasiswaan dan Alumni, 

Penjaminan Sistem Mutu Fakultas (PSMF), serta beberapa unit UPT yang meliputi 

perpustakaan, laboratorium terpadu dan UPL PPL. Sistem pengelolaan Prodi dilaksanakan 

dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang dimulai dari perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), penstafan (staffing), kepemimpinan (leadership), dan 

kepengawasan (controlling) yang baik. 

Untuk penjaminan mutu, maka UPPS dikawal oleh penjamin mutu internal 

berdasarkan arahan manajemen PSMF. Goals dari terjaminnya mutu sebagaimana tersebut 

di atas, maka mahasiswa dan lulusan merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan untuk 

memperbaiki kualitas Prodi dengan mengutamakan mutu tanpa mengesampingkan kuantitas. 

Agar tercapai goals yang dimaksud, maka pimpinan berupaya semaksimal mungkin menjaring 

calon mahasiswa yang masuk ke UPPS adalah siswa yang berasal dari jenjang pendidikan 

menengah atas baik dari alumni Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 

Sekolah Menengah Atas (SMA), maupun lulusan Pondok Pesantren. Terdeteksinya 
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penjaringan calon mahasiswa tersebut secara ketat dan terkontrol, maka mekanisme 

penerimaan mahasiswa baru melalui jalur dan alur yang bertahap sebagai berikut yaitu Jalur 

Undangan, Jalur Tahfiz, Jalur Prestasi Minat Bakat dan Keterampilah Khusus (PMBK), Jalur 

SPAN-PTKIN, Jalur UM-PTKIN, dan Jalur Reguler. 

Dalam menopang percepatan tercapainya tujuan sebagaimana tersebut di atas, UPPS 

berusaha untuk memberi layanan akademik, administratif dan kemahasiswaan yang maksimal 

dan optimal sesuai dengan kebutuhan layanan. Kualitas layanan yang diberikan UPPS 

diharapkan akan melahirkan mahasiswa dan alumni yang memiliki prestasi akademik yang 

membanggakan. Dewasa ini FEBI UIN STS Jambi masih memiliki lulusan dari Prodi Ekonomi 

Syariah, sementara Prodi Akuntansi Syariah (AKS) belum memiliki lulusan padahal kebutuhan 

masyarakat terhadap Prodi AKS ini begitu tinggi. 

Prodi AKS belum melahirkan lulusan dikarenakan Prodi AKS berdiri pada tanggal 5 

Januari Tahun 2017 dan baru memiliki mahasiswa yang akan masuk semester tujuh, maka 

diharapkan mahasiswa yang berada di semester berjalan untuk menyelesaikan perkuliahan 

tepat waktu, sehingga pada akhir tahun 2020 ini Prodi AKS sudah berhasil meluluskan sarjana 

Strata 1 (S1) di bidang akuntansi syariah yang disiapkan untuk mengabdi di tengah-tengah 

masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya. Ketika Prodi mempunyai lulusan nanti, maka 

prodi ini membutuhkan suatu wadah pembinaan dan pengembangan. Tidak dapat tidak untuk 

memenuhi kebutuhan itu, Prodi mesti pula memiliki suatu wadah yang menaungi para alumni 

Prodi. Dengan demikian Prodi akan dengan mudah mengetahui perkembangan para alumni 

Prodi agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. 

Tenaga pengajar merupakan faktor penting dalam mewujudkan VMTS Prodi. Dalam 

hal ini mendapatkan dosen yang qualified merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditawar-

tawar agar prodi terkelola secara baik. Untuk itu UPPS mengikuti prosedur sistem seleksi dan 

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilaksanakan oleh pihak universitas. 

Prodi telah memiliki 31 orang Dosen Tetap (DT) yang terdiri dari 21 orang Dosen Tetap 

Program Studi (DTPS) dengan bidang keahlian sesuai kompetensi Prodi dan 10 orang Dosen 

Tetap dengan bidang keahlian di luar Prodi dan sebagian besar telah memiliki sertifikat 

pendidik. Dosen tersebut rata-rata telah melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi dalam 

bentuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang aktivitasnya dapat 

dilihat dalam Laporan Kinerja Dosen (LKD) setiap semester. Pencapaian Tri Dharma 

mengharuskan peningkatan kualitas dosen secara terus menerus dilakukan dan diupayakan 

oleh UPPS melalui baik studi lanjut pada jenjang S3 maupun melalui keikutsertaan dosen 

pada kegiatan ilmiah yang dilaksanakan oleh kampus atau pun di luar kampus. 

Kurikulum Prodi sebagai bagian dari pembelajaran mempunyai urgensi tersendiri 

dalam mencapai tujuan dan sasaran Prodi selalu diperbaharui dan dikembangkan yang 

disusun dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, kurikulum nasional yang 

harus menjadi jembatan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan tuntutan stakeholders. Saat 

ini, Prodi sudah memberlakukan penggunaan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI). Kurikulum Prodi disusun berdasarkan pada upaya pencapaian VMTS 

Universitas, UPPS, dan Prodi serta dapat menjadi ajang bagi mahasiswa untuk 

mengembangkan diri. Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut, maka proses perkuliahan 

di Prodi meliputi kegiatan: 1) tatap muka; 2) diskusi; 3) seminar; 4) kegiatan terstruktur lainnya 

dengan jumlah pertemuan di kelas sebanyak 14 kali sesuai dengan rencana yang tertuang 

dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dievaluasi setiap bulannya. Upaya ke 

arah pemenuhan kebutuhan itu, Prodi masih terus melakukan berbagai perbaikan yang 

berhubungan dengan proses perkuliahan yang meliputi penyamaan RPS, perevisian materi 
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perkuliahan, pengembangan model, metode pembelajaran, penggunaan teknologi informasi, 

komputasi dan memberlakukan beberapa sistem evaluasi.  

Pelaksanaan pembelajaran ditunjang oleh Sarana dan Prasarana (Sarpras) yang 

memadai. Kedua fasilitas tersebut digunakan oleh UPPS dengan memanfaatkan milik 

Universitas yang berada dalam kondisi baik dan terawat. Dalam konteks dana, UPPS telah 

memiliki anggaran yang jelas yang dianggarkan setiap tahun di bawah pengelolaan keuangan 

UPPS sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja Universitas.  

Salah satu Dharma yang tak kalah pentingnya adalah penelitian. Penelitian dilakukan 

oleh seluruh dosen baik secara individu maupun secara berkelompok. Tema penelitian yang 

diangkat meliputi bidang ekonomi syariah dengan kajian akuntansi syariah, perbankan dan 

lembaga keuangan syariah lainnya. Kualitas penelitian dosen terbilang cukup baik, hal ini 

terlihat dari beberapa hasil penelitian para dosen yang terpublikasi pada jurnal nasional. 

Sedangkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dosen melalui 

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dan secara mandiri dengan melibatkan 

mahasiswa yang dilakukan dalam Provinsi Jambi atau di luar Provinsi Jambi. Selain itu, dalam 

menunjang proses perkuliahan, Prodi memberikan akses kepada mahasiswa untuk 

memanfaatkan perpustakaan, internet (wi-fi), dan sumber pustaka online atau sumber pustaka 

dari Universitas lain. 

Upaya perbaikan mutu dan pengembangan lembaga harus dilakukan oleh UPPS 

dengan melakukan kegiatan kerja sama dengan berbagai instansi lain baik yang bergerak 

dalam bidang keuangan maupun di luar keuangan. Kegiatan kerja sama yang dilakukan UPPS 

terfokus pada bidang akuntansi syariah, sehingga diharapkan pada tahun-tahun mendatang 

Prodi dituntut menjajaki kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Dengan demikian diharapkan Prodi dapat memberikan kontribusi yang luas, bermanfaat dan 

berdaya guna kepada stakeholder yang menjadi mitra Prodi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Dasar Penyusunan 

Upaya sistematik dalam menghimpun dan mengolah fakta dan informasi berupa 

data yang handal dan sahih untuk kemudian disimpulkan untuk selanjutnya digunakan 

sebagai landasan tindakan manajemen dalam mengelola kelangsungan Prodi, UPPS, dan 

Universitas merupakan tujuan dari evaluasi diri. Pembuatan LED juga bertujuan untuk 

mengetahui gambaran mengenai kinerja, keadaan diri melalui pengkajian dan analisis yang 

dilakukan oleh UPPS dan Prodi secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. Sehingga 

hasilnya dapat digunakan sebagai landasan proses perencanaan untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan berupa peningkatan kualitas secara berkelanjutan. LED ini disusun juga 

untuk melengkapi pengusulan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS). 

FEBI ditunjuk sebagai UPPS mengacu pada struktur organisasi UIN STS Jambi. 

Pertanggungjawaban untuk manajemen pengelolaan Prodi berada di bawah UPPS dan 

Prodi AKS adalah salah satu diantaranya. Melalui LED ini, UPPS melakukan evaluasi 

secara komprehensif. UPPS melakukan evaluasi diri dengan mekanisme sistemik secara 

berkelanjutan untuk menjadi kebijakan dalam merencanakan, melakukan, mengevaluasi, 

memperbaiki, dan meningkatkan mutu. 

B. Tim Penyusun dan Tanggung Jawabnya 

UPPS dan Prodi AKS melibatkan pemangku kepentingan internal (mahasiswa, 
pimpinan, dosen, dan tendik) dan eksternal (pengguna dan mitra) serta selanjutnya lulusan 
juga dalam penyusunan LED. Tim penyusun LED ditetapkan melalui SK Dekan FEBI No. 
28 Tahun 2020. 

No Nama Jabatan 
Tugas dan 
Tanggung 

Jawab 

Bukti 
Keterlibatan 

1 Dr. A. A. Miftah, M.Ag Dekan 
Penanggung 

Jawab 
SK 

Daftar Hadir 

2 Dr. Rafidah, S.E., M.E.I 
Wakil Dekan Bidang 
Akdemik dan 
Kelembagaan 

Koordinator 
SK 

Daftar Hadir 

3 
Dr. Novi Mubyarto, S.E., 
M.E 

Wakil Dekan Bidang 
Administrasi Umum, 
Perencanaan, dan 
Keuangan 

Koordinator 
SK 

Daftar Hadir 

4 Dr. Sucipto, M.A 
Wakil Dekan Bidang 
Kemahasiswaan dan 
Kerjasama 

Koordinator 
SK 

Daftar Hadir 

5 
Mellya Embun Baining, 
S.E., M.E.I 

Ketua Prodi Ketua 
SK 

Daftar hadir 

6 
Erwin Saputra Siregar, 
S.E.I., M.E 

Sekretaris Prodi Anggota 
SK 

Daftar Hadir 

7 Drs. Najmi, M.H.I 
Kepala Bagian Tata 
Usaha 

Anggota 
SK 

Daftar Hadir 

8 Hermani, S.Ag 
Kepala Sub Bagian 
Akademik dan 
Kemahasiswaan 

Anggota 
SK 

Daftar Hadir 

10 Syafrinal, S.H 

Kepala Sub Bagian 
Administrasi Umum, 
Kepegawaian, dan 
Keuangan 

Anggota 
SK 

Daftar Hadir 

11 
Lidya Anggreani, S.E., 
M.E 

Dosen Anggota 
SK 

Daftar Hadir 

13 Khairiyani, S.E., M.S.Ak Dosen Anggota 
SK 

Daftar Hadir 

https://drive.google.com/file/d/1dh-WSwLZ_dBXj6kJbEndPKJzkN46Ylpb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dh-WSwLZ_dBXj6kJbEndPKJzkN46Ylpb/view?usp=sharing
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No Nama Jabatan 
Tugas dan 
Tanggung 

Jawab 

Bukti 
Keterlibatan 

14 
Achyat Budianto, S.E., 
M.E., CAAP, CAT 

Dosen Anggota 
SK 

Daftar Hadir 

15 Baihaqi Lubis, A.Md Staf Anggota 
SK 

Daftar Hadir 

16 Desvita Sari, M.E Staf Anggota 
SK 

Daftar Hadir 

17 A. Pandi, S.Ag Staf Anggota 
SK 

Daftar Hadir 

 

C. Mekanisme Kerja Penyusunan LED 

Penyusunan LED Prodi mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Identifikasi Data dan Informasi yang Dibutuhkan 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi data yang dibutuhkan dan sumbernya oleh 

Tim Penyusun LED. Tugas dan tanggung jawab masing-masing divisi yang sudah 

ditetapkan berdasarkan kriteria. 

2. Validasi Data dan Informasi 

Data yang sudah didapatkan dari berbagai sumber kemudian divalidasi karena 

merupakan suatu kemutlakan dengan cara melakukan trianggulasi sumber dan metode. 

Trianggulasi merupakan metode yang dilakukan dengan melakukan cek silang antara 

dokumen, hasil wawancara, dan pengamatan. Data dan informasi yang dikemukakan 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

3. Pengelompokan Data dan Informasi 

Dalam memproleh data dan informasi telah diyakini kebenarannya kemudian 

dikelompokkan dalam file, catatan, dan tabel-tabel yang menggunakan format tabel 

LKPS agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, data dan informasi 

tersebut dikumpulkan dalam satu file dan diupload ke google drive Prodi agar mudah 

ditelusuri secara online. Setiap kriteria yang telah ditetapkan harus sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawab anggota tim penyusun. 

4. Pengecekan Konsistensi Data dan Informasi 

Konsistensi data diperlukan agar didapatkan data yang sesuai satu sama lain, 

sehingga data dan informasi yang telah dikelompokkan kemudian bisa dicek silang. 

5. Analisis Awal atau Interprestasi Tabel 

Data dan informasi kemudian dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu data profil 

dan data kinerja. Data yang diambil saat itu merupakan data profil, sedangkan data 

kinerja adalah data yang diambil dalam kurun waktu tertentu. Kemudian data profil 

diinterpretasikan dengan cara membandingkan antara data tersebut dengan standar 

dan indeks kinerja utama yang sudah  ditetapkan. Kesimpulannya adalah gradasi buruk 

sampai dengan baik. Dikategorikan baik, jika data profil sesuai atau melebihi standar 

yang dijadikan rujukan, demikian juga sebaliknya. Pada data kinerja, yang dicermati 

adalah kecenderungan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Analisis yang 

bermanfaat untuk menggambarkan perkembangan kemajuan yang akan tercapai. 

Intreprestasi dilakukan dengan analisis situasi, yaitu analisis data dan informasi 

menggunakan metode SWOT (Strong, Weakness, Opportunity, dan Threat). Kegiatan 

ini dilakukan setelah penetapan indikator kinerja, karena indikator kinerja diperlukan 

untuk melakukan analisis kesenjangan antara kondisi yang ada pada saat ini dengan 

kondisi yang akan datang. 
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Tabel.1.1 Jadwal Kerja Tim 

No Kegiatan 

Bulan & Tahun 

April 
2020 

Mei 
2020 

Juni 
2020 

Juli 
2020 

Agustus 
2020 

1 SK Tim LKPS dan LED      

2 Rapat lanjutan pengisian LKPS dan 
LED 

     

3 Pengisian LKPS dan LED      

4 Evaluasi dan Revisi      

5 Pengisian Ulang LKPS dan LED      

6 Pendampingan      

7 Penyempurnaan      

8 Upload ke Sapto BAN PT      
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BAB II 

LAPORAN EVALUASI DIRI 

A. Kondisi Eksternal 

1. Lingkungan Makro 

UPPS dan Prodi dalam proses pengembangannya sangat terkait dengan ekonomi 

syariah secara global, nasional, dan regional. Perekonomian dan keuangan syariah 

menurut Bank Indonesia (BI) bisa menjadi salah satu solusi dalam menghadapi ekonomi 

dunia yang tengah melambat. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah 

solusi yang memungkinkan untuk memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan saat 

ini dan di masa depan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan industri 

keuangan syariah nasional hingga bulan Mei 2019 sebesar 11,25%, melambat dibanding 

posisi akhir 2018 sebesar 13,98%. Isu teknologi dan kompetisi SDM menjadi salah satu 

faktor yang ikut memberikan andil dalam perlambatan tersebut. Mengutip data dari BI, 

pada tahun 2020 ekonomi syariah tumbuh negatif 1,72% yoy. Tetapi perkembangannya 

lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2019 

yang tumbuh minus 2,07% yoy. Kebijakan otonomi daerah yang digulirkan pemerintah 

sejak 1998 telah mendorong munculnya perkembangan ekonomi baru yang terkadang 

tidak selalu menguntungkan secara kemanuasiaan. Salah satunya adalah banyaknya 

pertambangan emas tanpa izin yang kemudian berdampak pada terganggunya 

ekosistem. 

Tranparansi dan keterbukaan menjadi kebutuhan mendasar di masyarakat dan 

ini berimplikasi pada dunia industri keuangan syariah. Kondisi ini menuntut industri 

keuangan syariah untuk selalu menyajikan laporan keuangan secara jujur dan benar. 

Selain itu dalam perubahan sosial masyarakat, industri keuangan syariah juga harus 

memperhatikan kebutuhan stakeholder dalam proses pelayanan publik. Data dari Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI) menyebutkan bahwa secara keseluruhan, jumlah akuntan yang 

terdaftar adalah sekitar 40.000, sementara jumlah akuntan publik hanya 1.000 orang. Jika 

dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 250 juta maka perbandingannya 

1 : 250.000. Perbandingan di Malaysia dan Singapura masing-masing adalah 1 : 23.000 

dan 1 : 5.000. Diperkirakan instansi pemerintahan se-Indonesia masih kekurangan tenaga 

akuntan hingga 25 ribu orang. Data perusahaan lembaga keuangan non bank terus 

meningkat. Saat ini terdapat 608 perusahaan industri keuangan non bank yang terdiri dari 

200 perusahaan pembiayaan, 100 perusahaan asuransi dan reasuransi dan 308 dana 

pensiun. Menurut BI saat ini terdapat 120 bank di Indonesia baik BUMN dan BUMD. 

Diperkirakan saat ini lembaga keuangan menengah berjumlah sekitar 567 ribu sampai 

600 ribu unit. Jumlah ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan ini terus dibutuhkan 

masyarakat. Sementara kebutuhan SDM di perbankan syariah rata-rata 11.000 orang per 

tahun, baru bisa dipasok sebesar 3.750 orang per tahun saat ini atau 34%. Dengan 

demikian kekurangan SDM untuk keuangan syariah diperkirakan 66%. 

2. Lingkungan Mikro 

Diberlakukannya ASEAN Free Trade Area (AFTA), General Agreement on Tariffs 

and Trade (GATT), dan World Trade Organization (WTO) berimplikasi terjadinya 

liberalisasi di bidang pendidikan. Implikasinya ini adalah munculnya perguruan tinggi dari 

luar negeri yang membuka cabang di Indonesia, baik secara langsung maupun 

bekerjasama dengan perguruan tinggi lokal. Kondisi ini mendesak perguruan tinggi 

dalam negeri untuk meningkatkan kualitas baik melalui akreditasi nasional maupun 

internasional. 
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Transformasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seperti IAIN 

STS menjadi UIN STS Jambi menaikkan citra kampus yang kemudian berdampak pada 

FEBI yang menjadi primadona di PTKI. FEBI UIN STS Jambi menjadi pelopor fakultas 

dengan background ekonomi berbasis Islam di Provinsi Jambi. Salah satu Prodi yang 

ditawarkan UPPS ini adalah AKS. Prodi AKS menjadi Prodi AKS satu-satunya yang ada 

di Provinsi Jambi. Berbeda dengan Prodi Akuntansi pada umumnya, Prodi AKS ini hadir 

untuk menjadi jawaban kebutuhan pasar akan seorang akuntan syariah untuk bank dan 

lembaga keuangan syariah yang sangat berkembang pesat. Untuk mendukung kualitas 

lulusan Prodi, dosen maupun mahasiswa diharapkan mampu mengeskplorasi diri 

dengan mengupdate dan mengupgrade keilmuan dalam bidang akuntansi syariah secara 

komprehensif tentunya dengan dukungan dari UPPS, Prodi, dan Universitas. 

Prodi AKS menjadi pilihan yang sangat istimewa untuk siswa yang berasal dari 

jenjang pendidikan menengah atas meliputi Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Pondok Pesantren di sekitar 

Provinsi Jambi dan luar Provinsi Jambi karena merupakan Prodi AKS satu-satunya di 

Provinsi Jambi. Lulusan Prodi AKS dipersiapkan untuk menjadi entrepreneur Islami, 

asisten ahli peneliti di bidang akuntansi syariah, akuntan syariah, auditor internal syariah, 

analisis pasar modal syariah, analisis laporan keuangan syariah, konsultan akuntansi 

syariah, akuntan perpajakan, dan akuntan pendidik. Sebagai seorang akuntan, lulusan 

Prodi disiapkan untuk bisa terserap dan bekerja di kementerian/lembaga pemerintah, 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan 

swasta yang bonafit, lembaga keuangan bank dan non bank syariah, kantor akuntan 

publik, dan bisa menjadi seorang entrepreneur yang Islami. 

DTPS AKS berpendidikan S2 dan S3 yang berasal dari perguruan tinggi favorit di 

dalam negeri seperti Universitas Gajah Mada, Universitas Pajajaran Bandung, 

Universitas Diponegoro Semarang, Institut Pertanian Bogor, Universitas Trisakti Jakarta, 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Jambi, Universitas Riau, 

UIN Sumatera Utara Medan, dan UIN STS Jambi. Beberapa kekuatan di atas menjadi 

modal penting bagi pengembangan UPPS secara umum dan pengembangan Prodi 

secara khusus. Seperti pengembangan pendidikan profesi akuntansi syariah dan 

lembaga sertifikasi di bidang akuntansi syariah. Upaya yang dilakukan untuk 

pengembangan tersebut antara lain: 

1. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak organisasi profesi seperti Ikatan 

Akuntansi Indonesia (IAI) dan Asosiasi Dosen Akuntan Indonesia (ADAI); 

2. Meningkatkan SDM DTPS AKS melalui studi lanjut S3; 

3. Menyediakan dan mengembangkan jurnal penelitian di bidang akuntansi syariah. 

B. Profil Unit Pengelola Program Studi 

1. Sejarah UPPS 

Cikal bakal berdirinya FEBI UIN STS Jambi adalah berdirinya Prodi Ekonomi 

Syariah (ES) yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pembentukan Nomor: 

In.9/R/SK/PP.009/710.A/2000 dan Prodi Vokasi Perbankan Syariah (D-III PBS) 

berdasarkan SK Pendirian No. 2861 tahun 2012 yang berafiliasi di bawah Fakultas 

Syariah. Selanjutnya, menindaklanjuti animo peminat calon mahasiswa masuk pada ES 

dan D-III PBS, institut menginisiasi pemisahan diri dari Fakultas Syariah menjadi Fakultas 

tersendiri yaitu FEBI. Melalui PMA RI No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PMA 

RI No. 23 Tahun 2013 tentang Ortaker IAIN STS telah mendapat Persetujuan Menpan-

RB No. B/1040/M.PANRB/03/2015, tanggal 26 Maret 2015, Hal: Usulan Pembentukan 

UPPS baru maka FEBI berdiri di lingkungan UIN STS Jambi. 

https://drive.google.com/file/d/13QxPHN7oWSlgZ4EHqndzJFWQ0FbF1nj7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13QxPHN7oWSlgZ4EHqndzJFWQ0FbF1nj7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ilOZti9LJCmSG65wF6t4jMGTLONMj9hK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ilOZti9LJCmSG65wF6t4jMGTLONMj9hK/view?usp=sharing
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FEBI terus berkembang ditunjukkan dengan penambahan Prodi baru yang sesuai 

dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di bidang industri keuangan syariah. Pada tahun 

2016 diajukan proposal pembukaan Prodi Perbankan Syariah (PBS), Akuntansi Syariah 

(AKS), dan Manajemen Keuangan Syariah (MKS). Pada tahun 2017 proposal tersebut 

diterima dan disetujui berdasarkan Keputusan Dirjen Pendis No. 111 Tahun 2017 tentang 

Izin Penyelenggaraan Prodi pada Program Sarjana IAIN STS Jambi yaitu Prodi 

Perbankan Syariah (PBS), Akuntansi Syariah (AKS), dan Manajemen Keuangan Syariah 

(MKS). Saat ini, FEBI terdiri dari empat (4) Prodi yang siap mendidik, menyelenggarakan, 

memfasilitasi, mengarahkan, dan meluluskan sarjana S1 yang terdepan dan inovatif 

dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis dengan semangat Islamic Entrepreneurship 2027 

dalam persaingan global di bidang ekonomi dan bisnis Islam secara umum. 

Melalui Prodi yang ada di lingkungan FEBI diproyeksikan akan lahir para sarjana 

yang terdepan dan inovatif sesuai dengan keilmuan yang spesifik sehingga dapat 

bersaing di pasar kerja (labour market) pada tingkat regional, nasional, maupun 

internasional. Lulusan FEBI diproyeksikan dapat menjadi sarjana yang berkemampuan 

akademik inovatif dan profesional dengan semangat Islamic Entrepreneurship. Tidak 

hanya mendidik, FEBI juga melakukan dan melibatkan peserta didik dalam penelitian dan 

pengabdian masyarakat berbasis integrasi keilmuan yang inovatif dengan semangat 

Islamic Enterpreneurship. Dengan demikian, dimana dan kapan saja lulusan dapat 

bermanfaat dan menjadi problem solver dalam semua lini kehidupan dan dalam upaya 

menciptakan keadilan dan kesejahteraan. 

Prodi AKS mengembangkan program SDM yang berorientasi untuk menghasilkan 

lulusan yang terdidik dan menguasai bidangnya, untuk memenuhi kebutuhan pangsa 

tenaga kerja yang terbuka luas untuk lulusan akuntansi syariah dengan melihat makin 

berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah pada saat sekarang ini, pada 

lembaga keuangan misalnya: saat sekarang ini bank dan lembaga keuangan syariah telah 

meluas sampai ke tingkat daerah, kemudian pegadaian dan koperasi syariah juga 

semakin marak digalakkan pada saat sekarang ini khususnya di Provinsi Jambi dan 

sekitarnya. Lembaga-lembaga itu pastinya membutuhkan akuntan-akuntan handal yang 

berjiwa Islami. Prodi AKS akan menghasilkan lulusan yang handal dan kompeten di 

bidang akuntansi syariah dengan semangat Islamic Entrepreneurship sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Saat ini Prodi AKS telah berumur 3 tahun sejak didirikan dan telah 

memiliki 345 mahasiswa yang terbagi pada tiga lokal semester 6 (enam), empat lokal 

pada semester 4 (empat), dan tiga lokal pada semester 2 (dua). 

2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Tata Nilai 

a. Visi 

UPPS memiliki visi yang merupakan turunan dari visi Universitas yaitu 

Universitas yang Inovatif dengan semangat Entrepreneurship Islami. Rumusan 

visi FEBI UIN STS Jambi, yaitu Terdepan dan yang Inovatif dalam Bidang Ilmu 

Ekonomi dan Bisnis dengan Semangat Islamic Entrepreneurship Tahun 2027. 

b. Misi 

UPPS memiliki misi sebagai berikut: 

1) Menyediakan akses dan pemerataaan pendidikan tinggi bermutu yang relevan 

dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam; 

2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkulitas dalam bidang ekonomi dan 

bisnis Islam agar peserta didik berkemampuan akademik dan profesional yang 

inovatif serta memiliki jiwa Islamic entrepreneurship; 

https://drive.google.com/file/d/1ixPgKL2x8BwCC4cTOsGjBCosJm5TiyBd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ixPgKL2x8BwCC4cTOsGjBCosJm5TiyBd/view?usp=sharing
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3) Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu ekonomi 

dan bisnis Islam, berbasis transintegrasi keilmuan yang inovatif dengan semangat 

Islamic Entrepreneurship; dan 

4) Mengembangkan mutu tata kelola kelembagaan dan memperluas jaringan 

kerjasama di bidang ilmu ekonomi dan bisnis Islam. 

c. Tujuan 

Berdasarkan pada visi dan misi sebagaimana dikemukakan di atas, 

keberadaan UPPS bertujuan untuk: 

1) Terpenuhinya akses dan jaminan pemerataan pendidikan tinggi bermutu yang 

relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis 

Islam; 

2) Menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam ilmu ekonomi dan bisnis islam agar 

peserta didik berkemampuan akademik dan profesional yang inovatif serta 

memiliki semangat Islamic Entrepreneurship; 

3) Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu 

ekonomi dan bisnis Islam berbasis transintegrasi dan multidisipliner yang inovatif 

dengan semangat Islamic Entrepreneurship; dan 

4) Menghasilkan kinerja mutu tata kelola kelembagaan dan memperluas jaringan 

kerjasama di bidang ilmu ekonomi dan bisnis Islam. 

d. Strategi 

a) Bidang Pendidikan meliputi: 

1. Melengkapi, menyempurnakan, dan mengevaluasi instrumen perkuliahan 

RPS sesuai dengan tagihan kurikulum yang berbasis KKNI; 

2. Menyusun target kerjasama dengan universitas atau fakultas lain yang 

bersifat lokal, nasional, internasional, lembaga pendidikan, instansi 

pemerintah dan pihak swasta; 

3. Melibatkan secara aktif tenaga dosen dalam asosiasi-asosiasi keilmuan 

sebagai upaya pengembangan keilmuan dan jaringan; 

4. Menyusun kegiatan non formal dalam rangka peningkatan soft skill dan 

eksplorasi diri mahasiswa; 

5. Menyusun program sertifikasi profesi bagi mahasiswa; 

6. Meningkatkan pemanfaatan media berbasis teknologi informasi untuk dosen 

dan mahasiswa; 

7. Memberi kesempatan seluas-luasnya dan memfasilitasi dosen ilmu ekonomi 

dan bisnis Islam untuk melanjutkan studi ke jenjang Strata 3; 

8. Memberi umpan balik dari lulusan mengenai kurikulum. 

9. Menggunakan e-learning pada proses pembelajaran; 

10. Menjalin kerja sama dengan universitas lain yang bersifat lokal, nasional, 

internasional, lembaga pendidikan, instansi pemerintah dan pihak swasta; 

11. Meningkatkan kompetensi dosen dengan memfasilitasi partisipasi mereka 

dalam forum ilmiah berupa pelatihan yang relevan bidang keilmuan dosen di 

tingkat nasional maupun internasional; 

12. Pembaharuan media dan metode pembelajaran berbasis teknologi 

informasi; 

b) Bidang Penelitian meliputi: 

1. Melaksanakan seminar penulisan artikel ilmiah untuk diterbitkan dalam jurnal 

2. Melibatkan mahasiswa ilmu ekonomi dan bisnis Islam dalam penelitian 

dosen tetap ekonomi dan bisnis Islam 
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3. Mendesimasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa dalam seminar 

nasional atau konferensi internasional baik dalam negeri maupun luar negeri 

4. Mengajukan Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk karya ilmiah yang 

merupakan hasil penelitian 

5. Mendokumentasikan hasil penelitian sesuai dengan kriteria pemanfaatan di 

tingkat lokal, nasional, dan internasional 

6. Menerbitkan dan mempublikasikan hasil penelitian dosen-dosen dalam 

bentuk  artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; 

7. Mengoptimalkan kegiatan lokakarya akademik, penulisan buku ajar, dan 

modul/ bahan ajar; 

8. Menyelenggarakan seminar/workshop bidang pendidikan, dan penelitian 

berbasis bidang ilmu ekonomi dan bisnis Islam; 

9. Memberikan apresiasi kepada dosen yang mampu menerbitkan laporan 

penelitiannya dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi atau jurnal 

bereputasi internasional serta bantuan akomodasi untuk mengikuti 

konferensi nasional atau internasional dalam negeri; 

10. Memiliki jurnal nasional terakreditasi pada Prodi yang pada tahun 2020 dan 

jurnal internasional pada tahun 2022; 

11. Mewajibkan penelitian mahasiswa terintegrasi dalam jurnal baik di tingkat 

lokal maupun nasional. 

12. Memiliki jurnal nasional/internasional terakreditasi pada tahun 2027 yang 

didukung oleh e-journal. 

c) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi:  

1. Membentuk beberapa tim pengabdian kepada masyarakat (kolaborasi 

dosen dan mahasiswa); 

2. Melaksanakan pengabdian kelompok dengan menjadi tenaga ahli 

pengembangan desain pembelajaran;  

3. Melibatkan dan meningkatkan mahasiswa dan/atau alumni ilmu ekonomi 

dan bisnis Islam dalam kegiatan pengabdian masyarakat; 

4. Mengarahkan dosen untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian 

masyarakat. 

5. Meningkatkan kegiatan kelompok pengabdian masyarakat dengan turut 

serta melibatkan alumni ekonomi dan bisinis Islam; 

6. Meningkatkan partisipasi dosen untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan 

pengabdian masyarakat, membantu kegiatan pemerintahan dan organisasi 

kemasyarakat; 

7. Memberikan apresiasi kepada dosen yang telah melakukan pengabdian 

kepada masyarakat; 

8. Mewajibkan program pengabdian masyarakat kepada mahasiswa setiap 

semester yang didampingi oleh dosen; 

9. Berkompetisi memperoleh program hibah pengabdian masyarakat baik dari 

pihak kampus sendiri maupun dari luar kampus. 

d) Bidang Tata Kelola Kelembagaan dan memperluas jaringan kerjasama, meliputi: 

1. Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan perbankan dan non 

perbankan, pemerintah dan swasta; 

2. Membuat Buku SOP tentang pelayanan tata kelola kelembagaan dan 

melaksanakan pelayanan dengan memenuhi kriteria transparan, akuntabel 

dan kredibel; 
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3. Memberikan peluang pelatihan peningkatan kompetensi tendik agar tata 

kelola kelembagaan semakin baik. 

4. Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan perbankan dan non 

perbankan, pemerintah dan swasta, di dalam negeri; 

5. Meningkatkan pelayanan tata kelola kelembagaan sesuai dengan SOP 

dengan memenuhi kriteria transparan, akuntabel dan kredibel dengan 

mengikuti pelatihan pelatihan untuk tenanga kependidikan; 

6. Mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi tendik agar tata kelola 

kelembagaan semakin baik; 

7. Mengarahkan dosen untuk aktif dalam melakukan kerjasama dengan 

lembaga sertifikasi profesi dan lembaga penunjang lainnya 

8. Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan perbankan dan non 

perbankan syariah, pemerintah dan swasta, di dalam negeri dan luar negeri; 

9. Meningkatkan pelayanan tata kelola kelembagaan sesuai dengan SOP 

dengan memenuhi kriteria transparan, akuntabel dan kredibel dengan 

mengikuti pelatihan pelatihan untuk tenanga kependidikan; 

10. Mengarahkan tenaga lulusan FEBI untuk membuka jaringan uji kompetensi 

secara mandiri, dengan membuka kesempatan seluas-luasnya untuk 

berprestasi secara produktif; 

11. Mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi tendik agar tata kelola 

kelembagaan semakin baik. 

e. Tata Nilai 

Tata nilai UPPS mengikuti Universitas dengan menganut nilai-nilai universal 

yang menjadi landasan dalam segenap aktivitas pendidikan, meliputi: 

1) Kesalehan: Seluruh akitvitas  di lingkungan UPPS dibangun berdasarkan 

ketaatan dalam hubungan  dengan Allah (hablun min Allah) dan hubungan 

dengan  sesama  manusia  (hablun min al-nas)  yang dimanifestasikan dalam 

bentuk sikap ikhlas, peduli, kesediaan membantu, toleran dan inclusive; 

2) Keterbukaan: Segenap civitas akademika dan pegawai di lingkungan UPPS 

terbuka terhadap ide-ide dan gagasan-gagasan perubahan dan perbaikan serta 

terbuka  untuk bekerjasama dan berinteraksi dengan semua kelompok dengan 

latar belakang berbeda; 

3) Profesional: Seluruh civitas akademika dan pegawai di lingkungan UPPS 

bekerja secara profesional sesuai tugas pokok dan fungsinya serta menjunjung 

tinggi etika dan integritas profesi; 

4) Akuntabel: Seluruh aktivitas dalam pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi di 

UPPS dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder sesuai dengan 

peraturan dan ketentuan yang berlaku; 

5) Transparan: UPPS menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 

memperoleh informasi tentang pengelolaan UPPS yaitu informasi tentang 

kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang 

dicapai; dan 

6) Inovasi: Seluruh civitas akademika dan pegawai di lingkungan UPPS 

menjadikan jiwa entrepreneurship modal dalam pengembangan kreatifitas dan 

produktivitas lembaga. 

3. Ortaker 

Organisasi Universitas terdiri atas organ pengelola, organ pertimbangan, dan 

organ pengawasan. Organ pengelola UPPS terdiri atas: 

1) Dekan dan Wakil Dekan; 



 

10 
 

2) Prodi; 

3) Laboratorium; dan 

4) Bagian Tata Usaha. 

Dekan bertugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan sesuai 

dengan kebijakan Rektor. Dalam melaksanakan tugas Dekan dibantu oleh tiga orang 

Wakil Dekan, yaitu:  

1) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan yang mempunyai tugas 

membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat, serta kelembagaan;  

2) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang 

mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang 

perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan, pengelolaan 

sarpras, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan 

3) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang mempunyai tugas 

membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, 

dan kerja sama. 

Prodi merupakan perpanjangan tangan dari UPPS sebagai satuan pelaksana 

akademik yang dipimpin oleh Ketua dibantu Sekretaris. Ketua Prodi berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Dekan. Tugas Prodi adalah menyelenggarakan 

pendidikan tinggi dalam satu disiplin ilmu pengetahuan. Pelaksana kegiatan administrasi 

akademik, umum, perencanaan, dan pelaporan pada UPPS adalah Bagian Tata Usaha. 

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian dan bertanggung jawab langsung 

kepada Dekan dan dibantu oleh dua Kepala Sub Bagian. 

4. Mahasiswa dan Lulusan 

Saat ini jumlah mahasiswa FEBI mencapai 1.853 orang, yang tersebar pada 

empat Prodi. Mahasiswa yang masuk ke UPPS adalah siswa yang berasal dari jenjang 

pendidikan menengah atas yang meliputi Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), maupun dari Pondok Pesantren. 

Input mahasiswa UPPS dijaring melalui sistem rekrutmen dengan beberapa jalur, yaitu 

Jalur Undangan, Jalur Tahfiz, Jalur Prestasi Minat Bakat dan Keterampilah Khusus, Jalur 

SPAN-PTKIN, Jalur UM-PTKIN, dan Jalur Reguler. Sistem penerimaan mahasiswa baru 

dilakukan secara online dan offline dengan metode test tertulis, wawancara pengetahuan 

agama, pengetahuan umum, bahasa, dan pengetahuan dasar literasi Alquran. Khusus 

mahasiswa yang memiliki kelemahan pada literasi Alquran direkemendasikan untuk 

dibina di Ma’had Al-Jamiah Al ‘Ali. 

Prestasi monumental yang dicapai oleh mahasiswa Prodi AKS diantaranya: 

a) Bidang Akademik. 

1) The 2nd International Conference on Halal Issue, Policy, and Sustainability UMI 

(HalalUMI) 2020 (Presenter); 

2) Pembuat Laporan Keuangan O’ Chicken; 

3) Kompetensi Akuntansi Trisakti School of Management (Juara 6); 

4) Lomba Essay Tingkat Nasional Shariah Accounting (Juara 2); 

5) National Essay Competition Shariah Accounting (Juara 2); 

6) Kompetisi Perbankan Syariah Nasional (Kopsyarnas) (7 Finalis Lomba Essay 

Nasional); 

7) Lomba Essay Nasional GenBI 2020 (10 Finalis Terbaik); 

8) Sertifikasi Kompetensi Operator Aplikasi Perkantoran Junior (Lembaga 

Sertifikasi Profesi Komputer); 

https://drive.google.com/file/d/1ftEypyQKfTQi78VlPdkXZGRhZ2_PHdK_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i9V3Nbvis9BjDp-UXvpnstRGIPgkrilR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i9V3Nbvis9BjDp-UXvpnstRGIPgkrilR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nMhVGRxLVoXt1zbGJNc5dF5yusMoMu8_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OEb3DfOYHaX76HFcEnby-QNjWbIWIKi7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rGTBjTmUHhZDAQk1yYU9Kp654aIbVhzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10SvgtYoX_0QYs8_7wyiHy0b_-TVYOYBH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PUCWN6whYTfoxWzVAj5M4lqOfZbmV3Gs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PUCWN6whYTfoxWzVAj5M4lqOfZbmV3Gs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bp3qzo8ZM7jHpiZhpwHyjy9ceQM_9nPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aR2B6RbfL04OVtigloEb5SqKgCgjDxms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aR2B6RbfL04OVtigloEb5SqKgCgjDxms/view?usp=sharing
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9) Sertifikasi Kompetensi Yunior Teknisi Akuntansi Jenjang II pada KKNI (Lulus 

Uji Kompetensi LSK-TA); 

10) Sertifikasi Kompetensi Teknisi Akuntansi Level II dan Level III (Lulus Uji 

Kompetensi LSK-TA); 

11) Sertifikasi Kompetensi Teknisi Akuntansi Mengelola Buku Besar Jenjang II 

pada KKNI (Lulus Uji Kompetensi LSK-TA); 

12) Lomba Karya Tulis Ilmiah Dies Natalis ke-52 UIN STS Jambi (Juara I); 

13) Lomba Karya Tulis Ilmiah Dies Natalis ke-52 UIN STS Jambi (Juara II); 

14) Pembicara dalam Kegiatan Seminar Nasional “Implementasi Fintech di Era Gen 

Z” (an. Muhammad Riyadi Dwi Atmojo); 

15) Pembicara dalam Kegiatan Seminar Nasional “Implementasi Fintech di Era Gen 

Z” (an. Nurjanah) 

16) Festival Ekonomi Milenial (FEM) FEBI UIN STS Jambi (Harapan III); 

17) Duta Bahasa Inggris (10 Besar). 

b) Bidang Non Akademik. 

1) Thawalib Self Defense Cup (Atlet Putra); 

2) Lomba Puisi Dakwah “Peran Cendikiawan Muslim di Era Pandemi” Agricultural 

Islamic Fair 2020 (Juara II); 

3) Lomba Barzanji Marhaban (Terbaik I); 

4) Turnamen Kejuaraan Jambi Silat Cup Open 2018; 

5) Kejuaraan Nasional Arung Jeram (R6)  - Ciwulan 2018 (Peraih Medali 

Perunggu Head to Head); 

6) Pekan Olahraga, Seni dan Ilmiah (Juara III Catur); 

7) Kegiatan Arung Jeram Provinsi R4 Youth Sungai Penuh 2017 Team Slaloom 

Putri (Juara I); 

8) Kegiatan Arung Jeram Provinsi R4 Youth Sungai Penuh 2017 Team Sprint 

Putri (Juara I); 

9) Kegiatan Arung Jeram Provinsi R4 Youth Sungai Penuh 2017 Head To Head 

Putri (Juara II); 

10) Kegiatan Arung Jeram Provinsi R6 Kabupaten Bungo 2018 (Atlet); 

11) Sayembara Quotes Harlah PMII ke-60 (Juara II); 

12) Sayembara Quotes Harlah PMII ke-60 (Juara III); 

13) Business Concept Competition Studec International Tahun 2020 (Top 50); 

14) Lomba Desain Poster “Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap 

Pencegahan Virus Corona (Covid 19)  (Juara III). 

FEBI terus mengalami peningkatan dalam menghasilkan lulusan pada tiga 

tahun terakhir dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang terus membaik. Lulusan 

FEBI seterusnya ada yang melanjutkan pendidikan ke jenjang magister baik di 

perguruan tinggi di Provinsi Jambi maupun di luar Provinsi Jambi. Lulusan FEBI juga 

mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan pada kementerian/lembaga negara, 

pemerintah daerah, perusahaan nasional, dan perusahaan multinasional. Khusus 

Prodi AKS, mahasiswanya saat ini berjumlah 345 orang. Namun Prodi belum 

menghasilkan lulusan, mahasiswa Prodi saat ini masih duduk pada semester enam 

dan beberapa semester lagi baru akan dapat menyelesaikan pendidikan jenjang 

strata satu (S-1). 

5. Dosen dan Tendik 

Prodi AKS memiliki DT sebanyak 31 orang dan DTT 2 orang (6,45% dari dosen 

tetap), DTPS AKS sebanyak 21 orang, sedangkan tendik sebanyak 7 orang. DTPS AKS 

https://drive.google.com/file/d/1pnvB0AKAFU7qdTT0dF9mA6BgNXOfia-Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pnvB0AKAFU7qdTT0dF9mA6BgNXOfia-Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d7-N2zbmw5WqTFFeb9LhcLDSKIheJ1wY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d7-N2zbmw5WqTFFeb9LhcLDSKIheJ1wY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pnvB0AKAFU7qdTT0dF9mA6BgNXOfia-Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pnvB0AKAFU7qdTT0dF9mA6BgNXOfia-Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cTXAgrkOa10uvlT7VtfpSOfSqIG3jG2a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cZiDOQo5-Z5oPmk0LwwqkJiJBPPMCl6m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ifujd7WKiViuf5DH60qh3d1J-WjRp0Dv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ifujd7WKiViuf5DH60qh3d1J-WjRp0Dv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CqfJY8XWyiTbYYg_HT9ncXgOxt22fFHl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CqfJY8XWyiTbYYg_HT9ncXgOxt22fFHl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B7TlXy8ojj2Q6BdxqOkQv5CjE2KEfcNv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/182y7DJtKr0wGxRGGlJEwTXVMWPACVfz3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19WJ3hwJhZLKub6Zx0_kTm9phWxfsv9ZA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-7JDwwSYXLIrHahCWbRMf1es3-I55i9m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-7JDwwSYXLIrHahCWbRMf1es3-I55i9m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W0JzTNSZaW2Zy6Nk_c1kDv_vbEmJIcGZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ozjYjYFcR6rCfSN0Qk8Zpco8f04fv3Sr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/199g_oR8mJX5c_yV583TMN37BZwcYv28P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/199g_oR8mJX5c_yV583TMN37BZwcYv28P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rFvdcYuN2sRJQZ0NKIbosyLTEDMcV5f0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NCHa6OoEBWGIPN-1wKM3TeAMP6Y0_a7U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NCHa6OoEBWGIPN-1wKM3TeAMP6Y0_a7U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n2BZOa-iQAxoH5gTfF3S4_sPUZGYu-nm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n2BZOa-iQAxoH5gTfF3S4_sPUZGYu-nm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rf1izljLXJ6_Rqju2mwA7-dc6dD8JB3O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rf1izljLXJ6_Rqju2mwA7-dc6dD8JB3O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xmeahdm6pxnrFJtdKJj2YYKG9WBuvCfr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17hwH3KmwXWfy9YtmyIBNJ_JRKVGUkBsz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BZ5qPCCoLBwmUOofMsstHWoEkbSdBS7F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y-68H0fL_DL4dEIMiAjpnu_HDynwwmN_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vjxRp86VQczoFz3XxtYiQf230EQqGykw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vjxRp86VQczoFz3XxtYiQf230EQqGykw/view?usp=sharing


 

12 
 

berjumlah 7 orang atau 38% dosen bergelar Doktor, 14 orang atau 62% Magister. 

Tercatat berjumlah 1 orang atau 5% memiliki jabatan akademik Profesor, 6 orang atau 

29% Lektor Kepala, 7 orang atau 33% Lektor, dan 7 orang 33% Asisten Ahli. Rasio 

antara DTPS dengan Mahasiswa Aktif saat ini adalah 1:16,43.  

DTPS AKS memiliki prestasi yang monumental diantaranya: 

1) Presenter SEA-AFSID (Southeast Asia Academic Forum Sustainable Development) 

tahun 2018; 

2) Narasumber Kegiatan Konvensyen Serantau Pengajian Islam (RCIS) Koleg 

University Islam Malaka, Malaysia tahun  2018; 

3) Presenter AICIELS (Annual International Conference on Islamic Economics and 

Social Sciences) tahun 2019; 

4) Presenter di International Workshop “Revisiting The Indonesian Transmigration 

Experince: Community Resilience and Long Term-Outcomes”; 

5) Presenter MIICEMA (Malaysia Indonesia International Conference on Economics, 

Management and Accounting) tahun 2017; 

6) Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jambi 2017-2020; 

7) Dewan Juri MTQ ke-49 Provinsi Jambi tahun 2019; 

8) Dewan Pengawas Syariah Jambi di Bank 9 Jambi; 

9) Ketua MUI Kota Jambi; 

10) Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Jambi periode 2015-2020; 

11) Sekretaris Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Jambi Periode 1441 

H-1444 H; 

12) Tim DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Provinsi Jambi Periode 

2019-2020); 

13) Panelis Debat Publik Calon Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018; 

14) Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode 2013-2017; 

15) Pengembang Bahan Ajar Tutorial Online di Universitas Terbuka Jakarta; 

16) Reviewer pada Jurnal Nasional Maqdis: Kajian Ekonomi Islam Sinta 3; 

17) Editor in Chief di Jurnal Nasional Iltizam; 

18) Managing Editor di Jurnal Nasional Iltizam. 

6. Keuangan, Sarana, dan Prasarana 

UPPS mengalokasikan dana untuk operasional pembelajaran selama 3 tahun 

terakhir setiap tahunnya tidak kurang dari Rp. 20.000.000 per tahun untuk setiap 

mahasiswa. Khusus untuk Prodi saat ini jumlah mahasiswa aktif sebanyak 345 dan 

dialokasikan dana operasional pendidikan sebesar 6.900.440.000 mahasiswa sehingga 

rata-rata dana operasional untuk proses pembelajaran adalah sebesar Rp. 20.010.275,-

/mahasiswa/tahun. Untuk kegiatan penelitian, UPPS mengalokasikan dana rata-rata 

selama 3 tahun terakhir sebesar Rp. 210.000.000 khusus untuk Prodi dengan jumlah 

DTPS sebanyak 21 dosen, sehingga rata-rata dana penelitian dosen adalah Rp. 

10.000.000/dosen/tahun. Sedangkan rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat 

selama 3 tahun terakhir yang dialokasikan UPPS, khusus Prodi sebesar Rp. 

105.053.000,- dengan jumlah DTPS sebanyak 21 dosen, sehingga rata-rata dana 

PkM/dosen/tahun sebesar Rp. 5.002.524,-. 

UPPS memiliki sarpras yang sangat memadai untuk mendukung pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada saat ini sedang dilakukan 

perbaikan sarpras serta fasilitas untuk meningkatkan kualitas proses kegiatan belajar 

dan mengajar serta kegiatan civitas akademika di lingkungan UPPS. 

7. Sistem Penjaminan Mutu 

https://drive.google.com/file/d/1OwDYi_le3B2xbTYUPlZoUy91j5D3nSR6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OwDYi_le3B2xbTYUPlZoUy91j5D3nSR6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ghlpg7M9-e5x9DbYd1PDasxbNcu6hmHs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ghlpg7M9-e5x9DbYd1PDasxbNcu6hmHs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iKxPfbiCg0LlvhbCnuA0oFu1qxy-TBT2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iKxPfbiCg0LlvhbCnuA0oFu1qxy-TBT2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XIghO9LMLS47Yx_f5qoJJ8mTf7qxBZnW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XIghO9LMLS47Yx_f5qoJJ8mTf7qxBZnW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZApJnGEnDVmzfqP8klBu08PVKvH0Fwob/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZApJnGEnDVmzfqP8klBu08PVKvH0Fwob/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1byxE2aFfFXSVux3rjZ8dqUMgu_VJ8-_6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11wOnltSHEeEhoore7C6lr6fJa95zybyH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C-zMuIB5EkTaoJtIp6omKjzUq_lm_RKF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r2kCswzZ37BR_dgdm1oVqJvaH7sNG0gO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11r2k4whqAPoKFV2R4wk0R8PLo9YpDmcA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nGGrOnk8OZ8WrTo3FP3VwwmfIEf8OMSB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nGGrOnk8OZ8WrTo3FP3VwwmfIEf8OMSB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z0Y7Lb-LfHRRCj4ukYIieqHv4x01H7gC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z0Y7Lb-LfHRRCj4ukYIieqHv4x01H7gC/view?usp=sharing
https://jamberita.com/read/2018/04/13/906/ini-5-panelis-debat-publik-sesi-ii-untuk-pilwako-jambi/
https://drive.google.com/file/d/1UWPJUe5TQ89JJBH4bX-HnfegM8rSZUC0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M_ITAH1XJIbc_wuGnAvpLvIVp4jKpiI2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nn-eVR9r_smLBeJhLhEMOHCTOEsB8KYc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qyD1-FZvZaJ1biZuR8ourbEQmtzRnOSS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qyD1-FZvZaJ1biZuR8ourbEQmtzRnOSS/view?usp=sharing
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Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dinyatakan dalam SK Rektor No. 39 

Tahun 2018, bahwa PSMF mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, 

mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan 

akademik pada UPPS. Struktur organisasi PSMF terdiri dari Ketua dan Sekretaris. SPMI 

dilengkapi dengan dengan dokumen Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, 

Formulir Mutu, SOP, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu. 

Penjaminan mutu di UPPS dan Prodi meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada setiap unit dan semua level 

manajemen. Implementasi penjaminan mutu didukung dengan sistem Audit Mutu 

Internal (AMI). AMI dilaksanakan pada semua unit oleh Lembaga Penjaminan Mutu 

(LPM) dengan melibatkan auditor mutu internal yang terlatih dalam bidang sistem 

penjaminan mutu berbasis The International Organization for Standardization (ISO) dan 

BAN-PT. Hasil AMI selanjutnya dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang 

melibatkan semua level manajemen. Rekomendasi RTM selanjutkan menjadi landasan 

dalam pengambilan kebijakan dalam pengembangan UPPS dan Prodi.  

UPPS dan Prodi menerapkan SPMI dengan berpedoman pada siklus Penetapan, 

Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) berikut: 

1) Penetapan Standar. Pada tahap ini UPPS menetapkan standar mutu yang diturunkan 

Universitas;  

2) Pelaksanaan Standar. Tahap ini merupakan pemenuhan standar mutu pada semua 

Prodi dan menjadi tanggung jawab semua pejabat struktural sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; 

3) Evaluasi. Pada tahap ini UPPS melakukan kegiatan evaluasi guna membandingkan 

antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan yang telah ditetapkan; 

4) Pengendalian. Pada tahap ini UPPS melakukan analisis penyebab standar yang tidak 

tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan  

5) Peningkatan. Pada tahap ini UPPS melakukan perbaikan standar agar lebih tinggi 

dari standar yang telah ditetapkan. 

8. Kinerja UPPS dan Prodi 

Kinerja UPPS dan Prodi dalam tiga tahun terakhir pada aspek capaian dan luaran 

yang unggul adalah sebagai berikut: 

a. Prodi 

1) Bidang Pendidikan. 

a) Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa Prodi sampai dengan 

semester 6 adalah 3,54. 

2) Bidang Penelitian dan PkM 

a) Publikasi ilmiah dosen pada jurnal internasional bereputasi dalam tiga tahun 

terakhir (2017-2019) ada 1 publikasi; 

b) Publikasi ilmiah dosen pada seminar internasional dalam tiga tahun terakhir 

(2017-2019) ada 12 seminar; 

c) Publikasi ilmiah dosen pada jurnal nasional terakreditasi dalam tiga tahun 

terakhir (2017-2019) ada 34 publikasi; 

d) Terdapat 23 karya dosen yang disitasi dalam tiga tahun terakhir dengan jumlah 

karya yang mensitasi sebanyak 59; dan 

e) Terdapat 14 orang dosen dalam tiga tahun terakhir yang memiliki HKI dalam 

bentuk Hak Cipta; 

f) Terdapat 2 orang dosen dalam tiga tahun terakhir yang memilki buku ber-ISBN. 

Penjelasan di atas menggambarkan adanya keselarasan dengan substansi 

keilmuan akuntansi syariah yaitu: 

https://drive.google.com/file/d/1CCJH8GxxU8rKM3g2S84Jvxp_ItBfuzBI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CCJH8GxxU8rKM3g2S84Jvxp_ItBfuzBI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KKQL3iEOtUAGM5jKW2Vr3igmx4m5MNbL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JNzqnBgHwavKkG11C8kON8ECZZX3utTt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19iEDe4BdZ6ib5GLrTv7C7NUocc2iCahg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B7kpe0yBlmNk-ZJxdoOfL8KGWiEShxTq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f-yzjHvPzMciWZ4CAZ4SKqijumtJz2hA/view?usp=sharing
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1. Kelimuan akuntansi syariah mendukung pencapaian visi misi UPPS; 

2. Keilmuan akuntansi syariah sangat dibutuhkan oleh seorang Entrepreneur yang 

Islami; 

3. Keilmuan akuntansi syariah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan distingsi 

Universitas yaitu Islamic Entrepreneurship. 

Terkait dengan pengembangan keilmuan akuntansi syariah terdapat kondisi yang 

memungkinkan untuk pengembangan tersebut dengan adanya iklim yang kondusif, yaitu: 

1. Kebijakan dari Pemerintah yang memberikan kebebasan atau otonomi perguruan 

tinggi melalui peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 

2. Kebijakan dari Pimpinan Universitas yang memberikan kesempatan kepada DTPS 

AKS untuk mengembangkan diri melalui studi lanjut dan studi profesi 

3. Kebijakan dari Pimpinan UPPS yang menyediakan kegiatan-kegiatan terkait dengan 

pengembangan akademik dosen 

4. Pimpinan Prodi yang memiliki komitmen untuk pengembangan 

Pada saat ini, reputasi DTPS AKS memang belum menjadi referensi secara 

nasional tetapi secara lokal reputasi DTPS AKS sudah diakui. Misalnya beberapa DTPS 

sudah sering diundang menjadi narasumber dalam berbagai seminar ilmiah tentang 

akuntansi syariah. DTPS AKS juga sudah tersertifikasi pada level tinggi. Bahkan ada 

salah satu dosen yang sudah tersertifikasi di tingkat Internasional. 

C. Kriteria 

C.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi 

1. Latar Belakang  

Visi dan misi merupakan suatu hal yang penting dan syarat wajib bagi sebuah 

institusi. Seperti sebuah ungkapan bahwa hidup tanpa visi dan misi ibarat orang 

berjalan hanya satu kaki dan tanpa tahu arah tujuan. Visi dan misi merupakan komitmen 

yang menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam mengelola institusi. Setiap 

institusi memiliki visi dan misi tertentu, tergantung tujuan yang akan dicapai oleh 

masing-masing institusi. Visi juga dikenal sebagai cita-cita bagi sebuah institusi yang 

harus dituju. Oleh karena itu, peranan visi dan misi suatu institusi sangatlah penting. 

VMTS UPPS menjadi keharusan yang mutlak dijadikan sebagai acuan dasar 

dan pedoman bagi civitas akademika UPPS sebagaimana diamanatkan dalam PMA 

No. 30 tahun 2017 (26 September 2017) tentang Statuta UIN STS Jambi yang menjadi 

dasar untuk mewujudkan organisasi dan tata kelola Perguruan Tinggi yang baik. VMTS 

UPPS merupakan turunan dari VMTS Universitas sebagaimana terdapat dalam Statuta 

UIN STS Jambi. 

Visi UPPS adalah  Terdepan dan yang Inovatif dalam Bidang Ilmu Ekonomi 

dan Bisnis Dengan Semangat Islamic Entrepreneurship Tahun 2027. UPPS 

memiliki misi sebagai berikut: 

1) Menyediakan akses dan pemerataaan pendidikan tinggi bermutu yang relevan 

dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam; 

2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkulitas dalam bidang ekonomi dan 

bisnis Islam agar peserta didik berkemampuan akademik dan profesional yang 

inovatif serta memiliki jiwa Islamic Entrepreneurship; 

3) Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu ekonomi 

dan bisnis Islam, berbasis transintegrasi keilmuan yang inovatif dengan semangat 

Islamic Entrepreneurship; dan 

4) Mengembangkan mutu tata kelola kelembagaan dan memperluas jaringan kerjasama 

di bidang ilmu ekonomi dan bisnis Islam. 

https://drive.google.com/file/d/19pKXGx6azM56JdSBesOewdE6kAIJhvQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19pKXGx6azM56JdSBesOewdE6kAIJhvQd/view?usp=sharing
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Berdasarkan pada visi dan misi sebagaimana dikemukakan di atas, 

keberadaan UPPS bertujuan untuk: 

1) Terpenuhinya akses dan jaminan pemerataan pendidikan tinggi bermutu yang 

relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis Islam; 

2) Menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam ilmu ekonomi dan bisnis Islam agar 

peserta didik berkemampuan akademik dan profesional yang inovatif serta memiliki 

semangat Islamic Entrepreneurship; 

3) Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu 

ekonomi dan bisnis Islam berbasis transintegrasi dan multidisipliner yang inovatif 

dengan semangat Islamic Entrepreneurship; dan 

4) Menghasilkan kinerja mutu tata kelola kelembagaan dan memperluas jaringan 

kerjasama di bidang ilmu ekonomi dan bisnis Islam. 

Visi dan misi Prodi merupakan visi misi keilmuan yang diimplementasikan untuk 

menghasilkan kinerja yang sinergi baik dari tingkat Prodi, UPPS sampai kepada 

Universitas. Selanjutnya visi dan misi ini mencerminkan saling mendukung antara pihak 

Universitas, UPPS sampai kepada pihak Prodi, untuk pencapaian kinerja Tri Dharma 

perguruan tinggi yang lebih baik ke depannya. Untuk itu melalui visi dan misi yang telah 

dihasilkan oleh Prodi diharapkan dapat untuk menciptakan mahasiswa lulusan yang 

dapat membawa perubahan dan menguasi ilmu akuntansi syariah. Visi Prodi adalah 

Terdepan dan Inovatif dalam Kajian Akuntansi Syariah dengan Semangat 

Entrepreneurship Islam 2027. 

Misi Prodi adalah: 

1. Menyediakan akses dan pemerataan pendidikan tinggi jenjang sarjana S-1 yang 

bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam  bidang  ilmu akuntansi  

syariah; 

2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi jenjang Sarjana S-1 yang berkualitas dalam 

bidang ilmu akuntansi syariah agar peserta didik berkemampuan akademik dan/atau 

profesional yang inovatif serta memiliki jiwa islamic entrepreneurship; 

3. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di  bidang  ilmu akuntansi 

syariah, berbasis transintegrasi keilmuan yang inovatif dengan semangat Islamic 

Entrepreneurship; 

4. Mengembangkan mutu tata kelola kelembagaan dan memperluas jaringan kerjasama 

di bidang akuntansi syariah. 

Dalam penyusunan VMTS UPPS ada mekanisme yang ditempuh melalui 

beberapa tahapan: 

1. Pembentukan tim perumus visi misi yang terdiri atas unsur pimpinan, dosen dan 

tendik berdasarkan SK Dekan FEBI UIN STS Jambi SK Dekan No. 7214 Tahun 2018 

tentang Penetapan Panitia dan Tim Perumus Visi Misi FEBI UIN STS Jambi Tahun 

2018 dan Visi Misi Prodi. 

2. Tim perumus melakukan pengumpulan sumber-sumber yang relevan seperti hasil 

evaluasi diri dan telaah terhadap kondisi dan kebutuhan internal maupun eksternal 

dan menyesuaikan dengan kebutuhan ke depan.  

3. Penyusunan draft visi misi melalui melalui agenda kegiatan berupa Focus Group 

Discussion (FGD) internal yang dihadiri oleh Tim Visi Misi, Dekan, Wakil Dekan, 

Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, dan Dosen yang ada di lingkungan UPPS. 

4. Melakukan kegiatan loka karya visi misi sekaligus pembahasan Rencana Strategis 

(Renstra) UPPS dengan mendatangkan Bapak Dr. Suwadi, M.Ag sebagai pemateri 

https://drive.google.com/open?id=11G9zeHAlcN9tJ3Oa7L6W-V_iQ8eIU94Y
https://drive.google.com/open?id=11G9zeHAlcN9tJ3Oa7L6W-V_iQ8eIU94Y
https://drive.google.com/open?id=11G9zeHAlcN9tJ3Oa7L6W-V_iQ8eIU94Y


 

16 
 

yang dihadiri pimpinan UPPS, perwakilan dosen, tendik, alumni, dan pengguna 

lulusan. 

5. Rumusan visi misi yang telah disepakati bersama selanjutnya disahkan oleh Dekan 

FEBI SK Dekan No. 7338 Tahun 2017 tentang Penetapan VMTS FEBI. 

Strategi pengembangan UPPS mengacu pada Renstra dengan SK Dekan No.  

7247 Tahun 2017 tentang Penetapan Renstra FEBI. Strategi pencapaian sasaran 

dengan rentang waktu tercantum dalam roadmap program strategis FEBI tahun 2017-

2021. 

2. Mekanisme Penyusunan VMTS 

Penyusunan VMTS UPPS mengacu pada VMTS yang sudah disusun oleh 

Universitas. Penyusunan VMTS UPPS juga melibatkan pihak-pihak terkait sebagai 

berikut: 

1. Pihak internal (civitas akademika) yang terdiri atas: 

a. Rektor UIN STS Jambi; 

b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama, Wakil Rektor Bidang Keuangan 

dan Administrasi, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UIN STS 

Jambi; 

c. Ketua LPM UIN STS Jambi; 

d. Dekan FEBI UIN STS Jambi; 

e. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, Wakil Dekan Bidang Keuangan 

dan Administrasi, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FEBI UIN STS 

Jambi; 

f. Mahasiswa. 

2. Pihak eksternal terdiri dari: 

a. Tenaga ahli (pakar); 

b. Pengguna. 

Mekanisme perumusan VMTS UPPS sebagai berikut: 

a) Membentuk tim perumus VMTS UPPS yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan 

Dosen; 

b) Tim perumus merumuskan VMTS UPPS berdasarkan VMTS Universitas; 

c) Tim perumus mengajukan hasil rumusan kepada Dekan; 

d) Tim perumus beserta pimpinan UPPS bersama seluruh Ketua dan Sekretaris Prodi 

di lingkungan UPPS mendiskusikan hasil rumusan VMTS UPPS; 

e) Hasil diskusi pada tingkat UPPS selanjutnya didiskusikan kepada seluruh dosen 

UPPS; 

f) Tim melakukan revisi dan penyempurnaan terhadap rumusan VMTS UPPS 

berdasarkan masukan dari seluruh stakeholder; 

g) Dekan FEBI UIN STS Jambi mengesahkan VMTS UPPS yang telah dirumuskan 

oleh tim; 

h) UPPS mensosialisasikan VMTS kepada seluruh dosen, mahasiswa, tendik, dan 

pengguna dengan menyampaikan dalam forum resmi serta menyampaikannya 

dalam setiap pertemuan dan kegiatan UPPS baik secara lisan maupun tulisan 

dalam bentuk brosur, leaflet dan banner agar diketahui, dipahami dan dimengerti 

oleh semua stakeholder UPPS. 

Penyusunan VMTS UPPS diturunkan dan diselaraskan dengan VMTS 

Universitas yang berdasarkan kepada PMA No. 30 Tahun 2017 tentang Statuta UIN STS 

Jambi. VMTS UPPS yang dirumuskan juga melihat dan mempertimbangkan visibilitas 

https://drive.google.com/open?id=1ixPgKL2x8BwCC4cTOsGjBCosJm5TiyBd
https://drive.google.com/open?id=1yfF_OUUzh0dPzU-uoKn3JMJZ8MzjOCe5
https://drive.google.com/open?id=1yfF_OUUzh0dPzU-uoKn3JMJZ8MzjOCe5
https://drive.google.com/open?id=19pKXGx6azM56JdSBesOewdE6kAIJhvQd
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UPPS, kebutuhan pangsa pasar, serta masukan-masukan dari para stakeholder, 

alumni, maupun internal civitas akademika. Penyusunan VMTS UPPS diawali dari 

perubahan status IAIN STS menjadi UIN STS Jambi berdasarkan Perpres No. 37 tahun 

2017 tentang UIN STS Jambi pada tanggal 3 April 2017.  

VMTS UPPS menggambarkan kondisi ideal yang ingin diwujudkan oleh seluruh 

civitas akademika dimasa yang akan datang. Adapun visi FEBI UIN STS Jambi adalah 

Terdepan dan Inovatif dalam Bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis dengan Semangat Islamic 

Entrepreneurshhip 2027. VMTS UPPS direvisi setiap 5 (lima) tahun sekali. Kegiatan 

diawali dengan: 

1. Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan VMTS UPPS dan Prodi berdasarkan 

SK Dekan FEBI UIN STS Jambi No. 23 Tahun 2018 tentang Penetapan Panitia 

Penyusunan VMTS UPPS dan Prodi dengan membentuk 10 Pokja yang mewakili 

UPPS dan 4 Prodi yang berasal dari perwakilan DT dan DTPS. 

2. Tanggal 30 September 2017 UPPS mengadakan lokakarya dan sosialisasi draft 

rancangan visi, misi, dan kurikulum yang dihadiri oleh dosen, mahasiswa, alumni, dan 

pengguna di Hotel Novita. Seperti halnya dengan sosialisasi-sosialisasi sebelumnya, 

peserta sosialisasi kali ini juga dihadiri oleh pihak-pihak internal dan pihak-pihak 

eksternal. Dalam hal ini dosen dan mahasiswa sebagai pihak internal, sedangkan 

alumni dan pengguna sebagai pihak-pihak eksternal. 

3. Rumusan visi misi UPPS ditetapkan berdasarkan SK Dekan No. 7338 Tahun 2017 

tentang Penetapan VMTS FEBI UIN STS Jambi. 

4. Tanggal 15 Pebruari 2018 dilakukan loka karya penguatan VMTS UPPS dan Prodi 

dihadiri stakeholder, alumni, dan mahasiswa. 

3. Strategi Pencapaian VMTS 

Berikut ini disajikan analisis standar dan strategi pencapaian VMTS disertai 

dengan sumber daya dan mekanisme kontrol pencapaiannya. 

Tabel 2.1.1. Analisis Standar dan Strategi Pencapaian VMTS 

Standar 
Strategi Pencapaian 

Standar 
Sumber Daya Mekanisme Kontrol 

UPPS merumuskan dan 
menetapkan VMTS UPPS 
dengan sangat jelas, 
sejalan serta saling terkait 
satu sama lainnya 

Pimpinan UPPS 
merumuskan VMTS 
UPPS ditetapkan oleh 
Dekan melalui forum rapat 
loka karya 

Dekan 
membentuk tim 
yang bertugas 
merumuskan visi, 
misi, tujuan dan 
strategi 
berdasarkan SK 
Dekan No. 7214  
tahun 2017 

Perumusan dan 
penetapan VMTS UPPS 
dimonitoring oleh Dekan 

Prodi menyusun visi 
keilmuan yang 
mencerminkan keunikan 
Prodi yang berorientasi 
pada visi UPPS 

Pimpinan Prodi menyusun 
visi keilmuan dan 
ditetapkan oleh Dekan 
melalui rapat loka karya. 
Benchmarking dengan 
Prodi yang sama di PTKI 
lain 

Pimpinan Prodi 
beserta tim 
penyusun visi 
keilmuan Prodi 

Perumusan dan 
penetapan visi keilmuan 
tiap Prodi dimonitoring 
oleh Dekan. 

UPPS beserta seluruh 
unit kerja 
mensosialisasikan VMTS 
UPPS secara sistematis 
dan berkesinambungan 
agar dipahami oleh 
seluruh civitas 
akademika, tendik serta 

Pimpinan UPPS, seluruh 
Prodi mensosialisasikan 
VMTS melalui berbagai 
media sosial, cetak, 
elektronik, website, serta 
dikutip dalam berbagai 
kesempatan sebagai 
dasar kebijakan 
(Yudisium, Rapat 

Pimpinan UPPS, 
Prodi, Tendik, 
dan Civitas 
Akdemika. 

Survei tingkat 
pemahaman Visi dan 
Misi yang diisi oleh 
civitas akademika, 
tendik serta pemangku 
kepentingan internal 
maupun eksternal yang 
dilakukan oleh Prodi. 

https://drive.google.com/open?id=1OzeeCAcwL3umIzA8uzUL7FbbWYRJ8Xgr
https://drive.google.com/open?id=1OzeeCAcwL3umIzA8uzUL7FbbWYRJ8Xgr
https://drive.google.com/file/d/1eIsbPbTI7RAnAV7kSNFe8Z3ebNRhioEV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ixPgKL2x8BwCC4cTOsGjBCosJm5TiyBd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=11G9zeHAlcN9tJ3Oa7L6W-V_iQ8eIU94Y
https://drive.google.com/open?id=11G9zeHAlcN9tJ3Oa7L6W-V_iQ8eIU94Y
https://drive.google.com/open?id=11G9zeHAlcN9tJ3Oa7L6W-V_iQ8eIU94Y
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Standar 
Strategi Pencapaian 

Standar 
Sumber Daya Mekanisme Kontrol 

pemangku kepentingan 
internal maupun eksternal 

Pimpinan, Seminar, 
Workshop UPPS). 

UPPS dan Prodi 
menetapkan Rencana 
Induk Pengembangan 
(RIP) untuk jangka 
panjang dengan 
menetapkan tonggak-
tonggak capaian 
(milestones) UPPS setiap 
lima tahun berdasarkan 
VMTS UPPS 

UPPS menyusun RIP 
pada tahun 2017 yang 
memuat tonggak-tonggak 
capaian (milestones) 
UPPS setiap lima tahun 
melalui diskusi dan studi 
banding serta ditetapkan 
oleh Dekan 

Dekan 
membentuk tim 
berdasarkan yang 
bertugas untuk 
menyusun RIP 

Proses monitoring dan 
evaluasi terhadap 
proses penyusunan RIP 
dilakukan oleh 
pimpinan. 

UPPS memiliki Renstra 
yang memuat indikator 
kinerja dan target dengan 
memperhatikan evaluasi 
dan analisis capaian 
VMTS UPPS periode 
sebelumnya 

a. UPPS menyusun  
Renstra pada tahun 
2017 yang 
berpedoman pada 
VMTS UPPS dengan 
memperhatikan 
evaluasi dan analisis 
capaian VMTS 
Universitas periode 
sebelumnya melalui 
kerja sama dengan 
LPM 

b. UPPS menyusun 
indikator kinerja yang 
berpedoman pada arah 
kebijakan dan strategi 
sehingga menghasilkan 
program kerja dan 
kegiatan yang akan 
dilakukan untuk 
mencapai VMTS 

c. UPPS menyusun 
target untuk mengukur 
ketercapaian tujuan 
strategis yang telah 
ditetapkan dengan 
pertimbangan hasil 
analisis evaluasi diri 
(Analisis SWOT) dan 
analisis capaian VMTS 
periode sebelumnya 

Dekan 
membentuk tim 
yang bertugas 
untuk menyusun 
Renstra 5 tahun 
ke depan (2017-
2021) dan 
menganalisis 
capaian VMTS 
UPPS periode 
sebelumnya 

Proses monitoring dan 
evaluasi terhadap 
proses penyusunan 
Renstra dilakukan oleh 
pimpinan. 

Semua Prodi di UPPS 
harus menggunakan 
VMTS UPPS sebagai 
acuan dalam menyusun 
rencana kerja tahunan 

a. Setiap unit kerja 
melakukan rapat kerja 
tahunan pada bulan 
Januari setiap 
tahunnya dan hasil 
rapat kerja tiap unit 
menjadi dasar untuk 
dilakukannya rapat 
kerja di tingkat UPPS 
pada Februari setiap 
tahunnya 

b. Menyusun RKAKL 
oleh masing-masing 
Prodi di UPPS setiap 
triwulan 

c. Menyusun TOR dan 
RAB oleh masing-

Pimpinan UPPS 
dan Prodi 
melakukan rapat 
kerja bulanan dan 
tahunan 

Proses monitoring dan 
evaluasi terhadap 
penyusunan rencana 
kerja tahunan dilakukan 
melalui rapat kerja oleh 
pimpinan UPPS dan 
Prodi. Proses 
monitoring dan evaluasi 
terhadap ketercapaian 
rencana kerja tahunan 
yang telah ditetapkan 
dilakukan oleh pimpinan 
masing-masing unit 
melalui rapat evaluasi 
tiap unit dan AMI 2 kali 
dalam setahun 

https://drive.google.com/file/d/1ko17HiaTLku1q_6HuzqlpkrE7Jncz35I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19KNCiAnlRuKJP2Feh57QxuhUVkQkcYmW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19KNCiAnlRuKJP2Feh57QxuhUVkQkcYmW/view?usp=sharing
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Standar 
Strategi Pencapaian 

Standar 
Sumber Daya Mekanisme Kontrol 

masing Prodi sesuai 
dengan program kerja 
yang ditetapkan 

 

4. Indikator Kinerja Utama 

UPPS dalam rangka merealisasikan VMTS menetapkan Indikator Kinerja Utama 

(IKU) berupa rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang 

memuat IKU dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah 

ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut: 

a) UPPS mengacu pada rencana pengembangan jangka panjang yaitu tentang RIP FEBI 

UIN STS Jambi tahun 2017-2027; 

b) UPPS mengacu pada rencana pengembangan jangka menengah yaitu Renstra FEBI 

UIN STS Jambi tahun 2017-2021; dan 

c) UPPS memiliki rencana pengembangan jangka pendek yaitu Renop FEBI UIN STS 

Jambi tahun 2018. 

Berdasarkan milestone pertama, untuk mengukur ketercapaian VMTS dimuat 

dalam Renstra FEBI UIN STS Jambi 2017-2021. Pernyataan visi menjadi terdepan dan 

yang inovatif dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis dengan semangat Islamic 

Entrepreneurship dapat dipahami dan dijadikan arah bersama bagi seluruh civitas 

akademik, maka visi UPPS perlu didefinisikan secara lebih operasional yaitu 

keberadaaan organisasi, tata kelola, mahasiswa dan alumni, SDM, pembelajaran dan 

suasana akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sarpras serta 

keuangan yang inovatif dengan semangat Islamic Entrepreneurship. 

Semangat inovatif dan Islamic Entrepreneurship tidak bersifat given atau 

keahlian genetik; melainkan sesuatu yang dapat dipelajari dan dilakukan oleh siapapun. 

Mentalitas kewirausahaan yang dibangun berbasiskan pada profesionalisme-spiritual 

(Entrepreneur Based on Spiritual-Professionalism). Inovatif dan Islamic 

Entrepreneurship atau kewirausahaan pada dasarnya bermakna effort atau upaya, 

sehingga tidak dapat dikonotasikan hanya sebagai bisnis. Jiwa dan semangat 

kewirausahaan bukan hanya milik para pengusaha (businessman) saja, melainkan milik 

para profesional.  

Kebijakan strategis FEBI UIN STS Jambi 2017-2021 sebagai bentuk 

operasional dari VMTS diantaranya: 

a) Menyediakan akses dan pemerataan pendidikan tinggi bermutu yang relevan 

dengan kebutuhan masyarakat, melalui: 

Penyediaan dan pemerataan akses pendidikan dengan menggunakan 

sistem penerimaan mahasiswa secara daring sehingga lebih mudah dijangkau oleh 

masyarakat luas serta peningkatan kualitas input (calon mahasiswa) pada berbagai 

jalur masuk UIN STS Jambi dengan promosi intensif untuk meningkatkan 

competitive rate atau tingkat selektivitas calon mahasiswa. 

Beberapa sistem penerimaan mahasiswa baru yang diadopsi oleh UIN STS 

Jambi pada tahun 2017 dan 2018 adalah (1) Jalur Seleksi Prestasi Akademik 

Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN), (2) Ujian 

Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN), (3) Jalur Prestasi, 

Minat, Bakat dan Keterampilan Khusus (PMBK), dan (4) Jalur Reguler. Pada tahun 

2019 adanya penambahan jalur seleksi yaitu Jalur Tahfidzh dan Undangan 

berdasarkan SK Rektor No. 358 tahun 2019 tentang penetapan jalur masuk 

penerimaan mahasiswa baru. Sehingga sampai saat ini tersedia sebanyak 6 jalur 

https://drive.google.com/file/d/1ko17HiaTLku1q_6HuzqlpkrE7Jncz35I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ko17HiaTLku1q_6HuzqlpkrE7Jncz35I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19KNCiAnlRuKJP2Feh57QxuhUVkQkcYmW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19KNCiAnlRuKJP2Feh57QxuhUVkQkcYmW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ifS0CWw2768MMaJ3E-RArI1w4iq1xHTB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ifS0CWw2768MMaJ3E-RArI1w4iq1xHTB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ftEypyQKfTQi78VlPdkXZGRhZ2_PHdK_/view?usp=sharing
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penerimaan mahasiswa baru yang diterapkan oleh UIN STS Jambi. Salah satu 

bentuk ketercapaian dari perluasan akses untuk mendapatkan pendidikan tinggi di 

UIN STS Jambi, pada tahun akademik 2018/2019 UIN STS Jambi memperoleh 

penghargaan kategori UIN dengan persentase kenaikan jumlah pendaftar tertinggi 

jalur SPAN-PTKIN. 

Pada tahun 2017 FEBI UIN STS Jambi memiliki 4 Prodi. Seiring dengan 

transformasi IAIN menjadi UIN dan sebagai penguatan status Universitas sebagai 

UIN STS Jambi berdasarkan Perpres RI No. 37 tahun 2017 Pasal 2 Ayat 2 yang 

menyatakan bahwa UIN STS Jambi dapat menyelenggarakan program pendidikan 

tinggi ilmu lain untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan tinggi ilmu 

agama Islam. 

b) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas agar peserta didik 

berkemampuan akademik dan/atau professional yang memiliki jiwa Islamic 

Entrepreneurship inovatif. Dalam hal ini dengan meningkatkan mutu pendidikan 

untuk mendukung proses belajar yang efektif dalam upaya mencapai Islamic 

Entrepreneurship University. Sehingga diperlukan pemantapan implementasi 

kurikulum dengan meningkatkan lingkup konten matakuliah. Salah satu inovasi 

pembelajaran yang mencirikan visi UPPS yaitu diterapkannya model pendekatan 

Teaching System Model (TSM). Pendekatan TSM diaplikasikan melalui dua metode, 

yaitu: membentuk satu mata kuliah Islamic Entrepreneurship di seluruh Prodi dan 

memasukkan nilai-nilai Islamic Entrepreneurship ke dalam materi perkuliahan. 

c) Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berbasis transintegrasi 

keilmuan dengan semangat Islamic Entrepreneurship inovatif. Outcome penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat berupa publikasi ilmiah dosen sebagai 

parameter peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pada 

aspek publikasi, jumlah dosen yang melakukan publikasi pada jurnal internasional 

bereputasi masih sedikit. 

d) Mengembangkan mutu tata kelola kelembagaan dan memperluas jaringan 

kerjasama, melalui peningkatkan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi tingkat 

Internasional. Sejak tahun 2017 hingga 2019, UPPS telah membangun kerjasama 

dengan sejumlah lembaga guna meningkatkan kualitas kelembagaan. Lembaga 

tersebut diantaranya; University Islam Malaka, The Asia Foundation, Tanoto 

Foundation, Institut Francais d'Indonesie, Univeristas Islamic Science Malaysia (US 

SIM Malaysia), Universitas Kebangsaan Malaysia, Tohoku University, dan lainnya. 

5. Indikator Kinerja Tambahan 

UPPS dalam rangka merealisasikan VMTS disamping memiliki IKU, juga 

memiliki Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yaitu mengembangkan pendekatan 

Experience System Model (ESM) yang diterapkan dengan cara: 

a) Membentuk pojok entrepreneurship sebagai pengembangan kewirausahaan dan 

salah satu implementasi Islamic Entrepreneurship; 

b) Magang (internship) di beberapa lembaga atau satuan kerja seperti 

kementerian/lembaga, kantor pemerintah, bank BUMN, bank syariah ataupun 

perusahaan yang ada di Jambi maupun daerah lain, sehingga bisa menjadi inspirasi 

bagi seluruh mahasiswa FEBI UIN STS Jambi; 

c) Menetapkan pemahaman visi dan misi UPPS dan Prodi sebagai syarat untuk lulus 

ujian komprehensif. 

6. Evaluasi Capaian VMTS 

https://drive.google.com/file/d/1NORnePJC__HqbMm8AVdiqVwUZRQ0R9fC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NORnePJC__HqbMm8AVdiqVwUZRQ0R9fC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OzeeCAcwL3umIzA8uzUL7FbbWYRJ8Xgr/view?usp=sharing
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UPPS melakukan serangkaian langkah untuk mengevaluasi capaian kinerja 

yang disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1.2. Evaluasi Capaian VMTS 

No 
Rencana yang 

Diterapkan 
Capaian 

Analisis 
Keberhasilan/Keti

dakberhasilan 
Akar Masalah 

Faktor 
Penghambat 

1 Penyediaan 
akses dan 
pemerataaan 
pendidikan 
tinggi bermutu 
yang relevan 
dengan 
kebutuhan 
masyarakat 
dalam bidang 
ekonomi dan 
bisnis Islam 

Penerimaan 
mahasiswa baru 
dilakukan secara 
daring melalui 6 
jalur penerimaan 
mahasiswa baru 
(SPAN-PTKIN, 
UM-PTKIN, 
PMBK, Reguler, 
Undangan, dan 
Tahfidz) 

Pendaftaran 
mahasiswa baru 
mengalami 
peningkatan dari 
tahun akademik 
2017/2018 sampai 
2018/2019, 
dikarenakan 
pengaruh 
transformasi IAIN  
menjadi UIN 
sehingga 
promosi/branding 
UIN masih menjadi 
trend di masyarakat. 
Selain itu, strategi 
yang digunakan 
dalam sosialisasi 
penerimaan 
mahasiswa baru 
juga pas dengan 
cara 
memperbanyak 
jaringan dengan 
kepala sekolah dan 
saat sosialisasi. 
Namun, pada tahun 
akademik 
2019/2020 adanya 
penurunan 
pendaftar dari tahun 
akademik 
2018/2019 

Penurunan 
pendaftar pada 
tahun akademik 
2019/2020 
dikarenakan 
kegiatan 
sosialisasi 
mahasiswa baru 
tidak 
maksimaldikare
nakan pandemi 
COVID-19 yang 
berimbas 
kepada kondisi 
ekonomi 

Pandemi 
COVID-19 
yang 
merebak 
menyebabka
n terpuruknya 
kondisi 
ekonomi 
masyarakat 

2 Membentuk 
mata kuliah 
Islamic 
Entrepreneurshi
p di seluruh 
Prodi menjadi 
mata kuliah 
wajib 
Universitas 

Mata kuliah 
Islamic 
Entrepreneurship 
sudah menjadi 
mata kuliah wajib 
Universitas 

Analisis 
keberhasilannya 
yaitu sebagai salah 
satu yang 
mencirikan nilai 
Islamic 
Entrepreneurship di 
Universitas untuk 
mendukung 
terwujudnya visi 
Universitas yaitu 
setiap kurikulum 
Prodi yang ada di 
UIN STS Jambi 
memiliki mata 
kuliah Islamic 
Entrepreneurship 
yang merupakan 
mata kuliah wajib 
Universitas 

- - 

https://drive.google.com/file/d/1ftEypyQKfTQi78VlPdkXZGRhZ2_PHdK_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ftEypyQKfTQi78VlPdkXZGRhZ2_PHdK_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ftEypyQKfTQi78VlPdkXZGRhZ2_PHdK_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iyp0xsLYJK0RTucp_YMh8pkZkUkWqbve/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eGp3yG-QplNtU-IA1BVS1tjZJ-uIxpad/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1apsx54WHroreMhzcZHWUpQLttlVM8hyL/view?usp=sharing
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No 
Rencana yang 

Diterapkan 
Capaian 

Analisis 
Keberhasilan/Keti

dakberhasilan 
Akar Masalah 

Faktor 
Penghambat 

3 UPPS 
melakukan 
pemutakhiran 
kurikulum sesuai 
dengan 
perkembangan 
kebutuhan pasar  

UPPS 
menerapkan 
kurikulum KKNI 
sesuai kebutuhan 
pasar 

Analisis 
keberhasilannya 
yaitu sudah 
mengikuti sebagian 
SN-DIKTI tahun 
2018 pada standar 
mutu pendidikan 

Sosialisasi SN-
DIKTI belum 
maksimal 

Kemampuan 
anggaran 

4 Pada tahun 
2021 rata-rata 
jumlah publikasi 
di jurnal 
internasional 
bereputasi 
(Jumlah 
Publikasi/Total 
Dosen Tetap 
Program Studi 
(DTPS) adalah 
3%) 

Dari tahun 2017 
sampai tahun 
2019 rata-rata 
Jumlah publikasi 
di jurnal 
internasional 
bereputasi adalah 
2 publikasi 

Analisis 
keberhasilannya 
yaitu peningkatan 
anggaran dan 
meningkatnya 
kolaborasi antar 
dosen dalam 
penelitian baik 
internal maupun 
eksternal 

Anggaran 
Budaya 
Akademik  

Anggaran 
yang 
disiapkan 
untuk 
publikasi 
perlu 
peningkatan 
agar jumlah 
publikasi 
internasional 
semakin 
banyak 

5 Pada tahun 
2021 rata-rata 
jumlah 
kerjasama Tri 
Dharma tingkat 
internasional 
meningkat 

Sampai tahun 
2019 rata-rata 
jumlah kerjasama 
Tri Dharma tingkat 
internasional 
meningkat 

Analisis 
keberhasilannya 
yaitu jumlah 
kerjasama Tri 
Dharma tingkat 
berhasil memenuhi 
dan melampaui 
target 

- - 

6 Membentuk unit 
pengembangan 
kewirausahaan 
dan Islamic 
entrepreneurshi
p 

Pengembangan 
Kewirausahaan 
melalui 
pembentukan 
Pojok 
Entrepreneurship 

Unit Pelaksana 
Teknis 
Pengembangan 
Kewirausahaan dan 
Karir telah 
melaksanakan 
berbagai program 
kegiatan yaitu: 
Pembentukan 
Pojok 
Entrepreneurship 
FEBI UIN STS 
Jambi 

- - 

7 Magang 
(internship) di 
beberapa 
lembaga atau 
satuan kerja 

Magang 
(internship) oleh 
mahasiwa 
semester V dan VI 

Mahasiswa Prodi 
AKS yang 
mengikuti Magang 
(internship)  
tempat magang di 
Kantor Konsultan 
Pajak Kamadi, 
Kantor Pajak, 
Dokumen Arsip, 
Kemenag, BNI 
Syariah, dan Kantor 
Akuntan Publik 
(KAP) 

- - 

 

7. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian VMTS dan Tindak Lanjut 

UPPS telah merumuskan VMTS UPPS serta merencanakan pengembangan 

VMTS UPPS secara periodik. Sebagai dasar dalam merencanakan pengembangan 

UPPS dan Prodi, FEBI UIN STS Jambi melakukan analisis capaian VMTS Universitas 
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periode sebelumnya. Hasil evaluasi dan analisis capaian digunakan dalam menyusun 

rencana strategis yang dilaksanakan dalam periode berikutnya. 

Berdasarkan evaluasi ketercapaian VMTS dari tahun 2017 sampai dengan tahun 

2019, FEBI UIN STS Jambi telah melakukan analisis program kerja yang tercapai, 

program yang belum tercapai, faktor penghambat dan rencana tindak lanjut/perbaikan 

yang dipetakan sebagai berikut: 

a) Program yang Tercapai: 

1) Menyediakan akses dan pemerataan pendidikan tinggi bermutu yang relevan 

dengan kebutuhan masyarakat melalui peningkatan kualitas input (calon 

mahasiswa), mendirikan Prodi-Prodi Baru, dan memaksimalkan jalur penerimaan 

mahasiswa baru dan pengembangan Prodi baru; 

2) Menerapkan mata kuliah Islamic Entrepreneurship di seluruh Prodi sebagai 

penciri mata kuliah Universitas; 

3) Meningkatkan jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan internasional; 

4) Meningkatkan jumlah kerjasama Tri Dharma tingkat nasional dan internasional; 

5) Membentuk unit pengembangan kewirausahaan dan karir sebagai pusat studi 

Islamic Entrepreneurship; 

6) Membangun semangat kewirausahaan melalui pusat bisnis dan pelatihan 

(business and training center) dengan mengembangkan model bisnis dan 

pelatihan; dan 

7) Magang (internship) di beberapa lembaga atau satuan kerja. 

b) Program yang Belum Tercapai 

a. Integrasi visi inovatif berbasis entrepreneurship Islam kedalam seluruh program 

pedidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat; 

b. Pengembangan jejaring kerjasama Tri Dharma perguruan tinggi yang 

memberikan kontribusi/output pada pencapaian visi, misi, dan tujuan lembaga. 

c) Faktor Penghambat 

a. Pemahaman terhadap visi inovatif berbasis Islamic Entrepreneurship dikalangan 

pengelola belum tuntas sehingga penjabaran visi lembaga baik dalam kurikulum 

Prodi  maupun dalam pengajaran belum sepenuhnya terjabarkan secara kongkrit. 

b. Pemahaman terhadap model transintegrasi sebagai paradigma keilmuan FEBI UIN 

STS Jambi belum merata di kalangan dosen dan Prodi sehingga pelaksanaan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat cenderung dikotomi, dan 

kurang sinergi dengan visi UPPS. 

c. Transformasi IAIN ke UIN masih dalam tahap proses perubahan cara pandang 

civitas akademika dalam pengelolaan UPPS. 

d) Rencana Tindak Lanjut/Perbaikan 

a. Reorientasi visi UPPS kepada seluruh civitas akademika; 

b. Reorientasi paradigma keilmuan transintegrasi terhadap dosen dan tendik serta 

pengelola; 

c. Pengembangan sarpras yang mendukung proses akademik dan nonakademik 

melalui pendanaan SBSN; 

d. Optimalisasi strategi promosi lembaga dengan memperluas segmentasi,  dan 

mempetegas positioning dan targeting; 

e. Merealisasikan brand lembaga universitas entrepreneurship dengan membangun 

kerjasama kemitraan dengan lembaga terkait baik dalam membangun jiwa 

kewirausahaan maupun dalam mengembangan inovasi, kreatifitas, dan 

produktifitas; dan 
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f. Pengembangan Prodi relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. 

Untuk melihat ketercapaian VMTS di FEBI UIN STS Jambi dapat dilihat pada 

diagram SWOT berikut: 

Tabel 2.1.3. Analisis SWOT 

Strength  
(Kekuatan) 

Weakness  
(Kelemahan) 

1. Citra FEBI sebagai UPPS pertama dalam 
bidang ekonomi dan bisnis Islam di Provinsi 
Jambi memiliki segmen tersendiri di 
masyarakat 

2. Brand UIN STS memposisikan diri sebagai 
salah satu Universitas dengan distingsi 
Islamic Entrepreneruship 

3. Tersedia sejumlah Prodi yang relevan dengan 
kebutuhan masyarakat 

1. Citra dan reputasi FEBI sebagai UPPS baru 
belum terlalu populer di masyarakat nasional 
dan internasional 

2. Transformasi IAIN ke UIN belum didukung 
dengan peningkatan anggaran untuk 
pengembangan lembaga, bahkan terjadi 
penurunan atau pemotongan anggaran 

Oppurtunity  
(Peluang) 

Threat  
(Ancaman) 

1. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 
pendidikan Islam semakin tumbuh 

2. Perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi membuka peluang peningkatan 
layanan berbasis ICT, dan pemanfaat 
teknologi untuk pemasaran lembaga 

1. Pasar bebas AFTA dan memungkinkan 
masuknya tenaga asing dan perguruan tinggi 
asing 

2. Semakin maraknya pembukaan perguruan 
tinggi baru sebagai pesaing yang menawarkan 
distingsi program studi yang sejalan dengan 
kebutuhan masyarakat 

 

C.2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama 

1. Latar Belakang 

Sistem tata pamong yang dilakukan oleh UPPS adalah kredibel, transparan, 

akuntabel, bertanggung jawab, dan adil mengacu kepada PMA No. 21 Tahun 2017 

tentang Ortaker UIN STS Jambi, PMA No. 30 Tahun 2017 tentang Statuta UIN STS 

Jambi,  Renstra UIN STS Jambi, Renstra FEBI, Pedoman Akademik UIN STS Jambi 

dan FEBI Tahun 2018-2019, Pedoman SOP Sistem Akademik dan Non Akademik 

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 IAIN STS Jambi 2014/UIN STS Jambi 2018 

dan SPMI 2017. 

2. Kebijakan 

Tata pamong, tata kelola, dan kerjasama dilaksanakan oleh UPPS merujuk 

kepada regulasi yang mengatur tata pamong, tata kelola dan, kerjasama, tertuang 

dalam dokumen Statuta UIN STS, Ortaker UIN STS Jambi, Renstra UIN STS,  Renstra 

FEBI, RIP FEBI, Renop FEBI. Adapun dokumen turunan dari yang disebutkan di atas 

adalah sebagai berikut:  

a. Standar Operasional Prosedur Sistem Akademik dan Non Akademik Sistem 

Manajemen Mutu ISO 9001:2008 UIN STS Jambi tahun 2018; 

b. Buku Pedoman Akademik UIN STS Jambi tahun 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019  

yang merupakan aturan akademik pada Prodi AKS; 

c. Standar Mutu UIN STS Jambi dan FEBI tahun 2018; 

d. Manual Mutu UIN STS Jambi dan FEBI tahun 2018; 

e. Kebijakan Mutu UIN STS Jambi dan FEBI tahun 2018; 

f. Pelaksanaan pemilihan Ketua dan Sekretaris Prodi AKS yang mengacu pada PMA 

No. 30 Tahun 2017 pada BAB IV Bagian ke Tujuh paragraf ke 3 pasal 50 tentang 

Tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Prodi di lingkungan UIN STS Jambi dan 

http://lpm.uinjambi.ac.id/media/files/2018/03/ORTAKER_UIN_JAMBI.pdf
http://lpm.uinjambi.ac.id/media/files/2018/03/ORTAKER_UIN_JAMBI.pdf
http://lpm.uinjambi.ac.id/media/files/2018/04/STATUTA_(PMA_30_2017).pdf
http://lpm.uinjambi.ac.id/media/files/2018/04/STATUTA_(PMA_30_2017).pdf
https://drive.google.com/file/d/1VGD_4PWGj6Z_4A-YGrxwebOA9ohEWpH1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19KNCiAnlRuKJP2Feh57QxuhUVkQkcYmW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B7kpe0yBlmNk-ZJxdoOfL8KGWiEShxTq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B7kpe0yBlmNk-ZJxdoOfL8KGWiEShxTq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19pKXGx6azM56JdSBesOewdE6kAIJhvQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pA38xZB0IDFQQ7pH1g9CTLOgzUzOLbth/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VGD_4PWGj6Z_4A-YGrxwebOA9ohEWpH1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19KNCiAnlRuKJP2Feh57QxuhUVkQkcYmW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19KNCiAnlRuKJP2Feh57QxuhUVkQkcYmW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ko17HiaTLku1q_6HuzqlpkrE7Jncz35I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ifS0CWw2768MMaJ3E-RArI1w4iq1xHTB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B7kpe0yBlmNk-ZJxdoOfL8KGWiEShxTq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19iEDe4BdZ6ib5GLrTv7C7NUocc2iCahg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JNzqnBgHwavKkG11C8kON8ECZZX3utTt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KKQL3iEOtUAGM5jKW2Vr3igmx4m5MNbL/view?usp=sharing
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pasal 51 tentang persyaratan calon Ketua Prodi, serta Standar Operasional 

Prosedur Nomor B-946/B.II//OT.01.3/05/2018 tentang SOP Pelantikan Pejabat; 

g. Kode Etik Dosen dengan SK Rektor UIN STS Jambi No. 1046 tentang Penetapan 

Kode Etik Dosen UIN STS Jambi; 

h. Kode Etik Tendik dengan SK Rektor UIN STS Jambi No. 1048 tentang Penetapan 

Kode Etik Tendik UIN STS Jambi; 

i. Tersedianya Pedoman dan Prosedur Pelayanan (Administrasi, Perpustakaan, dan 

Laboratorium) yang sesuai dengan Ortaker dan Statuta UIN STS Jambi serta SOP 

Sistem Akademik dan Non Akademik UIN STS Jambi. 

3. Strategi Pencapaian Standar 

Standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar tata pamong, tata 

kelola, dan kerjasama adalah: 

Tabel 2.2.1. Strategi Pencapaian Standar 

No Standar 
Strategi Pencapaian 

Standar 
Sumber Daya 

Mekanisme 
Kontrol 

A. Sistem Tata Pamong 

1 UPPS memiliki pedoman 
sistem tata pamong dan tata 
kelola yang berjalan efektif 
dan efesien 

Workshop dan Rapat 
Koordinasi UPPS atas 
penyusunan pedoman sistem 
tata pamong dan tata kelola 

UPPS Prodi, 
dan PSMF 

Monitoring 
dan evaluasi 

2 UPPS menerapkan zona 
integritas 

Penerapan zona integritas di 
UPPS 

UPPS Prodi, 
dan PSMF  

Monitoring 
dan evaluasi, 
serta audit 

3 UPPS memiliki struktur 
ortaker UPPS beserta tugas 
dan fungsinya 

UPPS menerapkan tata kerja 
berdasarkan struktur 
organisasi 

UPPS Prodi, 
dan PSMF 

Monitoring 
dan evaluasi 

4 UPPS memiliki profil risiko 
yang jelas 

UPPS menyusun profil resiko UPPS, Prodi, 
dan PSMF 

Monitoring 
dan evaluasi 

5 UPPS memiliki pedoman 
kode etik dosen, karyawan, 
dan mahasiswa 

Menyusun pedoman dan 
menerapkan kode etik dosen, 
karyawan, dan mahasiswa 

UPPS, Prodi, 
dan PSMF 

Monitoring 
dan evaluasi 

2. Kepemimpinan  

1 Penetapan personil pada 
berbagai tingkat manajemen 
UPPS 

Penjaringan personil pada 
berbagai tingkat manajemen 
UPPS 

UPPS Prodi, 
dan PSMF 

Monitoring 
dan evaluasi 

2 Wadah penyampaian kritik 
dan saran di UPPS 

Membentuk wadah 
penyampaian kritik dan saran 
secara online dan offline 

UPPS Prodi, 
dan PSMF 

Monitoring 
dan evaluasi 

3 Perjanjian kinerja IKU, 
laporan kinerja harian, 
laporan kinerja triwulan,  

Melakukan analisis terhadap 
Perjanjian kinerja (IKU), 
laporan kinerja harian, 
laporan kinerja triwulan. 

UPPS dan 
Prodi 

Monitoring 
dan evaluasi 

4 UPPS menerapkan Good 
University Governance yang 
mencakup 5 pilar yaitu 
kredibel, transparans, 
akuntabel, bertanggung 
jawab dan adil 

UPPS mengawal praktik dan 
penerapan Good University 
Governance pada setiap 
Prodi melalui aturan-aturan 
yang sudah ditetapkan oleh 
pemerintah dan Universitas 

UPPS, Prodi 
dan PSMF 

Monitoring 
dan evaluasi 

3. Pengelolaan 

1 UPPS memiliki manajemen 
yang baik 

UPPS melaksanakan fungsi-
fungsi manajemen dengan 
sangat baik 

UPPS, Prodi, 
Tendik, dan 
PSMF 

Monitoring 
dan evaluasi 

2 UPPS memiliki rencana dan 
laporan kegiatan yang 
meliputi pendidikan, 

UPPS setiap tahun membuat 
laporan kegiatan yang diaudit 
oleh pihak audit internal dan 
eksternal 

UPPS Evaluasi  

https://drive.google.com/file/d/1B7kpe0yBlmNk-ZJxdoOfL8KGWiEShxTq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B7kpe0yBlmNk-ZJxdoOfL8KGWiEShxTq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oEVoLa6B0eK0zjRl8Yf9dsvWESujJ1L-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YHKJjsHNTQev4XRY_DQnm3LRT9S5OIae/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/128upZ0dbyZe8wKIppsPnFa5dBJcjDoMX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/128upZ0dbyZe8wKIppsPnFa5dBJcjDoMX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/128upZ0dbyZe8wKIppsPnFa5dBJcjDoMX?usp=sharing
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No Standar 
Strategi Pencapaian 

Standar 
Sumber Daya 

Mekanisme 
Kontrol 

kemahasiswaan, penelitian, 
pengabdian dan kerjasama 

 

3 UPPS memiliki dokumen 
Renstra 

UPPS menyusun dan 
melaksanakan Renstra 

UPPS, Prodi, 
Tendik, dan 
PSMF 

Monitoring 
dan evaluasi 

4. Sistem Penjaminan Mutu 

1 UPPS memiliki dokumen 
SPMI, Pedoman LKD, 
Pedoman AMI dan Laporan 
AMI 

UPPS menetapkan SK 
dokumen SPMI dan 
menerapkan SPMI 
 

Personil 
pelaksana 
SPMI dan 
Auditor Mutu 
Internal 

Monitoring 
dan evaluasi 

2 UPPS mengikuti RTM yang 
difasilitasi oleh LPM 

Melakukan rapat tinjauan 
manajemen secara berkala 
setiap tahunnya setelah 
pelaksanaan audit 

UPPS dan LPM  Monitoring 
dan evaluasi 

3 UPPS memperoleh 
sertifikasi ISO dan akreditasi 
BAN-PT 

UPPS meningkatkan 
kemampuan dan 
keterampilan SDM terkait 
dengan pelayanan dan 
peningkatan mutu 

UPPS dan LPM Monitoring 
dan evaluasi 

5. Kerjasama 

1 UPPS memiliki pedoman 
kerjasama (dalam dan luar 
negeri) dan monitoring dan 
evaluasi kepuasan mitra 
kerjasama 

UPPS melakukan analsis 
manfaat kerjasama yang 
telah dilakukan bagi 
pengembangan Prodi dan 
melakukan survey kepuasan 
mitra kerjasama  

UPPS dan 
PSMF 

Evaluasi 

2 UPPS memiliki dokumen 
perencanaan 
pengembangan jejaring dan 
kemitraan 

UPPS membuat dokumen 
perencanaan pengembangan 
jejaring dan kemitraan 

UPPS, Prodi 
dan PSMF 

Evaluasi 

3 UPPS memiliki data  
kerjasama 

UPPS membuat dokumen 
data kerjasama 

UPPS dan 
Prodi 

Monitoring 
dan evaluasi 

4 UPPS memiliki laporan 
monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan program 
kemitraan dan dokumen 
tindak lanjut perbaikan mutu 
jejaring dan kemitraan. 

UPPS melakukan monitoring 
dan evaluasi pelaksanaan 
program kemitraan, dan 
survei tingkat kepuasan mitra 
kerjasama serta melakukan 
tindak lanjut perbaikan 

UPPS, Prodi 
dan PSMF 

Monitoring 
dan evaluasi 

5 UPPS memiliki kerjasama 
internasional dan nasional 
dalam bidang pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat 

UPPS membangun jaringan 
kerjasama internasional dan 
nasional dalam bidang 
pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada 
masyarakat 

UPPS dan 
Universitas 
yang 
membidangi 
kerja sama 

Monitoring 
dan evaluasi 

 

4. Indikator Kinerja Utama 

a) Sistem Tata Pamong 

UIN STS Jambi memiliki dokumen formal yang komprehensif dan rinci terkait 

pembuatan dan penerapan sistem tata pamong dan tata kelola serta kerjasama. 

Dalam pelaksanaan tata pamong dan tata kelola UPPS membuat struktur organisasi 

beserta tugas pokok dan jabatan berikut ini: 

  



 

27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2.1 Struktur Organisasi FEBI UIN STS Jambi 

Organ Pengelola Fakultas terdiri atas: 

1) Dekan dan Wakil Dekan; 

2) Prodi; 

3) Laboratorium; dan 

4) Bagian Tata Usaha. 

Dekan mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan 

pendidikan sesuai dengan kebijakan Rektor. Dalam   melaksanakan tugas Dekan 

dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan. Wakil Dekan terdiri atas: 

1) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan yang mempunyai tugas membantu 

Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat, serta kelembagaan;  

2) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang 

mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang 

perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, 

pengelolaan sarpras, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan 

3) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang mempunyai tugas 

membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, 

dan kerja sama. Prodi merupakan satuan pelaksana akademik pada Fakultas, 

dipimpin oleh Ketua, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan. Prodi 

mempunyai tugas menyelenggarakan Prodi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan/atau seni. 

Tata usaha merupakan unsur pelaksana administrasi pada UPPS, dipimpin oleh 

Kepala Bagian (Kabag), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan. 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum, 

akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada UPPS 

masing-masing sub bagian juga punya Kepala (Kasubbag) yaitu Kasubbag Administrasi 

Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Kasubbag Kemahasiswaan dan Alumni. 

Dekan

Dr. A. A. Miftah, M.Ag

NIP. 19731125 199603 1 001

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Wakil Dekan Bidang 

Administrasi, Umum, 

Perencanaan dan Keuangan 

Dr. Novi Mubyarto, S.E., M.E

NIP. 19790309 200312 1 001

Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan dan 

Kerjasama 

Dr. Sucipto, M.A

NIP. 19770514 200501 1 010

Wakil Dekan Bidang 

Akademik dan Kelembagaan

Dr. Rafidah, S.E., M.E.I

NIP. 19710515 199103 2 001

Kepala Bagian Tata Usaha

Sari Muslihah, S.H

NIP. 19700524 199401 2 001

Kasubbag Akademik dan 

Kemahasiswaan

Hermani, S.Ag

NIP. 196630428 198703 2 001

Kasubbag Administrasi, 

Umum, dan Keuangan

Syafrinal, S.H

NIP. 19680101 199402 1 001

1. Desvitasari, S.E 

2. Baihaki, A.Md

3. A. Pandi, S.Ag 

4. Sopiani, S.Ag

5. Athiatul Husna, M.Pd

6. Elly Kasmita, S.Kom

1. Marhamah, M.Pd 

2. Beid Fitrianova Indriani, ST

3. Noor Rabiah Dallek, S.Kom

4. Yeni Anida, MM

5. Hamziati, S.Ag

Dosen

1. Prof. Dr. Subhan, M.Ag

2. Drs. H. Fathuddin Abdi, Sm.Hk., M.M

3. Drs. H. Maulana Yusuf, M.Ag

4. Drs. A. Tarmizi, M.H.I 

5. Drs. Arsa, M.H.I

6. H. Sissah, S.Ag., M.H.I

7. Dr. M. Nazori, S.Ag., M.Si

8. Drs. Muhammad Ismail, M.Ag

9. Dr. Habriyanto, S.Pd.I., M.E.I

10. T itin Agustin Nengsih, S.Si., M.Si., Ph.D

11. Agustina Mutia, S.E., M.E.I

12. Youdhi Prayogo, S.E., M.E.I

13. Anzu Elvia Zahara, S.E., M.E.Sy

Dosen

14. Drs. Badaruddin, M.Sy

15. Muhammad Orinaldi, S.E., M.S.Ak

16. Elyanti Rosmanidar, S.E., M.Si

17. G.W.I. Awal Habibah, M.E.Sy 

18. H. Eja Armaz Hardi, Lc., M.A

19. Putri Apria Ningsih, S.E.I., M.A

20. Hansen Rusliani, S.Th.I

21. Addiarrahman, S.H.I., M.Si

22.  Khairiyani, S.E., M.S.Ak

23. Refky Fielnanda, S.E.,Sy., M.E.I

24. Nurlia Fusfita, S.E., M.Ec.Dev

25. Lidya Anggreani, S.E., M.E

Pusat 

Informasi dan 

Bimbingan 

Karir

Kepala Laboratorium

Ahsan Putra Hafiz, S.H.I., M.E.I

NIP. 19810722 200501 1 002

Perpustakaan

Penjamin 

Standar Mutu 

Fakultas

Pengelola 

Jurnal

Ketua Prodi AKS

Mellya Embun Baining, S.E., M.E.I

NIP. 19840517 201101 2 012

Plt. Sekretaris Prodi AKS

Erwin Saputra Siregar, M.E

NIP. 19901231 201903 1 019

Kel. Dosen

Ketua Prodi ES

Ambok Pangiuk S.Ag., M.Si

NIP. 19700829 200501 1 005

Sekretaris Prodi ES

M. Yunus, M.Si

NIP. 19920717 201801 1 002

Kel. Dosen

Ketua Prodi PS

Bambang Kurniawan, S.P., M.E

NIP. 19810426 201503 1 002

Sekretaris Prodi PS

Muhammad Subhan, S.Ag., M.E.Sy

NIP. 19741120 201411 1 001

Kel. Dosen

Ketua Prodi MKS

Efni Anita, S.E., M.E.Sy

NIP. 19860717 201503 2 004

Plt. Sekretaris Prodi MKS

Ahmad Syahrizal, M.E

NIP. 19920814 201903 1 014

Kel. Dosen



 

28 
 

UPPS terdiri atas Prodi Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Akuntansi 

Syariah, dan Manajemen Keuangan Syariah. Ketua Prodi dipilih oleh Rektor 

berdasarkan syarat dan prasyarat  yang berlaku dan dianggap cakap dalam mengelola 

Prodi yang terkait. Bertugas membantu Dekan dalam memimpin, menyelenggarakan 

Prodi dalam satu disiplin ilmu pengetahuan serta bertanggung jawab atas 

terselenggaranya segala kegiatan akademik pada Prodi yang dipimpinnya. Dengan 

adanya sturuktor organisasi dan tupoksi kerja yang jelas menjamin terlaksananya tata 

pamong UPPS secara konsisten, efektif dan efisien. 

Untuk mewujudkan Good University Governance, UPPS melaksanakan sistem 

tata pamong yang memenuhi kaidah lima pilar, sebagai berikut : 

a. Tata Pamong yang Kredibel 

Untuk menjamin tata pamong yang kredibel, Dekan FEBI UIN STS Jambi 

dipilih tidak lepas dari ketentuan yang ditetapkan dalam PMA RI No. 30 tahun 

2017 tentang Statuta UIN STS Jambi, tentang persyaratan calon Dekan, Wakil 

Dekan, yang juga tertuang pada pengumuman seleksi. 

Tata pamong FEBI UIN STS Jambi memiliki integritas dan kredibilitas 

orang yang memangku jabatan tersebut. Dasar integritas yang digunakan adalah 

dengan melihat rekam jejak akademik dan organisasi yang bersangkutan selama 

mengabdi di UIN STS Jambi dan FEBI. Untuk melihat kredibilitas mengacu 

kepada kesesuaian antara bidang keahlian yang bersangkutan dengan 

jabatannya, integritas terhadap lembaga, rekam jejak yang bersangkutan selama 

mengabdi di FEBI, rekam jejak prestasi, dan pencitraan publik terhadap yang 

bersangkutan. Data-data tersebut diperoleh melalui dokumen-dokumen yang 

memuat data yang bersangkutan dan persepsi sejawat serta atasan terhadap 

kinerja dekan tersebut. Dengan demikian Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Prodi 

memiliki kompetensi yang dapat diandalkan dalam mengelola organisasi baik 

dalam tataran administratif maupun dalam tatanan kebijakan akademis. 

Tata pamong dan manajemen yang efektif Dekan FEBI UIN STS Jambi 

mewujudkannya berdasarkan aturan-aturan yang ada dengan pemberlakuan 

SOP Akademik dan Non Akademik  2014 dan juga SPMI UIN STS Jambi 2017 

yang diturunkan pada SPMI FEBI sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan 

sehari-hari dalam bidang yaitu: 

a) Bidang Pelayanan Administrasi akademik dan kemahasiswaan antara lain, 

ketepatan waktu dalam pelaksanaan perkuliahan, jadwal perkuliahan, jadwal 

ujian semester, pelaksanaan seminar dan ujian skripsi.  

b) Bidang administrasi Umum mencakup tertib dalam pelaporan akademik 

perkuliahan. Atau bidang pendidikan dan pembelajaran, seperti proses belajar 

mengajar, pelaksanaan PPL dan Kukerta, praktik keahlian, praktik ibadah, 

pemanfaatan perpustakaan dan sarana lainnya. 

c) Pelaksanaan Pengelolaan Informasi akademik dan kemahasiswaan. 

d) Bidang kemahasiswaan berupa pelaksanaan pelayanan kemahasiswaan dan 

pembinaan bakat dan minat, 

e) Penilaian kinerja jabatan juga dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan 

obyektifitas, berkeadilan dan akuntabel. Untuk menjaga kredibilitas 

penyelenggaraan pendidikan senantiasa dilakukan koordinasi melalui rapat di 

tingkat Prodi yang dilakukan setiap hari kamis minggu keempat. 

 

b. Tata Pamong yang Transparan 

https://drive.google.com/file/d/19pKXGx6azM56JdSBesOewdE6kAIJhvQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19pKXGx6azM56JdSBesOewdE6kAIJhvQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KKQL3iEOtUAGM5jKW2Vr3igmx4m5MNbL/view?usp=sharing
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Transparan berarti mampu menyediakan informasi yang relevan dan 

mudah dijangkau oleh para pemangku kepentingan. Transparansi FEBI UIN STS 

Jambi ditunjukkan dengan adanya upaya-upaya penyampaian informasi secara 

transparan, akurat dan relevan serta mudah diakses oleh para pemangku 

kepentingan. Sistem tata pamong yang transparan terlaksana pada berbagai 

kegiatan sebagai berikut : 

a. Komunikasi dan sosialisasi setiap kebijakan, baik yang berasal dari UIN STS 

Jambi, FEBI, maupun dari Prodi dengan selalu melampirkan surat edaran; 

b. Budaya transparansi juga dilakukan dalam forum rapat pada setiap awal 

semester, untuk mempersiapkan pelaksanaan kuliah semester yang akan 

datang. Pimpinan selalu membuka diri untuk menerima kritikan dan saran dari 

para dosen baik di bidang akademik, pelayanan administrasi maupun kegiatan 

kemahasiswaan, demi perbaikan FEBI pada masa yang akan datang, juga 

termasuk menerima saran dan masukan yang dilakukan oleh stakeholder, 

mahasiswa dan pengguna dalam melakukan penyempurnaan kurikulum pada 

FEBI; 

c. Transparansi informasi dalam pengelolaan keuangan tercermin dari proses 

penyusunan Rencana Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 

dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang bersifat partisipatif atau kombinasi 

top down-bottom up di FEBI, kemudian diterjemahkan dan atau bahkan 

dimodifikasi oleh Prodi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Prodi. Masukan 

dari dosen yang disampaikan dalam rapat dosen yang rutin dilakukan setiap 

semester, dan masukan dari mahasiswa (terutama dari lembaga 

kemahasiswaan) yang disampaikan dalam ajang pertemuan mahasiswa 

dengan Prodi, merupakan informasi penting yang juga digunakan sebagai 

dasar membuat penyesuaian RKA-KL dan RAB; 

d. Transparansi informasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan 

dengan menyampaikan atau mendistribusikan informasi yang relevan kepada 

seluruh dosen, mahasiswa, pengelola sub-unit dan lembaga kemahasiswaan. 

Disampaikan melalui berbagai media, seperti: surat pengumuman/ 

pemberitahuan, papan informasi, website FEBI. 

c. Tata Pamong yang Akuntabel 

Akuntabilitas sebagai manifestasi dari transparansi tata pamong di mana 

setiap elemen berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban. Hal ini 

dilaksanakan melalui rapat evaluasi internal pimpinan UPPS dan Universitas 

dalam melaksanakan tugas, wewenang selalu mengacu pada peraturan-

peraturan yang sudah ada, berdasarkan Statuta UIN STS Jambi kemudian 

Ortaker UIN STS Jambi,  SOP ISO 9001:2015 maupun peraturan yang lain. Hal 

demikian bertujuan agar Dekan FEBI UIN STS Jambi dalam melaksanakan 

tugasnya dapat bertanggung jawab. 

Implementasi penyelenggaraan akademik FEBI UIN STS Jambi 

didasarkan buku pedoman akademik Universitas dan UPPS serta Kode Etik 

Dosen berdasarkan SK Rektor No. 1046 tahun 2018,  Kode Etik Mahasiswa 

berdasarkan SK Rektor No. 1047 tahun 2018 dan Kode Etik Tendik berdasarkan 

SK Rektor No. 1048 tahun 2018. 

Akuntabilitas pengelolaan Tri Dharma Perguruan Tinggi mengacu pada 

Keputusan Dirjen Pendis No. DJ.I/DT.I.IV/1591.A/2011 tentang Beban Kerja 

Dosen (BKD) dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

Keagamaan Islam (PTKI) dan SOP ISO 9001:2015 pada bagian Pengendalian 

http://febi.uinjambi.ac.id/
https://drive.google.com/file/d/19pKXGx6azM56JdSBesOewdE6kAIJhvQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pA38xZB0IDFQQ7pH1g9CTLOgzUzOLbth/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B7kpe0yBlmNk-ZJxdoOfL8KGWiEShxTq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oEVoLa6B0eK0zjRl8Yf9dsvWESujJ1L-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oEVoLa6B0eK0zjRl8Yf9dsvWESujJ1L-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Sk7pXkPPddHneAhP9gTVa4mG_q-6by1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Sk7pXkPPddHneAhP9gTVa4mG_q-6by1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YHKJjsHNTQev4XRY_DQnm3LRT9S5OIae/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YHKJjsHNTQev4XRY_DQnm3LRT9S5OIae/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k5Aq9SAgpBg8BTkmrdaomoF2WTxEydjD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B7kpe0yBlmNk-ZJxdoOfL8KGWiEShxTq/view?usp=sharing
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Mutu Dosen dan Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat dan Staf di 

lingkungan UIN STS Jambi. Pedoman BKD dan Evaluasi Pelaksana Tri Dharma 

Perguruan Tinggi di lingkungan UIN STS Jambi, secara teknis pelaksanaannya 

dikelola LPM UIN STS Jambi, tingkat UPPS dikelola oleh PSMF. 

Akuntabilitas pengelolaan UPPS maupun Prodi dihasilkan dari evaluasi 

dan pemantauan oleh Dekan dan Pusat Penjaminan Mutu terhadap kinerja dan 

tanggung jawab masing-masing. Kinerja mereka dimonitoring dengan 

menyelenggarakan AMI setiap tahun akademik oleh para Auditor Mutu Internal. 

Akuntabilitas dalam hal pendanaan dilaksanakan dengan mengikuti pola 

pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan di tingkat Universitas. Ketetapan 

ini merupakan mekanisme pengendalian yang mengatur pengajuan proposal 

pendanaan, pencatatan, penggunaan dan pelaporan keuangan yang transparan, 

akuntabel dan tepat sasaran. Laporan keuangan UPPS diaudit oleh Satuan 

Pengawas Internal (SPI) dan Inspektorat Jenderal Kemenag juga diaudit 

eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

d. Tata Pamong yang Bertanggung Jawab 

Sistem tata pamong yang bertanggung jawab dilaksanakan dengan 

adanya sistem kontrol atas pengelolaan kegiatan pendidikan oleh pimpinan 

dengan dibentuknya unit penjaminan mutu fakultas. Sementara itu sistem 

pengawasan melekat pada atasan terhadap Pimpinan Prodi yang dilakukan 

melalui Rapat Kerja Tahunan, Semester dan bulanan. Hal ini dilakukan agar tidak 

terjadi penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh pemimpin unit akademik 

maupun unit administrasi. 

Wujud tata pamong yang bertanggung jawab dari UPPS juga dapat dilihat 

dari pertanggungjawaban kepada Negara dengan kepatuhan terhadap aturan 

tata Negara. Semua program kegiatan akademik maupun non akademik yang 

diselenggarakan oleh UPPS didasarkan pada tata hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pada setiap tahun Pimpinan UPPS, Dosen, dan Tendik membuat laporan 

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). SKP ini dibuat secara berjenjang secara 

bottom-up. Selain itu, sejak 2019 pemberlakuan kinerja mengacu kepada IKU 

yang di tetapkan oleh Rektor dan dievaluasi oleh SPI pada setiap triwulan. 

e. Tata Pamong yang Adil 

Semua civitas akademika mendapatkan kesempatan, perlakuan 

peraturan dan perolehan informasi yang sama. Salah satu contoh prinsip 

keadilan adalah Setiap dosen dibebankan mengajar sebanyak 12 SKS (dosen 

biasa), 8 SKS untuk dosen dengan tugas tambahan. Sementara membimbing, 

menguji tugas akhir, menguji komprehensif dan kegiatan akademik lainnya 

dilakukan secara adil, tidak ada perbedaan latar belakang. Setiap dosen yang 

memenuhi persayaratan terhadap tugas dan jabatan tertentu memiliki 

kesempatan yang sama untuk mendapatkannya sesuai dengan aturan yang ada 

untuk menjaga kredibilitas tata pamong. Hal ini sesuaikan dengan Statuta UIN 

STS Jambi No. 30 tahun 2017 paragraf 3 pasal 50. 

Dalam kesempatan memperoleh dana penelitian, semua dosen bisa 

mendapatkannya. Pengajuan proposal penelitian dilakukan penilaian oleh tim 

independen berdasarkan SOP penilaian yang kredibel, dan hasilnya diumumkan 

secara transparan. Selain penghargaan dari pihak UPPS juga memberikan 

sanksi kepada mahasiswa yang melanggar aturan akademik sesuai dengan 

http://lpm.uinjambi.ac.id/
https://drive.google.com/file/d/19pKXGx6azM56JdSBesOewdE6kAIJhvQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19pKXGx6azM56JdSBesOewdE6kAIJhvQd/view?usp=sharing
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bobot pelanggaran. Sanksi bisa dimulai dengan teguran lisan, kemudian 

dilanjutkan dengan teguran secara tulisan sampai dengan sanksi pengeluaran. 

Dalam hal sanksi terhadap pelanggaran kode etik dan peraturan yang 

berlaku di tingkat UPPS yang tercantum pada Statuta UIN STS Jambi No. 30 

BAB VII Kode Etik Pasal 83 Ayat (3) yaitu warga kampus yang melakukan 

pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan. Selanjutnya ketentuannya ditetapkan dengan 

berdasarkan pada keputusan Rektor. 

Selain terhadap mahasiswa, hukuman juga berlaku secara adil kepada 

pejabat fakultas, para dosen dan pegawai yang melanggar kode etik. Bentuk 

hukuman maupun sangsi yang diberikan menyesuaikan dengan bentuk 

pelanggaran yang dilakukan dan merujuk kepada Statuta UIN STS Jambi seperti 

teguran lisan, teguran tertulis, peringatan keras, penundaan kenaikan gaji 

berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pembebasan tugas 

dan pemberhentian. 

Keadilan juga terlihat pada pendistribusian dosen dalam membimbing 

dan menguji mahasiswa pada tugas akhir. Tendik juga dilibatkan dalam proses 

ujian akhir mahasiswa secara proporsional. Dalam hal kesejahteraan dosen dan 

tendik diberikan pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) ataupun remunerasi yang 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Universitas. 

Penerapan sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, 

bertanggungjawab dan adil telah diukur dengan menggunakan survei 

kepemimpinan. 

b) Kepemimpinan 

Kepemimpinan yang berlaku di FEBI telah memiliki karakteristik 

kepemimpinan yang kuat dalam hal kepemimpinan operasional, kepemimpinan 

organisasi, dan kepemimpinan publik. Karakteristik kepemimpinan-kepemimpinan 

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

1) Kepemimpinan Operasional  

Berdasarkan SK Rektor UIN STS Jambi No. 257 tahun 2020 tentang 

Pengangkatan Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Prodi AKS FEBI UIN STS Jambi 

Periode Tahun 2020-2023 yaitu Mellya Embun Baining, S.E., M.E.I sebagai 

Ketua Prodi AKS dan dibantu oleh Erwin Saputra Siregar, M.E sebagai Plt. 

Sekretaris Prodi AKS melalui Surat Tugas Rektor UIN STS Jambi No. B-

857/Un.15/KP.07.5/05/2020. Upaya memelihara dan meningkatkan kualitas 

layanan akademik, FEBI berkoordinasi dengan LPM UIN STS Jambi yang 

diketuai oleh Prof. Dr. Ahmad Syukri, SS., M.Ag dengan SK Rektor No. 144 

tahun 2018, Penjamin Sistem Mutu Fakultas (PSMF) yang diketuai oleh Drs. 

H. Fathuddin Abdi M.M dengan SK Rektor No. 39 Tahun 2018. 

UPPS mengoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, 

menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik di 

FEBI UIN STS Jambi dengan LPM UIN STS Jambi (Pasal 66 Ortaker) dan 

PSMF. Selain dengan LPM, Prodi AKS FEBI UIN STS Jambijuga berkoordinasi 

dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Melalui 

koordinasi ini Prodi AKS dibantu dalam hal mengoordinasikan, memantau, dan 

menilai kegiatan penelitian dan PkM yang dilakukan oleh Prodi AKS (Pasal 73 

Ortaker). Selain dengan dua lembaga yang ada di tingkat Universitas, FEBI 

UIN STS Jambi juga berkoordinasi dengan beberapa Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) yang meliputi Perpustakaan, Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan 

https://drive.google.com/file/d/19pKXGx6azM56JdSBesOewdE6kAIJhvQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19pKXGx6azM56JdSBesOewdE6kAIJhvQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DnHo9eq_0y-PYJpd6kgNbkVspavZx3Mk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1McaLpi7eTAPrG5Dmljh7fWVx0JNLMehZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1McaLpi7eTAPrG5Dmljh7fWVx0JNLMehZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XtdfoWepYFZyJoz4v3mMfDNFToOcmLXG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XtdfoWepYFZyJoz4v3mMfDNFToOcmLXG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CCJH8GxxU8rKM3g2S84Jvxp_ItBfuzBI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pA38xZB0IDFQQ7pH1g9CTLOgzUzOLbth/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pA38xZB0IDFQQ7pH1g9CTLOgzUzOLbth/view?usp=sharing
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Data, Unit Pengembangan Bahasa, Unit Pengembangan Bisnis, Ma’had Al-

Jami’ah, dan Unit Pengembangan Kewirausahaan dan Karir. Koordinasi ini 

dimaksudkan agar alumni dapat memenuhi standar kelulusan alumni. 

Pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi oleh dosen, FEBI UIN STS 

Jambi melakukan beberapa kebijakan yang berpedoman kepada SOP yang 

relevan berdasarkan Pedoman Kebijakan Mutu dan Standar Mutu UIN STS 

Jambi dan FEBI. 

2) Kepemimpinan Organisasi 

FEBI UIN STS Jambi untuk mewujudkan VMTS UPPS dan Prodi memiliki 

struktur organisasi yang lengkap. Dalam struktur organisasi terjalin interaksi dan 

koordinasi serta diterapkan mekanisme tata kepemimpinan secara langsung. 

Dalam struktur ini pimpinan UPPS dan Prodi memegang kendali 

penyelenggaraan dan tanggung jawab kelembagaan. Dalam melaksanakan 

tugas kepemimpinan Pimpinan UPPS dan Ketua Prodi dalam mengorganisir 

dosen, staf, dan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik 

dan administratif maka UPPS dan Prodi mengacu pada Ortaker, Statuta, Manual 

Mutu, Standar Mutu dan Kebijakan Mutu. Setiap pengembilan kebijakan di Prodi 

akan dilakukan rapat dan diskusi bersama pihak pimpinan FEBI UIN STS Jambi. 

Ketua Prodi AKS bertanggung jawab langsung kepada Dekan.  

Selanjutnya FEBI UIN STS Jambi dalam perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi, pengendalian dan peningkatan kinerja tridharma perguruan tinggi 

secara organisasi senantiasa berkoordinasi dengan memiliki hubungan baik 

dengan PSMF. Melalui koordinasi ini, PSMF membantu UPPS dalam hal 

mengoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan 

mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik di Prodi AKS. 

Selain dengan PSMF, UPPS juga berkoordinasi dengan dan beberapa Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) yang meliputi: Perpustakaan, Laboratorium Terpadu 

dan Unit Pengelola Labor Praktik Pengalaman Lapangan (UPL PPL). Di tingkat 

universitas terjalin koordinasi kerja antara UPPS dan Prodi dengan Lembaga 

Penjamin Mutu (LPM), Perpustakaan, Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan 

Data (UTIPD) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). 

3) Kepemimpinan Publik 

Dalam menjalankan kepemimpinan pada aspek UPPS dan Prodi telah 

menjalankan kerja sama dengan berbagai pihak dalam mengupayakan 

peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa. Sejumlah kerja sama telah 

dilakukan, diantaranya adalah kerja sama dengan Indonesian Stock Exchange 

(IDX) Perwakilan Jambi bertujuan untuk mendapatkan surat keterangan 

pendamping ijazah bagi mahasiswa, PT. FAC Sekuritas Indonesia, BI Perwakilan 

Jambi, dan Bank-Bank yang ada di Provinsi Jambi sebagai tempat pelatihan dan 

magang mahasiswa. 

Dalam kepemimpinan publik, pimpinan UPPS sebagai pejabat tertinggi di 

UPPS juga memiliki andil yang cukup penting dan diperhitungkan di tengah-

tengah masyarakat, berikut ini aktivitas Pimpinan UPPS dan keterlibatannya 

dalam organisasi publik di masyarakat: 

1) Presenter SEA-AFSID (Southeast Asia Academic Forum Sustainable 

Development) tahun 2018; 

2) Narasumber Kegiatan Konvensyen Serantau Pengajian Islam (RCIS) Koleg 

University Islam Malaka, Malaysia tahun  2018; 

https://drive.google.com/file/d/1B7kpe0yBlmNk-ZJxdoOfL8KGWiEShxTq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KKQL3iEOtUAGM5jKW2Vr3igmx4m5MNbL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19iEDe4BdZ6ib5GLrTv7C7NUocc2iCahg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pA38xZB0IDFQQ7pH1g9CTLOgzUzOLbth/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19pKXGx6azM56JdSBesOewdE6kAIJhvQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JNzqnBgHwavKkG11C8kON8ECZZX3utTt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JNzqnBgHwavKkG11C8kON8ECZZX3utTt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19iEDe4BdZ6ib5GLrTv7C7NUocc2iCahg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KKQL3iEOtUAGM5jKW2Vr3igmx4m5MNbL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OwDYi_le3B2xbTYUPlZoUy91j5D3nSR6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OwDYi_le3B2xbTYUPlZoUy91j5D3nSR6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ghlpg7M9-e5x9DbYd1PDasxbNcu6hmHs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ghlpg7M9-e5x9DbYd1PDasxbNcu6hmHs/view?usp=sharing
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3) Presenter AICIELS (Annual International Conference on Islamic Economics 

and Social Sciences) tahun 2019; 

4) Presenter MIICEMA (Malaysia Indonesia International Conference on 

Economics, Management and Accounting) tahun 2017; 

5) Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jambi 2017-2020; 

6) Dewan Juri MTQ ke-49 Provinsi Jambi tahun 2019; 

7) Dewan Pengawas Syariah Jambi di Bank 9 Jambi; 

8) Sekretaris Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Jambi Periode 

1441 H-1444 H; 

9) Tim DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Provinsi Jambi 

Periode 2019-2020); 

10) Panelis Debat Publik Calon Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018; 

11) Reviewer pada Jurnal Nasional Maqdis: Kajian Ekonomi Islam Sinta 3; 

12) Editor in Chief di Jurnal Nasional Iltizam; 

13) Managing Editor di Jurnal Nasional Iltizam; 

14) Narasumber Dalam Beberapa Kegiatan Akademik dan Kemasyarakatan. 

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Prodi mencakup 

planning, organizing, staffing, leading, controlling, serta operasi internal dan 

eksternal. 

1. Planning 

Kegiatan planning diatur dalam Statuta UIN STS Jambi, terkait 

dengan penyusunan Renstra diatur pada Statuta Pasal 85, terkait dengan 

perencanaan keuangan diatur pada Pasal 88-91. Perencanaan dapat dilihat 

pada setiap bidang melalui Standar Operasional Prosedur (SOP), 

diantaranya SOP Wakil Dekan I tentang perencanaan  Prodi, kompetensi 

keIslaman dan kurikulum, perencanaan praktikum, beban akademik dosen, 

bimbingan akademik, jadwal kuliah hingga UTS dan UAS, dan rancangan 

pengabdian kepada masyarakat. SOP Wakil Dekan II meliputi perencanaan 

anggaran PBM, pengadaan barang, serta pencairan dana anggaran. SOP 

Wakil Dekan III mencakup pada kegiatan pembinaan mahasiswa, pelayanan 

kesejahteraan mahasiswa dan alumni, serta melaksanakan hubungan 

kerjasama melalui kerjasama-kerjasama internal dan eksternal. 

2. Organizing 

Dalam bidang ini, dekan telah mengorganisasikan semua potensi 

yang ada pada semua unsur yang terkait dalam penyelenggaraan Struktur 

Organisasi FEBI untuk meningkatkan kualitas dan perkembangan. Sistem 

organisasi mengacu Statuta UIN STS Jambi tertuang dalam PMA No 30 

tahun 2017 pada tanggal 26 september 2017 dan Ortaker UIN STS Jambi 

yang ditetapkan Menteri Agama melalui PMA No. 21 Tahun 2017 pada 

tanggal 20 Juli 2017 yang lalu. Pengorganisasian kegiatan selalu 

dikoordinasikan dengan pihak fakultas sesuai dengan tupoksi, Wakil Dekan 

I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Dekan II Bidang 

Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Wakil Dekan III Bidang 

Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni. Bagian Tata Usaha, Sub Bagian 

Keuangan dan Kepegawaian, Sub Bagian Akademik bertugas 

memperlancar proses pembelajaraan dibantu oleh administrasi dan tenaga 

penunjang yang dimiliki oleh FEBI. Mekanisme pengorganisasian ini dapat 

dilihat secara rinci pada buku SOP UIN STS Jambi tahun 2018, dimana 

https://drive.google.com/file/d/1iKxPfbiCg0LlvhbCnuA0oFu1qxy-TBT2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iKxPfbiCg0LlvhbCnuA0oFu1qxy-TBT2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZApJnGEnDVmzfqP8klBu08PVKvH0Fwob/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZApJnGEnDVmzfqP8klBu08PVKvH0Fwob/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1byxE2aFfFXSVux3rjZ8dqUMgu_VJ8-_6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11wOnltSHEeEhoore7C6lr6fJa95zybyH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C-zMuIB5EkTaoJtIp6omKjzUq_lm_RKF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nGGrOnk8OZ8WrTo3FP3VwwmfIEf8OMSB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nGGrOnk8OZ8WrTo3FP3VwwmfIEf8OMSB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z0Y7Lb-LfHRRCj4ukYIieqHv4x01H7gC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z0Y7Lb-LfHRRCj4ukYIieqHv4x01H7gC/view?usp=sharing
https://jamberita.com/read/2018/04/13/906/ini-5-panelis-debat-publik-sesi-ii-untuk-pilwako-jambi/
https://drive.google.com/file/d/1nn-eVR9r_smLBeJhLhEMOHCTOEsB8KYc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qyD1-FZvZaJ1biZuR8ourbEQmtzRnOSS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qyD1-FZvZaJ1biZuR8ourbEQmtzRnOSS/view?usp=sharing
http://lpm.uinjambi.ac.id/media/files/2018/04/STATUTA_(PMA_30_2017).pdf
http://www.lpm.uinjambi.ac.id/media/files/2018/08/SOP.pdf
https://drive.google.com/file/d/19pKXGx6azM56JdSBesOewdE6kAIJhvQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pA38xZB0IDFQQ7pH1g9CTLOgzUzOLbth/view?usp=sharing
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organizing dapat dilihat pada pelaksana tugas secara sistematis tercantum 

pada setiap alur aktivitas dan dokumen yang dihasilkan. 

Pengorganisasian ini dilakukan melalui forum rapat pimpinan, rapat 

pimpinan bersama staf dan rapat pimpinan terbatas. Rapat ini dilakukan 

sesuai dengan nilai urgensi dan kebutuhannya. Pengorganisasian dilakukan 

melalui penetapan surat keputusan Dekan yang terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan tertentu. Keputusan Dekan ini digunakan sebagai dasar 

pengaturan ataupun pengorganisasian kegiatan di UPPS. 

3. Staffing 

Dalam penyelenggaraan tugas sesuai dengan Ortaker yang 

ditetapkan Menteri Agama melalui PMA RI No. 21 Tahun 2017 pada 

tanggal 20 Juli 2017 Dekan dibantu oleh tiga orang Wakil Dekan 

berdasarkan SK Rektor No. 1775 Tahun 2017 tentang Pengangkatan 

Wakil Dekan di lingkungan UIN STS Jambi Periode 2017-2021. Peran dan 

fungsi masing-masing tergambar dalam job description. Selain dari ortaker, 

pelaksanaan manajemen kepegawaian dilandasi  SK Dekan No. 26 Tahun 

2018 tentang Fungsi dan Tugas Struktural, Jabatan Fungsional Umum dan 

Tenaga Honorer dan Buku Tata Pamong FEBI UIN STS Jambi 2017 dan 

2018. 

Dekan menjadi salah satu tim Badan Pertimbangan Jabatan dan 

Kepangkatan (Baperjakat) tingkat Universitas. Salah satu tugas dan 

fungsinya adalah memberi pertimbangan kepada Pimpinan Universitas 

tentang calon Kabag dan Kasubbag Fakultas. 

4. Leading 

Dalam hal yang berkaitan dengan leading telah diatur dalam 

Statuta UIN STS Jambi tentang prinsip manajemen dan akuntabilitas. 

Penyelenggara UPPS menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja 

dan organisasi tata kelola perguruan tinggi yang baik. Penerapan 

manajemen berbasis kinerja meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan, dan pelaporan. Pola kepemimpinan yang diterapkan adalah 

pola kepemimpinan partisipatif dan kolegial. Dengan demikian, Dekan 

telah mendelegasikan kepada para unsur yang terkait untuk mengurusi 

bidangnya masing-masing dengan penuh tanggung jawab dan sesuai 

dengan aturan yang berlaku dan job description yang telah mereka pahami 

mengacu pada Buku Uraian Tugas dan Tanggung Jawab dan Jabatan UIN 

STS Jambi. Sebagaimana dalam Bab V Pasal 99 Ortaker UIN STS Jambi 

yang ditetapkan Menteri Agama melalui PMA No. 21 tahun 2017. 

5. Controlling 

FEBI UIN STS Jambi melaksanakan controlling dengan 

mekanisme yang telah diatur di dalam Statuta UIN STS Jambi Tahun 2017 

Pasal 73 tentang Pengawasan Akademik dan Pasal 74 tentang 

Pengawasan Nonakademik. Alat kontrol yang paling utama adalah SOP 

UIN STS Jambi, dimana semua kegiatan akan dicek kesesuaiannya 

dengan SOP yang telah dibuat, yang dapat dilihat dari checklist catatan 

mutu dan dokumen terkait yang dihasilkan pada setiap aktivitas oleh 

pelaksana tugas. 

  

https://drive.google.com/file/d/1pA38xZB0IDFQQ7pH1g9CTLOgzUzOLbth/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19pKXGx6azM56JdSBesOewdE6kAIJhvQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pA38xZB0IDFQQ7pH1g9CTLOgzUzOLbth/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19pKXGx6azM56JdSBesOewdE6kAIJhvQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B7kpe0yBlmNk-ZJxdoOfL8KGWiEShxTq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B7kpe0yBlmNk-ZJxdoOfL8KGWiEShxTq/view?usp=sharing
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Kegiatan controlling yang dilakukan oleh FEBI dalam beberapa 

aspek: 

1. Aspek Akademik 

Dalam aspek akademik meliputi kontrol terhadap kehadiran dosen 

terkait pelaksanaan perkuliahan semester. Kontrol juga dilakukan 

pada kelengkapan dokumen perkuliahan seperti RPS, kontrak kuliah, 

kesanggupan mengajar, verifikasi dan validasi soal UTS dan UAS dan 

penyerahan nilai. 

2. Aspek Administrasi 

Pada aspek administrasi, kontrol dilakukan terhadap kehadiran 

pimpinan dan staf. Selain itu, kontrol juga dilakukan pada tata surat 

menyurat dengan mengikuti alur SOP yang telah ditetapkan. 

3. Aspek Sarpras 

Kontrol yang dilakukan pada aspek ini meliputi: 

a. Pengecekan kantor dekanat 

b. Pengecekan gedung perkuliahan 

c. Pengecekan sarpras perkuliahan seperti kursi, papan tulis, 

infokus dan lain-lain. 

d. Pengecekan sarana penunjang seperti air, WC, WIFI, dan lain-

lain. 

4. Aspek Keuangan 

Kontrol keuangan dilakukan dengan melihat pengesahan RKA-KL 

yang diajukan ke universitas dan persentase penyerapan anggaran 

pada setiap triwulan. 

6. Reporting 

UPPS melakukan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut 

perbaikan. Beberapa contoh pelaporan yang telah dilakukan seperti laporan 

AMI dan laporan untuk audit SPI, Irjen, dan BPK. Adapun laporan lainnya 

adalah laporan PSMF yang terkait dengan kepuasan mahasiswa, pengguna 

dan mitra kerjasama. 

UPPS memiliki dokumen profil risiko untuk mengatasi dan 

menyelesaikan masalah pada situasi dan keadaan yang tidak terduga. 

Dokumen manajemen resiko mencakup tentang profi resiko dan 

pengendalian resiko. UPPS memiliki nilai tambah dalam hal pengelolaan 

tata pamong dengan menciptakan budaya  baru dilingkungan fakultas. 

Adapun budaya baru tersebut adalah dengan melakukan brifing setiap 

minggu yang melibatkan seluruh pimpinan dan staf. Selain itu UPPS juga 

membuat program Social Fund untuk meningkatkan rasa kepedulian dan 

kebersamaan yang dilakukan pada setiap bulan. Pada masa pandemi 

COVID-19 UPPS bersama Prodi menerapkan sistem pelayanan akademik 

secara online. 

c) Sistem Penjaminan Mutu  

Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek 

yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: SPMI dan Sistem Penjaminan Mutu 

Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan 
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dikembangkan oleh UIN STS Jambi di implementasikan ke UPPS dan Prodi, SPME 

direncanakan, dilaksanakan, dievaluasikan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh 

BAN-PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai 

dengan kewenangan masing-masing dan/atau Lembaga sertifikasi lainnya, yaitu 

Lembaga sertifikasi ISO 9001:2015, Badan Sertifikasi AUN QA. Adapun luaran 

penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk 

penetapan status dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi atau Prodi.  

UPPS telah memiliki PSMF yang dibentuk berdasarkan SK Rektor Nomor 

39 Tahun 2018 dengan tugas utama mengawal mutu UPPS. PSMF telah menyusun 

kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dan formulir mutu. Selain itu, PSMF 

telah melaksanakan penjaminan mutu UPPS melalui survei yang dilakukan secara 

berkala pada setiap akhir semester. Hasil survei disampaikan dalam forum rapat 

Pimpinan UPPS bersama dengan Tim PSMF. Bukti pelakasanaan tugas PSMF ini 

sebagaimana terangkum dalam laporan PSMF. Selain itu, penjaminan mutu di 

tingkat UPPS juga dilaksanakan oleh AMI yang dikelola oleh LPM UIN STS Jambi. 

d) Kerjasama  

Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga atau institusi lain sangat 

membantu pengembangan Prodi dan UPPS. Manfaatnya dapat dirasakan dengan 

baik dan kerjasama tersebut terus dilakukan secara berkelanjutan. Untuk menjamin 

keberlanjutan kerjasama yang sudah dilakukan, Prodi maupun UPPS setiap 

tahunnya melaksanakan kegiatan yang menunjang pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan selalu memperbaharui dokumen kerjasama. 

Beberapa lembaga yang telah menjalin kerjasama dengan UPPS dan relevan 

dengan Prodi AKS: 

1. Lembaga Perguruan Tinggi 

2. Lembaga Pemerintahan 

3. Lembaga Swasta (Perusahaan). 

Kerjasama yang telah dilakukan berguna dalam meningkatkan mutu 

pendidikan, penelitian, pengabdian bagi mahasiswa dan dosen di Prodi AKS. Selain 

itu lembaga yang telah menjalin kerjasama tersebut juga menjadi pendukung bagi 

mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan magang dan penelitian. Kerjasama yang 

terjalin juga memberikan manfaat dan kepuasan kepada lembaga mitra yang dapat 

dilihat dari keberlangsungan kerjasama hingga saat ini. 

Untuk saat ini kerjasama yang dilaksanakan hasilnya mahasiswa 

memperoleh sertifikat pendamping ijazah dan lebih banyak dalam hal peningkatan 

dan pengembangan di praktik dan magang mahasiswa, serta sebagai sarana 

mahasiswa untuk melaksanakan praktikum dan pelatihan baik untuk mahasiswa 

maupun dosen. 

5. Indikator Kinerja Tambahan 

IKT UPPS tertuang pada VMTS UPPS. Hal ini menjadi pendorong semangat 

untuk pengembangan UPPS yang memiliki daya saing internasional. Pengembangan 

tersebut diwujudkan oleh UPPS dengan mewajibkan kepada seluruh dosen, 

mahasiswa dan tendik untuk menerapkan visi misi rektor tentang Moderasi Beragama 

dan Transintegrasi Ilmu dalam rangka meningkatkan daya saing internasional. 

IKT lainnya adalah terbentuknya kerjasama UPPS dengan Pusat Kajian yang 

ada di lingkungan Universitas. Kerjasama ini bertujuan untuk mencapai program-

program kerja Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadi dasar kesadaran 

civitas akademika dalam bekerja. Salah satu program yang telah dilaksanakan UPPS 
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adalah pembentukan FEBI Care, pembuatan biopori, dan penanaman pohon di 

lingkungan FEBI. 

6. Evaluasi Capaian Kinerja 

Tabel 2.2.2. Evaluasi Capaian Kinerja 

No Standar 
Keberhasilan atau 
Ketidakberhasilan 

Akar 
Permasalahan 

atau Keberhasilan 
Tindak Lanjut 

A. Sistem tata pamong 

1 UPPS memiliki 
pedoman sistem tata 
pamong dan tata kelola 
yang berjalan efektif 
dan efesien 

Adanya pedoman tata 
pamong dan tata 
kelola yang berjalan 
dengan efektif dan 
efisien 

Adanya aturan dan 
undang-undang 
yang jelas terkait 
tata pamong dan 
tata kelola 

Peningkatan 
penerapan tata 
pamong dan tata 
kelola secara continue 

2 UPPS menerapkan 
zona integritas 

Tercapai namun perlu 
adanya peningkatan 

Sistem informasi 
dan data yang 
belum sepenuhnya 
terintegrasi 

Peningkatan sistem 
data dan informasi 

3 UPPS memiliki struktur 
ortaker UPPS beserta 
tugas dan fungsinya 

Adanya struktur 
organisasi yang sesuai 
dengan Ortaker 

Tugas dan fungsi 
pimpinan UPPS 
dan Prodi tertuang 
dengan jelas dalam 
ortaker 

Pelaksanaan tugas 
oleh Pimpinan UPPS 
dan Prodi 

4 UPPS memiliki profil 
resiko yang jelas 

Adanya dokumen profil 
resiko 

Dokumen profil 
resiko disusun 
dengan baik sesuai 
dengan resiko-
resiko yang telah 
dianalisis 

Melakukan analisis 
mendalam terhadap 
kondisi lingkungan 
dan resiko-resiko yang 
mungkin terjadi 

5 UPPS memiliki 
pedoman kode etik 
dosen, karyawan, dan 
mahasiswa 

Tersedianya dokumen 
kode etik dosen, 
karyawan dan 
mahasiswa pada 
UPPS 

Kode etik menjadi 
sebuah kesadaran 
bagi seluruh civitas 
akademik UPPS 

Meningkatkan 
pelakasanaan kode 
etik secara konsisten 

B. Kepemimpinan  

1 Penetapan personil 
pada berbagai tingkat 
manajemen FEBI UIN 
STS Jambi 

Setiap unit dan bagian 
di universitas memiliki 
personil namun masih 
belum mencukupi 

Pengurangan 
penerimaan CPNS 
dan keterbatasan 
BLU 

Rekrutmen dosen dan 
tendik 

2 Wadah penyampaian 
kritik dan saran di FEBI 
UIN STS Jambi 

Grup media sosial 
sebagai wadah 
penyampaian kritik dan 
saran 

Belum semua 
pemangku 
kepentingan 
mengetahui wadah 
penyamapan kritik 
dan saran tersebut 

Sosialisasi terkait 
wadah penyampaian 
kritik dan saran 

3 Perjanjian IKU, 
Laporan kinerja harian, 
laporan kinerja triwulan,  

Dokumen IKU, LKH, 
LKT 

Masih manual Proses 
pengembangan 
sistem online 

C. Pengelolaan 

1 UPPS memiliki 
manajemen yang baik 

UPPS melaksanakan 
fungsi-fungsi 
manajemen dengan 
sangat baik 

Pemahaman yang 
baik dari pimpinan 
terhadap fungsi-
fungsi manajemen 

Membudayakan 
fungsi-fungsi 
manajemen dalam 
tata pamong dan tata 
kelola 

2 UPPS memiliki rencana 
dan laporan kegiatan 
yang meliputi 
pendidikan, 
kemahasiswaan, 
penelitian, pengabdian 
dan kerja sama 

Tersedianya laporan 
kegiatan  
 

Ketersediaan SOP 
yang jelas tentang 
rencana dan 
pelaporan kegiatan 

Mengusulkan rencana 
dan pelaporan 
kegiatan berbasis 
online 
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No Standar 
Keberhasilan atau 
Ketidakberhasilan 

Akar 
Permasalahan 

atau Keberhasilan 
Tindak Lanjut 

3 UPPS memiliki 
dokumen Rencana 
Strategis (Renstra) 

Tersedianya dokumen 
Renstra  

Rapat pembahasan 
dan penyusunan 
renstra di tingkat 
UPPS 

Revisi Renstra 

D. Sistem Penjaminan Mutu 

1 UPPS memiliki 
dokumen SPMI, 
Pedoman LKD, 
Pedoman AMI dan 
Laporan Audit Internal 

Tersedianya dokumen 
SPMI, LKD, Pedoman 
AMI dan Laporan Audit 
Internal 
 

Kurangnya SDM Mengusulkan 
penambahan SDM 

2 UPPS mengikuti RTM 
yang difasilitasi oleh 
LPM 

Tersedianya dokumen 
rapat 

Komunikasi yang 
baik antara UPPS 
dan LPM 

Mensosialisasikan 
hasil RTM kepada 
civitas akademika di 
UPPS 

3 UPPS memperoleh 
sertifikasi ISO dan 
akreditasi BAN-PT 

Tersedinya dokumen 
sertifikat ISO dan 
Akreditasi 

Dukungan dan 
kerjasama yang 
baik antara 
Universitas, UPPS 
dan Staf 

Pelatihan ISO 

E. Kerjasama 

1 UPPS memiliki data  
kerjasama 

Tersedianya dokumen 
pendataan kerjasama 

Universitas 
memfasilitasi 
kegiatan kerjasama  

Peningkatan 
kerjasama 

2 UPPS memiliki laporan 
monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan program 
kemitraan dan 
dokumen tindak lanjut 
perbaikan mutu jejaring 
dan kemitraan 

Belum lengkapnya 
dokumen laporan 
monitoring dan 
evaluasi 

Sistem 
pengarsipan yang 
masih manual 

Peningkatan sistem 
pengarsipan secara 
digital 

3 UPPS memiliki 
kerjasama 
internasional dan 
nasional dalam bidang 
pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian 
kepada masyarakat 

Belum optimalnya 
kerjasama 
internasional  

Kurangnya 
komunikasi untuk 
menjalin kerjasama 
internasional 

Peningkatan 
komunikasi dengan 
dunia internasional 

 

7. Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama  

Implementasi penjaminan mutu tata pamong yang berada di UPPS disesuaikan 

dengan standar yang sudah ditetapkan oleh UIN STS Jambi  dengan melakukan AMI 

secara berkala yang berdasarkan kepada SOP yang sudah disusun oleh LPM dan 

ditetapkan oleh UIN STS Jambi. Untuk tingkat UPPS, PSMF melakukan monitoring 

secara komprehensif. Hasil monitoring disampaikan kepada Pimpinan UPPS untuk 

bersama-sama dievaluasi dan diperbaiki. 

SPMI FEBI dan UIN STS Jambi menggunakan siklus PPEPP (Penetapan, 

Pelaksanaan, Evaluasi Pelakasanaan, Pengendalian Pelaksanaan, Peningkatan) 

menghasilkan Kaizen atau Continuous Improvement mutu FEBI dan UIN STS Jambi. 

8. Kepuasan Pengguna  

Untuk mengukur kepuasan para pemangku kepentingan yang mencakup: 

mahasiswa, dosen, tendik, pengguna dan mitra terhadap layanan manajemen 

digunakan instrumen kepuasan melalui aplikasi google form yang sudah disediakan 

oleh UPPS dan dilakukan setiap 2 kali dalam satu tahun untuk melihat dan mengukur 

kepuasan para pemangku kepentingan. Instrumen kepuasan yang digunakan berupa 
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angket yang disiapkan oleh LPM dan dilaksanakan oleh PSMF. Hasil survei dianalisis 

dengan analsis statistik deskriptif untuk kemudian dilaporkan dan disampaikan pada 

forum rapat pimpinan sebagai dasar untuk perbaikan. Review pelaksanaan 

pengukuran terhadap kepuasan dilaksanakan oleh LPM yang kemudian disampaikan 

kepada fakultas. Hasil survey juga dipublikasikan melalui website fakultas dan bisa 

diakses oleh setiap pihak internal dan eksternal. Hasil pengukuran kepuasan tersebut 

ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan 

tersistem seperti pengalokasian anggaran. 

9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut  

Hasil evaluasi dapat disimpulkan dengan menyatakan bahwa, tata pamong, 

tata kelola, dan kerjasama di UPPS dan Prodi berjalan dengan sangat baik, namun 

masih ada beberapa kendala yang menghambat proses tata pamong, tata kelola, dan 

kerjasama di UPPS dan Prodi AKS. Tindak lanjutnya dengan lebih meningkatkan 

koordinasi dan hubungan yang harmonis antara unit terkait sehingga menghasilkan 

kinerja yang maksimal. 

Gambar 2.2.3. Analisis SWOT 

Strength  
(Kekuatan) 

Weakness  
(Kelemahan) 

1. UPPS memiliki tata kelola yang lengkap 

2. UPPS menerapkan SPMI dan eksternal 

3. UPPS dapat memaksimalkan SDM yang 
dimiliki visi misi Universitas 

1. Sistem informasi dan data belum terintegrasi 

2. Sistem arsip data yang masih manual 

3. Komunikasi kerjasama internasional yang 
belum optimal 

Opportunity  
(Peluang) 

Threat 
 (Ancaman) 

1. Kebijakan kampus merdeka 

2. Kebijakan zona integritas 

3. Trend Good University Governance 

4. Terbukanya peluang kerja sama internasional 

1. Perubahan sistem tata kelola UPPS di era 
digital 

2. Kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan 
lingkungan yang tidak menentu 

 

C.3. Mahasiswa 

1. Latar Belakang 

Prodi AKS bernaung di bawah FEBI UIN STS Jambi memiliki visi Prodi yang 

terdepan dan inovatif dalam bidang akuntansi syariah dengan semangat 

Entrepreneurship di tahun 2030. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang begitu pesat di era global ini, maka sangat dibutuhkan sumber 

daya manusia yang Islamic, saintifik (menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi), 

terlatih, berkualitas, dan terampil. Untuk mencapai visi tersebut kualitas mahasiswa 

dikembangkan seleksi mahasiswa secara kompetitif dengan jalur bidikmisi, SPAN-

PTKIN, dan mahasiswa berprestasi. Sementara daya tarik Prodi dengan daya 

tampung 180 mahasiswa dengan jumlah pendaftar 1.130 secara kumulatif. Selain itu 

Prodi AKS menjadi Prodi AKS satu-satunya di Provinsi Jambi.  

Untuk mencapai tujuan tersebut maka FEBI memberikan hak sepenuhnya 

kepada UIN STS Jambi sebagai Institusi tempat bernaung UPPS dan Prodi untuk 

menetapkan mekanisme standar perguruan tinggi terkait mahasiswa yang mecakup 

sistem seleksi dan layanan mahasiswa. standar perguruan tinggi dalam seleksi 

mahasiswa baru dan layanan bagi mahasiswa dilaksanakan berdasarkan standar 

mutu dari LPM UIN STS Jambi serta mengacu pada SN-DIKTI dan Standar BAN-PT. 

Penetapan standar perguruan tinggi yang mencakup seleksi mahasiswa baru 
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dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa yang masuk memiliki kualitas 

yang baik dan mampu dididik untuk menjadi Entrepreneurship Islamic yang inovatif, 

sedangkan penetapan standar perguruan tinggi yang mencakup layanan mahasiswa 

ditetapkan untuk mendukung mahasiswa mencapai kompetensi lulusan sesuai 

dengan VMTS UIN STS Jambi. 

Mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait seleksi mahasiswa 

baru program sarjana dan pascasarjana tercantum dalam PMA RI No. 30 Tahun 2017 

tentang Statuta UIN STS Jambi dan SK Rektor No. 1436 Tahun 2017 tentang Standar 

Mutu UIN STS Jambi. Sistem penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan secara 

konsisten dan sistematis. Tersusun dari instrumen, ketersediaan sistem, 

ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai di tiap tahunnya 

sesuai dengan SK Rektor No. 542 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan 

Mahasiswa Baru dan Mahasiswa Asing. Sebelum melaksanakan seleksi calon 

mahasiswa baru, akademik bersama fakultas menetapkan kuota jumlah mahasiswa 

yang akan diterima untuk tiap Prodi, hal ini tercantum dalam SK Rektor No. 359 Tahun 

2019 tentang Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru UIN STS Jambi Tahun Akademik 

2019/2020. Agar tersedianya pemerataan pendidikan, maka sistem seleksi 

penerimaan mahasiswa baru UIN STS Jambi dilaksanakan secara daring melalui 

beberapa jalur, yaitu jalur SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, PMBK, Jalur Undangan, Jalur 

Tahfiz, dan Jalur Reguler sesuai dengan SK Rektor No. 358 Tahun 2019 Tentang 

Penetapan Jalur Masuk Penerimaan Mahasiswa Baru UIN STS Jambi Tahun 

Akademik 2019/2020. 

2. Kebijakan 

Kebijakan terkait penerimaan dan layananan kemahasiswaaan mengacu 

kepada: 

a. Standar Mutu Mahasiswa SK Rektor No. 1436 Tahun 2017 tentang Standar Mutu 

UIN STS Jambi; 

b. SK Rektor No. 359 Tahun 2019 Tentang Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru UIN 

STS Jambi Tahun Akademik 2019/2020; 

c. SK Rektor No. 358 Tahun 2019 Tentang Penetapan Jalur Masuk Penerimaan 

Mahasiswa Baru UIN STS Jambi Tahun Akademik 2019/2020; 

d. SK Rektor No. 542 Tahun 2019 Rektor No. tentang Pedoman Penerimaan 

Mahasiswa Baru dan Mahasiswa Asing; 

e. SK Rektor No. 535 Tahun 2019 tentang Pedoman Akademik; 

f. Pedoman Mahasiswa merupakan acuan bagi mahasiswa mengenai Pedoman 

Organisasi Kemahasiswaan berdasarkan SK Rektor No. 1038 Tahun 2018, SK 

Rektor No. 1039 Tahun 2018 tentang Kode Etik Mahasiswa dan SK Rektor No. 1037 

Tahun 2018 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN STS Jambi; 

g. SK Rektor No. 543 Tahun 2019 Tahun tentang Pedoman Layanan Mahasiswa UIN 

STS Jambi; 

h. SK Rektor No 514 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Peningkatan 

Prestasi dan Akademik UIN STS Jambi Tahun 2019; 

i. SK Rektor No 512 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Bidik Misi UIN 

STS Jambi Tahun 2019; dan 

j. SK Rektor No 513 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Tahfidz Al Quran 

UIN Suthan Thaha Saifuddin Jambi. 

Prodi AKS melakukan kegiatan pengembangan penalaran satu bulan sekali 

melalui Center for Islamic and Accounting Studies (CIEAS) sementara pembinaan 

bakat dan minat mahasiwa melalui klub unit usaha FEBI dimotori oleh UPPPK dan 

https://drive.google.com/file/d/19pKXGx6azM56JdSBesOewdE6kAIJhvQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19iEDe4BdZ6ib5GLrTv7C7NUocc2iCahg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19iEDe4BdZ6ib5GLrTv7C7NUocc2iCahg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WObzHh3y18QUYE7pT_9k8t8Qvpmq1taF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WObzHh3y18QUYE7pT_9k8t8Qvpmq1taF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ftEypyQKfTQi78VlPdkXZGRhZ2_PHdK_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ftEypyQKfTQi78VlPdkXZGRhZ2_PHdK_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19iEDe4BdZ6ib5GLrTv7C7NUocc2iCahg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19iEDe4BdZ6ib5GLrTv7C7NUocc2iCahg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WObzHh3y18QUYE7pT_9k8t8Qvpmq1taF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WObzHh3y18QUYE7pT_9k8t8Qvpmq1taF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ftEypyQKfTQi78VlPdkXZGRhZ2_PHdK_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ftEypyQKfTQi78VlPdkXZGRhZ2_PHdK_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10W_untktzDiHiBs-fL_LRSqfjETfLm3d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10W_untktzDiHiBs-fL_LRSqfjETfLm3d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Sk7pXkPPddHneAhP9gTVa4mG_q-6by1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fBwwqmQuDgIClH3vIN1-SEzQoxDNX_P5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fBwwqmQuDgIClH3vIN1-SEzQoxDNX_P5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fBwwqmQuDgIClH3vIN1-SEzQoxDNX_P5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fBwwqmQuDgIClH3vIN1-SEzQoxDNX_P5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gFADqWZlZEhrpRHgsT3xDCRUZenMgLst/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gFADqWZlZEhrpRHgsT3xDCRUZenMgLst/view?usp=sharing
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Pusat Bisnis Universitas. Untuk meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam dunia 

usaha dan industri Prodi setiap tahun menindaklajuti kerjasama dengan Kantor Pajak, 

BI, dan OJK. Kegiatan magang di Kantor Pajak Pelayangan Jambi yang setiap tahun 

dilakukan, Pelatihan Sistem Akuntansi UMKM dan Pengembangan Profesi Akuntansi 

Syariah melalui kerjasama yang dilakukan dengan Asosiasi Dosen Akuntansi 

Indonesia (ADAI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Lembaga Pengembangan 

Profesi Akuntan serta Kantor Akuntan Publik (KAP). 

3. Standar dan Strategi Pencapaian Standar 

Berdasarkan SK Rektor UIN STS Jambi No. 1436 tahun 2017 tentang Standar 

Mutu UIN STS Jambi, berikut ini FEBI menyajikan standar dan strategi pencapaian 

standar bidang kemahasiswaan disertai dengan sumberdaya dan mekanisme 

kontrolnya pada Tabel 3.1. 

Tabel 2.3.1. Standar dan Strategi Pencapaian Standar Bidang Kemahasiswaan UIN STS 
Jambi Disertai dengan Sumber Daya dan Mekanisme Kontrol 

No Standar 
Strategi Pencapaian 

Standar 
Sumber Daya 

Mekanisme 
Kontrol 

A. Kualitas Input Mahasiswa 

1 UPPS melalui Universitas 
memiliki kebijakan 
tentang Penerimaan 
Mahasiswa Baru 
berdasarkan kesempatan 
yang sama mengacu 
pada prinsip ekuitas dan 
keadilan 

Tersedianya Dokumen 
formal pedoman 
penerimaan mahasiswa 
baru dan mahasiswa 
asing dengan kriteria 
yang jelas mengacu 
pada prinsip ekuitas dan 
keadilan. 

Bagian Akademik 
bersama tim menyusun 
pedoman penerimaan 
mahasiswa baru dan 
mahasiswa asing yang 
disahkan oleh Rektor 

Monitoring dan 
evaluasi dan 
audit oleh LPM 
di bidang 
akademik 
Monev 
ekternal ISO 
2019 

2 UPPS melalui Universitas 
memiliki kebijakan jalur 
masuk penerimaan 
mahasiswa baru 

Ketetapan jalur seleksi 
penerimaan mahasiswa 
baru 

Pihak Fakultas/Prodi 
dan bagian akademik 
membentuk tim 
penyusun penetapan 
jalur seleksi 
penerimaan 
mahasiswa baru 

Monitoring 
evaluasi dan 
audit oleh LPM 
di bidang 
akademik 

3 UPPS menetapkan kuota 
jumlah mahasiswa baru 
setiap Prodi 

Melakukan analisis dan 
menetapkan  kuota 
jumlah mahasiswa baru 
disesuaikan dengan 
sumberdaya manusia 
dan sarana prasarana 
yang dimiliki 

Bagian akademik 
berkoordinasi dengan 
UPPS dan Prodi dalam 
menetapkan  kuota 
jumlah mahasiswa baru 

Monitoring 
evaluasi dan 
audit oleh LPM 
di bidang 
akademik 

4 UPPS memperoleh 
jumlah mahasiswa baru 
yang meningkat dan 
berkualitas setiap 
tahunnya 

Melakukan upaya 
promosi dan sosialisasi 
secara luring (offline) 
dan daring (online) 

Wakil Rektor III 
bersama bagian 
akademik dan tim 
sosialisasi melakukan 
upaya promosi dan 
sosialisasi serta 
anggaran dana 
sosialisasi yang 
disediakan di setiap 
tahun. 

Monitoring 
evaluasi dan 
audit oleh LPM 
di bidang 
akademik 

B. Layanan Mahasiswa 

1 UPPS mempunyai 
kebijakan tentang 
layanan kemahasiswaan 
berupa layanan di bidang 
penalaran termasuk 
softskill, bidang minat dan 
bakat, bidang 
kesejahteraan dan 

Menyediakan dokumen 
formal pedoman 
pedoman akademik, 
pedoman mahasiswa, 
pedoman layanan 
mahasiswa dan petunjuk 
teknis beasiswa 

Bagian Akademik 
bersama tim menyusun 
pedoman akademik, 
pedoman mahasiswa, 
pedoman layanan 
mahasiswa dan 
petunjuk teknis 
beasiswa 

Monitoring 
evaluasi dan 
audit oleh 
LPM di bidang 
akademik 

https://drive.google.com/file/d/19iEDe4BdZ6ib5GLrTv7C7NUocc2iCahg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19iEDe4BdZ6ib5GLrTv7C7NUocc2iCahg/view?usp=sharing
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No Standar 
Strategi Pencapaian 

Standar 
Sumber Daya 

Mekanisme 
Kontrol 

bidang karir dan 
kewirausahaan 

2 UPPS memberikan 
layanan kemahasiswaan 
di bidang penalaran 
termasuk soft skill 

Membentuk unit dan 
menghimbau UPPS dan 
Prodi untuk membuat 
kegiatan meningkatkan 
bidang penalaran 
termasuk soft skill 

Pihak Universitas, 
UPPS, Prodi, Unit 
Pengembangan 
Bahasa (UPB) dan 
Ma’had Al-Jamiah 
mengadakan seminar, 
workshop ataupun 
pelatihan. 

Monitoring 
evaluasi dan 
audit oleh LPM 
di bidang 
akademik 

3 UPPS memberikan 
layanan kemahasiswaan 
di bidang pembinaan dan 
pengembangan minat 
dan bakat 

Terdapat organisasi 
mahasiswa dan unit 
kegiatan mahasiswa 
untuk mengembangkan 
minat dan bakat. 

Bagian akademik 
membentuk organisasi 
mahasiswa di tingkat 
Fakultas (SEMA-F dan 
DEMA-F) dan Prodi 
(HMP) yang memiliki 
rencana anggaran rutin 
tahunan. 

Monitoring 
evaluasi dan 
audit oleh LPM 
di bidang 
akademik 

4 UPPS memberikan 
layanan kemahasiswaan 
di bidang peningkatan 
kesejahteraan 

a. Membentuk dosen 
PA, tim bimbingan 
konseling dan 
pembimbing Kukerta. 

b. Melalui universitas, 
UPPS menyediakan 
layanan kesehatan di 
Klinik Sulthan 

c. Menyediakan 
beasiswa sumber 
dana internal dan 
eksternal 

a. Dosen PA, tim 
bimbingan konseling 
dan pembimbing 
Kukerta memberikan 
bimbingan dan 
masukan kepada 
mahasiswa 

b. Dokter dan perawat 
memberikan layanan 
kesehatan kepada 
mahasiswa 

c. Akademik 
memberikan 
informasi dan 
layanan beasiswa 
bagi mahasiswa 
kurang mampu dan 
berprestasi 

Monitoring 
evaluasi dan 
audit oleh LPM 
di bidang 
akademik 

5 UPPS memberikan 
layanan kemahasiswaan 
di penyuluhan karir dan 
bimbingan 
kewirausahaan 

Tersedianya  unit yang 
mewadahi penyuluhan 
karir dan bimbingan 
kewirausahaan dengan 
program-program rutin di 
sebelum wisuda dan 
yudisium 

Unit Pengembangan 
Kewirausahaan dan 
Karir (UPKK) 
mengadakan 
pembinaan penyuluhan 
karir dan bimbingan 
kewirausahaan. 

Monitoring 
evaluasi dan 
audit oleh LPM 
di bidang 
akademik 

 

4. Indikator Kinerja Utama 

a) Kualitas Input Mahasiswa 

1. Seleksi Mahasiswa Baru 

Universitas menetapkan jalur penerimaan mahasiswa baru untuk setiap 

UPPS melalui jalur sebagai berikut: 

a. Jalur SPAN-PTKIN (Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi 

Keagamaan Islam Negeri) SPAN-PTKIN merupakan pola seleksi yang 

dilaksanakan secara nasional oleh seluruh Pergruan Tinggi Keagamaan Islam 

Negeri (PTKIN) dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara 

serentak oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama 

Republik Indonesia. Biaya pelaksanaan SPAN-PTKIN ditanggung oleh 

pemerintah, sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran. 

https://span-ptkin.ac.id/page
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b. Jalur UM-PTKIN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) 

UMPTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh 

seluruh PTKIN dalam sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara 

serentak oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama 

Republik Indonesia. Pembiayaan penyelenggaraan UM-PTKIN dibebankan 

kepada peserta seleksi dan Kemenag RI. 

c. Jalur PMBK (Prestasi Minat Bakat dan Keterampilan Khusus) PMBK adalah 

jalur seleksi undangan bagi siswa-siswi yang memiliki ranking dan pernah 

meraih penghargaan. 

d. Jalur Undangan. Jalur undangan bagi siswa yang memperoleh ranking 1 

sampai ranking 3 di SMA/MA/SMK/Pondok Pesantren bebas tes tulisan dan 

bebas biaya pendaftaran. 

e. Jalur Tahfizh. Bagi peserta jalur tahfizh Alquran 5 juz-30 juz, bebas tes tulisan 

dan bebas biaya pendaftaran. 

f. Jalur Reguler. Jalur reguler adalah jalur mandiri seleksi penerimaan 

mahasiswa baru UIN STS Jambi yang seleksi dilakukan melalui ujian tertulis. 

2. Hasil Analisis Data Mahasiswa 

Setelah calon mahasiswa mendaftar pada jalur yang seleksi yang 

disediakan maka tahap berikutnya adalah mengikuti ujian sesuai dengan 

ketetapan jalur yang dipilih. Berdasarkan data tabel 2.a LKPS pada tiga tahun 

terakhir pada Prodi AKS maka didapatilah jumlah pendaftar terhadap calon 

mahasiswa yang lulus seleksi dengan rincian pada TS-2 sebanyak 196 pendaftar 

dan 158 lulus seleksi, TS-1 sebanyak 559 pendaftar dan 245 lulus seleksi dan 

pada TS sebanyak 375 pendaftar dan 184 lulus seleksi. Rasionya adalah TS-2 

(1,24:1), TS-1 (2,28:1) , dan TS (2,04:1). Sedangkan perbandingan jumlah daya 

tampung dengan yang menjadi mahasiswa perguruan tinggi adalah TS-2 daya 

tampung 70 dan mahasiswa 109, TS-1 daya tampung 180 dan mahasiswa 132 

dan TS daya tampung 180 dan mahasiswa 103. Rasionya adalah TS-2 (0,64:1), 

TS-1 (1,36:1) , dan TS (1,75:1). 

3. Daya Tarik Prodi 

Prodi AKS telah berinovasi dan kreatifitas proses pembelajaran kepada 

mahasiswa dengan memberikan layanan terkait Islamic Entrepreneurship dan 

penguasaan teknologi. Penelitian dan pengabdian dosen kepada masyarakat. 

Hasilnya, animo masyarakat untuk mendaftar sebagai mahasiswa pada Prodi 

AKS cukup baik. Sebagaimana pada tabel 2.a LKPS terdapat peningkatan 

jumlah pendaftar dan yang lulus seleksi pada TS-1 walaupun sediikit menurun 

pada TS. 

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, mahasiswa yang lulus seleksi 

pada Prodi AKS berjumlah sebanyak 345 orang. Dari jumlah tersebut tidak ada 

satupun mahasiswa asing didalamnya namun hal ini dianggap wajar dikarenakan 

Prodi AKS baru berdiri 3 tahun saja dan belum ada menghasilkan lulusan 

sehingga Prodi AKS belum terlalu banyak dikenal. 

4. Layanan Kemahasiswaan 

Layanan kemahasiswaan yang diberikan oleh UPPS mengacu standar 

mutu layanan mahasiswa yang telah ditetapkan SPMI FEBI dan mengacu pada 

standar mutu layanan kemahasiswaan LPM UIN STS Jambi yang terbagi dalam 

empat kategori layanan. 

a. Penalaran dan Soft Skill 

https://um-ptkin.ac.id/
https://uinjambi.ac.id/student-admission/
https://uinjambi.ac.id/student-admission/
https://uinjambi.ac.id/student-admission/
https://uinjambi.ac.id/student-admission/
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Layanan yang diberikan kepada mahasiswa untuk peningkatan 

penalaran termasuk soft skill dilakukan oleh pihak UPPS dan Prodi untuk 

mendukung kompetensi serta keberhasilan mahasiswa dalam 

mengembangkan ilmu. Berikut kegiatan beberapa kegiatan yang telah 

dilakukan oleh UPPS dan Prodi AKS: 

1) Pada tanggal 4 Oktober 2019 FEBI UIN STS Jambi menggelar seminar 

nasional dengan tema “Peran Ekonom Muda Dalam Pembangunan Dan 

Penerapan Ekonomi Syariah Di Era Revolusi 4.0”; 

2) Pada tanggal 14 Maret 2019-16 Maret 2019 FEBI UIN STS Jambi 

menyelenggarakan Festival Ekonomi Milenial se- Provinsi Jambi Tahun 

2019; 

3) Fakultas memberikan pelatihan ICT, yang wajib diikuti oleh seluruh 

mahasiswa baru diberikan saat Pengenalan Budaya Akademi (PBAK); 

4) Pelatihan soft skill dengan materi, kepemimpinan tingkat dasar (PKMD), 

keterampilan Public Speaking, maupun etika mahasiswa bagi mahasiswa 

baru; 

5) Pelatihan Sistem Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) 

difasilitasi oleh BI dan OJK dan diakhiri Magang ke UMKM binaan BI dan 

OJK; 

6) Pelatihan komputerisasi akuntasi dengan menggunakan Software 

Accurate; 

7) Pembinaan Academic Writing oleh Pusat Kajian Sains, Layanan Produk 

Halal, dan Sertifikasi Haji-Umroh; 

8) Pembinaan Uji Kompetensi Profesi Akuntansi bekerjasama dengan 

Lembaga Sertifikasi Kompetansi Teknisi Akuntansi (LSK-TA). 

b. Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Bakat 

1) UPPS membentuk Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI);  

2) UPPS membentuk Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM); 

3) DEMA-FEBI membentuk dan menjalankan Pojok Entrepreneurship; 

4) Himpunan Mahasiswa Prodi membentuk jiwa kepemimpinan; 

5) Forum Mahasiswa AKS Indonesia (Formaksi), mahasiswa Prodi AKS 

terlibat dalam organisasi mahasiswa akuntansi syariah nasional.; 

6) Klub olah raga di tingkat Universitas yakini Sutha Volley Vlub dan seni 

kampus dalam naungan Gerakan Seni kampus (Geska). 

5. Peningkatan Kesejahteraan 

a. Bimbingan Akademik dan Konseling 

Pembimbingan akademik dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing 

Akademik (PA) dalam membimbing dan mengarahkan  mahasiswa dalam hal 

penentuan jumlah kredit yang diambil oleh mahasiswa serta membantu 

mahasiswa dalam mengatasi kesulitan dalam perkuliahan. Pembimbingan 

akademik juga dilakukan secara khusus kepada mahasiswa yang melakukan 

magang, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dan Tugas Akhir. Pelaksanaan 

pembimbingan akademik dilakukan secara individu oleh dosen PA terhadap 

mahasiswa PA minimal 1 kali dalam 1 semester, yaitu saat periode pengisian 

Kartu Rencana Studi (KRS). Bimbingan tambahan dapat dilakukan oleh dosen 

PA pada waktu tertentu sesuai keadaaan dan permintaan. 

b. Bimbingan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) 

https://uinjambi.ac.id/peran-ekonom-muda-dalam-pembangunan-dan-penerapan-ekonomi-syariah-di-era-revolusi-4-0/
https://uinjambi.ac.id/peran-ekonom-muda-dalam-pembangunan-dan-penerapan-ekonomi-syariah-di-era-revolusi-4-0/
https://uinjambi.ac.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis-islam-gelar-festival-ekonomo-milenial-se-provinsi-jambi/
https://uinjambi.ac.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis-islam-gelar-festival-ekonomo-milenial-se-provinsi-jambi/
http://lpm.uinjambi.ac.id/media/files/2020/02/SEJARAH_KSEI_AL_FATH.pdf
http://lpm.uinjambi.ac.id/media/files/2020/02/2019_SK_DEKAN_FAKULTAS_FEBI_UIN_STS_JAMBI_NO_07_TENTANG_PENETAPAN_PENGURUS_KELOMPOK_STUDI_PASAR_MODAL_(KSPM)_GALERY_INVESTASI_SYARIAH_BEI_FEBI_UIN_JAMBI_FAC_MASA_BAKTI_2019_2020.pdf
http://lpm.uinjambi.ac.id/media/files/2020/02/POJOK_ENTREPRENEURSHIP_FEBI.pdf
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Bimbingan Kukerta merupakan program layanan yang diberikan 

kepada mahasiswa yang akan melaksanakan Kukerta. Pembimbingan 

Kukerta dilaksanakan oleh Universitas melalui LPPM yang menunjuk 

perwakilan dari tiap dosen Fakultas dan Prodi di UIN STS Jambi. Pendaftaran 

Kukerta dilakukan secara daring dan jadwal pembimbingan Kukerta 

dilaksanakan 1 bulan sebelum dilaksanakan Kukerta hingga tahap selesai 

pelaporan Kukerta mahasiswa.  

Terdapat program dalam mengembangkan Kukerta yang diterapkan 

oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti, yaitu  Program 

Kuliah Kerja Nyata Nusantara (KKN Nusantara). Pada tanggal 10 Januari 

2020 sampai tanggal 14 Februari 2020 terdapat 2 orang mahasiswa yang 

mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata Nusantara (KKN Nusantara) di Desa 

Pitay dan Desa Pandai Beringin Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang, 

Nusa Tenggara Timur. 

c. Beasiswa 

Layanan beasiswa yang disediakan oleh UPPS merujuk kepada 

layanan beasiswa yang ditetapkan oleh Universitas seperti beasiswa Bidik 

Misi, beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), beasiswa Kajian 

Keislaman (KI) dan Beasiswa Tahfizh Al-Quran dari LSOFT UIN STS Jambi. 

Sumber dana Beasiswa eksternal berasal dari dana sponsor, yaitu beasiswa 

Bank Indonesia, Beasiswa Baznas dan Beasiswa Bantuan Penyelesaian 

Tugas Akhir dari Bank Syariah Mandiri, dan Beasiswa Darut Tauhid Peduli 

(DT Peduli). Persyaratan dan prosedur pengajuan beasiswa dapat dilihat pada 

website UIN STS Jambi atau dapat ditanyakan langsung ke Bagian 

Kemahasiswaan UIN STS Jambi atau Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 

FEBI. 

d. Kesehatan 

Layanan kesehatan yang disediakan UPPS adalah layanan milik 

Universitas yaitu Klinik Islam Sulthan dan Apotek pelayanan 24 Jam. Layanan 

dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan melayani selama 

jam operasional kampus setiap hari jam kerja. Pelayanan kesehatan yang 

diberikan kepada mahasiswa meliputi: 

1) Pemeriksaan kesehatan; 

2) Pengobatan dan perawatan medis; 

3) Pemeriksaan narkoba; 

4) Penyuluhan kesehatan; dan 

5) Pemeriksaan golongan darah. 

e. Penyuluhan Karir dan Bimbingan Kewirausahaan 

Layanan terkait pengembangan karir dan bimbingan kewirausahan 

yang diberikan fakultas merupakan layanan yang disiapkan universitas 

melalui Unit Pengembangan Kewirausahaan dan Karir (UPKK) dan Koperasi 

Mahasiswa UIN STS Jambi. Pada tahun 2018 UPKK secara resmi menerima 

penunjukan dan pembentukan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia 

(HIPMI) Perguruan Tinggi UIN STS Jambi sesuai dengan SK Badan Pengurus 

Cabang HIPMI No: 02/SKEP-BPCJBI/10/18 Tentang Pengesahan Badan 

Pengurus Perguruan Tinggi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia UIN STS 

Jambi (BP HIPMI PT Jambi) Masa Bakti 2018-2020). Demi mendukung tujuan 

dari dibentuknya UPKK UIN STS Jambi, maka UPKK membentuk Pengurus 

https://uinjambi.ac.id/ini-yang-dilakukan-mahasiswa-uin-sts-jambi-ketika-kkn-kebangsaan-di-ntt/
https://uinjambi.ac.id/beasiswa-bidikmisi/
https://uinjambi.ac.id/beasiswa-bidikmisi/
https://uinjambi.ac.id/beasiswa-ppa/
https://uinjambi.ac.id/beasiswa-kajiankeislaman/
https://uinjambi.ac.id/beasiswa-kajiankeislaman/
https://uinjambi.ac.id/beasiswa-tahfidz/
https://uinjambi.ac.id/beasiswa-bi/
https://www.beasiswabaznas.org/
http://uinjambi.ac.id/beasiswa-bsm/
http://uinjambi.ac.id/beasiswa-bsm/
http://www.uinjambi.ac.id/
http://lpm.uinjambi.ac.id/media/files/2020/02/2019_SOP_KLINIK_ISLAM_SULTHAN.pdf
http://lpm.uinjambi.ac.id/media/files/2020/02/2018_SK_BADAN_PENGURUS_CABANG_HIPMI_NO_02_TENTANG_PENGESAHAN_BADAN_PENGURUS_PERGURUAN_TINGGI_UIN_STS_JAMBI.pdf
http://lpm.uinjambi.ac.id/media/files/2020/02/2018_SK_BADAN_PENGURUS_CABANG_HIPMI_NO_02_TENTANG_PENGESAHAN_BADAN_PENGURUS_PERGURUAN_TINGGI_UIN_STS_JAMBI.pdf
http://lpm.uinjambi.ac.id/media/files/2020/02/2018_SK_BADAN_PENGURUS_CABANG_HIPMI_NO_02_TENTANG_PENGESAHAN_BADAN_PENGURUS_PERGURUAN_TINGGI_UIN_STS_JAMBI.pdf
http://lpm.uinjambi.ac.id/media/files/2020/02/2019_SK_REKTOR_UIN_STS_JAMBI_NO_15_TENTANG_PENGURUS_ORGANIZER_KEAGAMAAN_DAN_KEPENDIDIKAN_UIN_STS_JAMBI_PERIODE_2019_20211.pdf
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Organizer Keagamaan dan Kependidikan (OK2) UIN STS Jambi Periode 

2019-2021. UPKK memiliki wadah yang menampung para mahasiswa yang 

memiliki minat dan bakat dalam bidang videografi dan sinematografi yaitu 

Cinema Sutha berdasarkan SK Kepala UPKK UIN STS Jambi No. 01 tahun 

2019 tentang Pengurus Cinema Sutha UIN STS Jambi. UPKK juga memiliki 

wadah yang menampung para mahasiswa yang memiliki minat dan bakat 

dalam bidang kecantikan yaitu Rumah Cantik UIN STS Jambi berdasarkan SK 

Kepala UPKK UIN STS Jambi No: 10 Tahun 2019 tentang Pengurus Rumah 

Cantik UIN STS Jambi. Tanggal 19 September 2019 Rumah Cantik UPKK UIN 

STS Jambi menyelenggarakan Talkshow Beauty Class. Tanggal 28 Juni 2019 

Cinema Sutha UPKK UIN STS Jambi membuka Pendaftaran Cinema Sutha 

2019 Angkatan ke-2. 

5. Indikator Kinerja Tambahan 

FEBI memiliki IKT dengan  mengikuti Standar Mutu Mahasiswa SK Rektor No. 

1436 Tahun 2017 Tentang Standar Mutu UIN STS Jambi, yaitu memberi peluang bagi 

mahasiswa yang hafizh quran tanpa tes serta mendapatkan beasiswa tahfizh dari 

LSOFT UIN STS Jambi. Kemudian persiapaan dokumen layanan kemahasiswaan 

berbasis KBM dan kerjasama internasional untuk menunjang layanan kemahasiswaan 

dalam meningkatkan kompentensi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik. 

Prodi juga akan memfasilitasi mahasiswa untuk ikut serta Certified Accurate Data Entry 

(CADE), Certified Accurate Profesional (CAP), Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), 

Brevet AB dan Brevet C, dan Klinik AKS untuk mahasiswa.   

6. Evaluasi Capaian Kinerja 

Deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian 

standar yang telah ditetapkan FEBI dapat dilihat pada Tabel 3.2 

Tabel 2.3.2. Evaluasi Capaian Kerja 

No Standar 
Analisis 

Keberhasilan/ 
Ketidakberhasilan 

Akar Masalah Tindak Lanjut 

A. Kualitas Input Mahasiswa 

1 UPPS mengikuti 
pedoman dari  
universitas tentang 
Penerimaan 
Mahasiswa Baru 
baik lokal dan asing 

Pedoman penerimaan 
mahasiswa baru lokal 
dan asing 

Pedoman penerimaan 
mahasiswa baru perlu 
direvisi di setiap tahun 
untuk menyesuaikan 
dengan persyaratan dan 
prosedur yang 
ditetapkan. 

Revisi pedoman 
penerimaan 
mahasiswa baru. 

2 UPPS menjalankan 
ketetapan 
universitas terkait 
jalur masuk 
penerimaan 
mahasiswa baru 

Penetapan jalur masuk 
penerimaan 
mahasiswa baru telah 
tersedia pada tiap 
tahun akademik 

Penetapan jalur masuk 
penerimaan mahasiswa 
baru perlu dilakukan 
sesuai dengan hasil 
rapat penetapan jalur 
penerimaan mahasiswa 
baru 

Keputusan  
Penetapan jalur 
masuk penerimaan 
mahasiswa baru 

3 UPPS menjalankan 
kebijakan 
universitas terkait 
kuota jumlah 
mahasiswa baru 
tiap Prodi. 

Penetapan kuota 
jumlah mahasiswa 
baru tiap Prodi telah 
dilakukan di tiap tahun 
akademik 

Penetapan kuota jumlah 
mahasiswa baru tiap 
Prodi berdasarkan 
kondisi kemampuan 
SDM dan 
sarana/prasarana yang 
dimiliki oleh tiap Prodi 

Seluruh Prodi harus 
memahami 
kemampuan daya 
tampung dan SDM 
dalam menerima 
mahasiswa baru 

4 Peningkatan 
jumlah mahasiswa 
baru pada UPPS 

1. Jumlah mahasiswa 
yang lulus seleksi 
dan mendaftar 

Tim sosialisasi dan 
promosi belum optimal 
dalam menampilkan 

Membentuk tim 
sosialisasi yang 
bekerja dengan lebih 

http://lpm.uinjambi.ac.id/media/files/2020/02/2019_SK_REKTOR_UIN_STS_JAMBI_NO_15_TENTANG_PENGURUS_ORGANIZER_KEAGAMAAN_DAN_KEPENDIDIKAN_UIN_STS_JAMBI_PERIODE_2019_20211.pdf
http://lpm.uinjambi.ac.id/media/files/2020/02/2019_SK_REKTOR_UIN_STS_JAMBI_NO_15_TENTANG_PENGURUS_ORGANIZER_KEAGAMAAN_DAN_KEPENDIDIKAN_UIN_STS_JAMBI_PERIODE_2019_20211.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC5p0KBV4SNzxspGMDCRgyxQ/videos
http://lpm.uinjambi.ac.id/media/files/2020/02/2019_SK_REKTOR_UIN_STS_JAMBI_NO_01_TENTANG_PENGURUS_CINEMA_SUTHA_UIN_STS_JAMBI_PERIODE_2019_20211.pdf
http://lpm.uinjambi.ac.id/media/files/2020/02/2019_SK_REKTOR_UIN_STS_JAMBI_NO_10_TENTANG_PENGURUS_RUMAH_CANTIK_UIN_STS_JAMBI_PERIODE_2019_20211.pdf
http://lpm.uinjambi.ac.id/media/files/2020/02/2019_SK_REKTOR_UIN_STS_JAMBI_NO_10_TENTANG_PENGURUS_RUMAH_CANTIK_UIN_STS_JAMBI_PERIODE_2019_20211.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5eV6mNnQIi4
https://www.youtube.com/watch?v=IFt3xA-1Qx4
https://www.youtube.com/watch?v=IFt3xA-1Qx4
http://lpm.uinjambi.ac.id/media/files/2020/02/STANDAR_MUTU.pdf
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No Standar 
Analisis 

Keberhasilan/ 
Ketidakberhasilan 

Akar Masalah Tindak Lanjut 

ulang lebih sedikit 
dibandingkan 
jumlah pada saat 
mendaftar ujian 
seleksi dan jumlah 
lulus seleksi 

2. Tidak ada 
mahasiswa asing 
yang dimiliki UPPS 

citra baik yang dimiliki 
fakultas dan 
meyakinkan masyarakat 
lokal maupun asing 
dengan trik sosialisasi 
dan promosi yang 
inovatif. 
Belum tersebarnya 
informasi secara merata 
ke berbagai sekolah 
SMA sedejat lokal dan 
luar negeri. 

inovatif melalui 
pemanfaatan media 
social, alumni dan 
kerjasama regional, 
nasional dan 
internasional. 

B. Layanan Mahasiswa 

1 UPPS mempunyai 
pedoman kebijakan 
dalam layanan 
mahasiswa bidang 
penalaran 
termasuk soft skill, 
bidang minat dan 
bakat, bidang 
kesejahteraan dan 
bidang karir dan 
kewirausahaan. 

Dokumen formal 
pedoman akademik, 
pedoman mahasiswa, 
pedoman layanan 
mahasiswa dan 
petunjuk teknis 
beasiswa telah 
tersedia, sehingga 
UPPS memiliki 
kebijakan tentang 
layanan mahasiswa. 

pedoman akademik, 
pedoman mahasiswa, 
pedoman layanan 
mahasiswa dan 
petunjuk teknis 
beasiswa perlu direvisi 
setiap tahun 
disesuaikan dengan 
aturan dan kondisi 
perkembangan zaman. 

Revisi pedoman 
akademik, pedoman 
mahasiswa, 
pedoman layanan 
mahasiswa dan 
petunjuk teknis 
beasiswa. 

2 UPPS memberikan 
layanan 
kemahasiswaan di 
bidang penalaran 
termasuk soft skill 

UPPS beserta Prodi 
telah mengadakan 
berbagai kegiatan 
sebagai bentuk 
pelayanan dalam 
penalaran dan soft skill 
dan terlaksana dengan 
baik 

Perlunya penambahan 
kegiatan 

UPPS dan Prodi akan 
menambah jumlah 
kegiatan terkait dalam 
layanan penalaran 
dan soft skill terhadap 
mahasiswa 

3 UPPS memberikan 
layanan 
kemahasiswaan di 
bidang pembinaan 
dan 
pengembangan 
minat dan bakat 

Layanan 
kemahasiswaan di 
bidang pembinaan dan 
pengembangan minat 
dan bakat telah 
terlaksana dengan 
baik 

Kegiatan dan kelompok 
binaan harus dikontrol 
dan dievaluasi dalam hal 
pelaksanaan dan tingkat 
keefektifannya 

UPPS dan Prodi 
mensosialisasikan 
serta menekankan 
aturan kode etik 
dalam berorganisasi 
bagi ormawa dan 
UKM serta memberi 
dukungan dalam 
bentuk sarana dan 
materi 

4 UPPS dan Prodi 
memberikan 
layanan 
kemahasiswaan di 
bidang 
peningkatan 
kesejahteraan 

Layanan 
kemahasiswaan di 
bidang peningkatan 
kesejahteraan telah 
terlaksana dengan 
baik 

Belum  ada tim 
konseling ahli dan unit 
yang disediakan oleh 
UPPS dan Prodi. 
Sementara beasiswa 
telah memadai 
 

 
 

Pembentukan unit 
bimbingan konseling 
fakultas beserta tim 
ahli konseling dan 
meningkatkan 
kerjasama pada 
Lembaga yang 
menyediakan 
beasiswa 
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No Standar 
Analisis 

Keberhasilan/ 
Ketidakberhasilan 

Akar Masalah Tindak Lanjut 

5 UPPS memberikan 
layanan 
kemahasiswaan di 
penyuluhan karir 
dan bimbingan 
kewirausahaan 

Layanan 
kemahasiswaan di 
penyuluhan karir dan 
bimbingan 
kewirausahaan telah 
terlaksana, namun 
belum optimal dalam 
melaksanakaan 
kegiatan yang sesuai 
dengan profil lulusan 
Prodi 

Fakultas berkerjasama 
dengan berbagai pihak 
dimotori UPKK untuk 
mengadakan 
training/penyuluhan 
mengenai dunia kerja 
dan Job Fair serta dapat 
menyediakan 
kesesuaian profil 
mahasiswa dan lulusan 
dengan dunia kerja yang  
mencirikan Islamic 
Entrepreneurship 

UPKK membuat 
program kegiatan 
penyuluhan dan Job 
Fair sesuai dengan 
profil lulusan serta 
mengkoordinir 
mahasiswa yang 
mampu 
menghasilkan produk 
kewirausahaan yang 
menjadi ciri Fakultas 

 

7. Penjaminan Mutu Mahasiswa 

Penjaminan mutu mahasiswa dilaksanakan oleh Prodi, UPPS, dan Universitas 

secara sistematis dan terukur agar terjadi peningkatan mutu kemahasiswaan secara 

berkelanjutan. Siklus penjaminan mutu dilakukan melalui lima langkah yaitu PPEPP 

(Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). 

a. Penjaminan Mutu Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 

1. Penetapan Standar 

Penetapan standar seleksi penerimaan mahasiswa baru diserahkan 

kepada universitas. Selanjutnya Rektor memberikan rekomendasi kepada LPM. 

LPM bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan dan 

Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama menetapkan standar mutu 

mahasiswa dengan mengacu pada SN-DIKTI, standar BAN-PT dan visi misi UIN 

STS Jambi. Rektor kemudian melakukan rapat untuk membahas dan melakukan 

pengesahan draft standar dalam bentuk SK. 

2. Pelaksanaan Standar 

Kegiatan seleksi penerimaan mahasiswa baru UIN Sultan Thaha 

dijalankan sesuai dengan SOP Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. 

Pelaksanaan standar mengenai penetapan jalur masuk bagi calon mahasiswa 

baru dilakukan dengan melaksanakan rapat antara Wakil Rektor Bidang 

Akademik dan Kelembagaan dengan Biro Akademik Kemahasiswaan dan 

Kerjasama. Pelaksanaan standar mengenai kuota dan peningkatan jumlah calon 

mahasiswa baru dilakukan dengan melaksanakan rapat antara Dekan dan Ketua 

Prodi bersama Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Biro 

Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. 

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar 

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan dengan monitoring dan evaluasi 

secara periodik oleh LPM. LPM melakukan monev dengan memperhatiakan 

standar seleksi mahasiswa baru yang telah ditetapkan dan SOP yang berlaku. 

LPM mencatat segala hal temuan berupa penyimpangan, kesalahan dan 

kelalaian dari kegiatan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Kemudian LPM 

membuat laporan secara tertulis tentang semua hasil monev yang dilakukan dan 

memberi laporan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan yang 

disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian. 
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4. Pengendalian 

Pengendalian dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru merupakan 

tindak lanjut dari monev, yaitu LPM memberikan catatan monev yang telah 

dilakukan kepada Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. Biro 

Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama melakukan tindakan korektif 

terhadap penyimpangan atau temuan dalam kegiatan seleksi penerimaan 

mahasiswa baru kemudian memberikan laporan kepada LPM. LPM akan 

memantau secara berkala hasil tindakan korektif yang dilakukan untuk melihat 

apakah kegiatan berjalan kembali sesuai dengan standar seleksi mahasiswa 

baru yang telah ditetapkan. 

5. Peningkatan Standar 

Peningkatan standar seleksi mahasiswa baru mepupakan tindak lanjut 

dari laporan hasil monev dan laporan pengen dalian yang ditelaah oleh LPM. 

Kemudian dilaksanakan rapat pimpinan atau rapat koordinasi dengan 

mengundang Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan dan Biro 

Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama dalam melakukan evaluasi standar 

seleksi penerimaan mahasiswa baru yang akan ditingkatkan. Dari hasil rapat 

kemudian dilakukan revisi isi standar seleksi penerimaan mahasiswa baru. 

b. Penjaminan Mutu Layanan Bagi Mahasiswa 

1. Penetapan Standar 

Penetapan standar layanan bagi mahasiswa yang dilakukan oleh fakultas 

merupakan turunan dari ketetapan LPM. LPM bersama dengan Wakil Rektor 

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Biro Akademik Kemahasiswaan dan 

Kerjasama menetapkan standar mutu mahasiswa dengan mengacu pada SN-

DIKTI, BAN-PT dan visi misi Universitas. Dekan kemudian melakukan rapat 

untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk SK. 

2. Pelaksanaan Standar 

Pelaksanaa kegiatan Layanan bagi mahasiswa FEBI dilaksanakan sesuai 

dengan SOP Layanan Kemahasiswaan dari universitas yang kemudian di adopsi 

oleh UPPS 

a) Layanan Bidang Penalaran dan Pengembangan Soft Skill 

Layanan sidang penalaran dan pengembangan soft skill merujuk 

kepada layanan yang disediakan Universitas kemudian ditindaklanjuti dengan 

rapat Fakultas bersama Prodi terkait rencana kegiatan yang selanjutnya 

disetujui oleh Dekan untuk dilaksanakan. 

b) Layanan Pengembangan Minat dan Bakat 

Layanan ini berpedoman kepada layanan yang telah ditetapkan oleh 

Universitas kemudian ditindaklanjuti pada rapat rencana kegiatan oleh 

Fakultas dan Prodi dengan melibatkan Organisasi Mahasiswa dan Himpunan 

Mahasiswa Prodi dan disahkan oleh Dekan untuk dilaksanakan. 

c) Layanan Kesejahteraan 

Pembentukan dan penetapan Dosen PA dalam memberikan bimbingan 

akdemik kepada mahasiswa. 

d) Layanan Penyuluhan Karir dan Kewirausahaan 

Pelaksanaan layanan ini diberikan Fakultas dengan rapat 

pembentukan perkumpulan mahasiswa dalam minat kewirausahaan tertentu 

dan selanjutnya melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan. 
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3. Evaluasi Pelaksanaan Standar 

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan dengan monitoring dan evaluasi 

secara berkala oleh PSMF. PSMF akan melakukan monev dengan 

memperhatiakan standar mengenai layanan kemahasiswaan yang telah 

ditetapkan dan SOP yang berlaku. PSMF mencatat segala hal temuan berupa 

penyimpangan, kesalahan dan kelalaian dari kegiatan layanan kepada 

mahasiswa. Kemudian  membuat laporan secara tertulis tentang semua hasil 

monev yang dilakukan dan memberi laporan kepada Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan dan Kerjasama yang disertai dengan saran atau rekomendasi 

pengendalian. 

4. Pengendalian 

Pengendalian dalam kegiatan layanan kemahasiswaan merupakan 

tindak lanjut dari monev, yaitu PSMF memberikan catatan monev yang telah 

dilakukan kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan 

melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan atau temuan dalam 

kegiatan layanan bagi mahasiswa.  Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan 

Kerjasama kemudian memberikan laporan kepada Dekan. PSMF akan 

memantau secara berkala hasil tindakan korektif yang dilakukan untuk melihat 

apakah kegiatan berjalan kembali sesuai dengan standar layanan 

kemahasiswaan yang telah ditetapkan. 

5. Peningkatan Standar 

Peningkatan standar layanan kemahasiswaan merupakan tindak lanjut 

pimpinan Fakultas dari hasil laporan  monev dan laporan pengendalian dari 

PSMF. Pimpinan Fakultas melakukan rapat koordinasi bersama LPM untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan standar layanan kemahasiswaan yang akan 

diteruskan dalam rapat koordinasi LPM bersama Rektor, Wakil Rektor Bidang 

Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Biro Akademik Kemahasiswaan dan 

Kerjasama 

8. Kepuasan Pengguna 

a. Kepuasan Pengguna Terhadap Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 

Survey kepuasan pengguna terhadap seleksi penerimaan mahasiswa baru 

UIN STS Jambi dilaksanakan mulai tahun 2019. Seluruh mahasiswa baru dianjurkan 

untuk mengisi entry survey yang dapat di isi melalui website UIN STS Jambi. Survey 

bagi mahasiswa baru ini bertujuan untuk mengetahui data mahasiswa baru yang 

kuliah di UIN STS Jambi, baik dari segi pengetahuan dan keahlian yang dimiliki serta 

untuk mendapatkan masukan bagi perbaikan sistem pendidikan UIN STS Jambi. 

Hasil survey ini akan manjadi data yang sangat berharga bagi UIN STS Jambi yang 

akan diperlukan bagi berbagai kebutuhan pengembangan dan kemajuan kampus 

UIN STS Jambi. 

b. Kepuasan Pengguna (Mahasiswa) Terhadap Layanan 

Survey kepuasan pengguna (mahasiswa) terhadap layanan mahasiswa 

FEBI dilakukan dengan penyebaran kuesioner melalui google form (Link Survey : 

https://forms.gle/pvtQhKsnJxDYKF5n9)  

Kuesioner tersebut memuat beberapa pertanyaan terhadap beberapa aspek 

pelayanan, antara lain: 

1) Tangible adalah bukti konkret kemampuan FEBI menampilkan yang terbaik bagi 

mahasiswa, baik dari sisi fisik tampilan bangunan, fasilitas, perlengkapan 

teknologi pendukung, hingga penampilan dosen dan tendik; 

https://uinjambi.ac.id/entry-survey/
http://www.uinjambi.ac.id/
https://forms.gle/pvtQhKsnJxDYKF5n9
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2) Reliability adalah kemampuan perguruan tinggi untuk memberikan pelayanan 

yang sesuai dengan harapan mahasiswa terkait kecepatan, ketepatan waktu, 

tidak ada kesalahan, sikap simpatik, dan lain sebagainya; 

3) Responsiveness adalah tanggap memberikan pelayanan yang cepat atau 

responsif serta diiringi dengan cara penyampaian yang jelas dan mudah 

dimengerti; 

4) Assurance adalah jaminan dan kepastian yang diperoleh dari sikap sopan santun 

tendik, komunikasi yang baik, dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga mampu 

menumbuhkan rasa percaya terhadap tendik; dan 

5) Empathy adalah memberikan perhatian yang tulus dan bersifat pribadi kepada 

mahasiswa, hal ini dilakukan untuk mengetahui keinginan mahasiswa secara 

akurat dan spesifik. 

Data terakhir menunjukkan bahwa jumlah pengguna (mahasiswa) yang 

mengisi survey adalah 114 orang. Jumlah ini merupakan sampel dari mahasiswa 

aktif di Prodi AKS. Berdasar hasil survey tersebut maka didapatilah kepuasan 

pengguna sebagai berikut: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Kesimpulan Hasil Evaluasi 

Kesimpulan evaluasi  tentang standar mahasiswa terangkum sebagai berikut: 

a) Program yang Telah Dilaksanakan  

1. Prodi AKS dan FEBI melakukan koordinasi dengan Universitas terkait kebijakan 

penerimaan mahasiswa baru, penetapan jalur masuk penerimaan mahasiswa 

baru dan penetapan kuota mahasiswa baru yang diterima; 

2. Prodi AKS dan FEBI melakukan koordinasi dengan universitas dalam 

pembentukan tim sosialisasi dan rekrutmen mahasiswa baru; 

3. Memberikan pelayanan kemahasiswaan di bidang penalaran dan softskills, 

bidang pengembangan minat dan bakat, kesejahteraan dan bidang penyuluhan 

karir dan kewirausahaan. 

b) Program yang Belum Terlaksana 

1. Memperoleh mahasiwa asing untuk Prodi AKS; 

2. Memiliki unit bimbingan konseling pada tingkat Fakultas; 

3. Penghambat pelaksanaan program di bidang mahasiswa; 

a. Metode sosialisasi yang masih bersifat sentralis dan tidak memaksimalkan 

peran Prodi, alumni, dan mahasiswa; 

13%

58%

23%

6%

Survey Kepuasan Pengguna (Mahasiswa) Terhadap 
Layanan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Sangat Baik Baik Cukup Kurang



 

52 
 

b. Penjaringan mahasiswa asing yang belum termasuk dalam prioritas Prodi dan 

UPPS; 

c. Masih belum optimalnya peran unit pelayanan pada UPPS dalam memberikan 

pelayanan kepada mahasiswa. 

c) Rencana Perbaikan dan Pengembangan 

1. Membentuk tim sosialisasi khusus untuk mahasiswa asing; 

2. Membentuk unit bimbingan konseling pada tingkat UPPS. 

Dilihat dari perkembangan mahasiswa, baik dari segi peningkatan jumlah 

peminat, lama  lulusan, dan IPK, progresnya sudah dirasakan sangat  baik pada Prodi 

AKS, walaupun tidak dapat dipungkiri masih ada beberapa hal yang masih menjadi 

perhatian dalam hal peningkatan kualitas mahasiswa. Dalam upaya peningkatan dan 

perbaikan mutu lulusan, Fakultas terus mendorong perbaikan prestasi akademik 

mahasiswa dalam menyelesaikan studinya, antara lain dengan menyelenggarakan 

perkuliahan khusus. Perkuliahan ini diselenggarakan dengan memanfaatkan jeda 

waktu pergantian antara tahun akademik lama dan tahun akademik baru yang relatif 

lama yang dinamakan semester pendek/semester antara. Selain itu, proses 

pembelajaran yang diupayakan dapat memenuhi standar, sehingga mahasiswa dapat 

memperbaiki mata kuliah yang gagal tanpa harus menambah jumlah semester  masa 

studinya. 

Untuk persiapan proses menuju Tugas Akhir (Skripsi) mahasiswa diberikan 

pemahaman tentang jenis penelitian yang akan dilakukan dan kemudahan 

memperoleh sumber literatur. UPPS berkoordinasi dengan Prodi untuk memberitahu 

kepada dosen untuk lebih intens dalam membimbing mahasiswa dan membuat forum 

diskusi bimbingan melalui WhatsApp, sehingga mahasiswa dapat bertanya langsung 

atas kendala yang dialami dan solusi yang dapat diberikan secara cepat. Dalam hal 

pemenuhan syarat kelulusan TOEFL, TOAFL, dan Tahfidzh lembaga bahasa 

memberikan kesempatan kepda mahasiswa untuk tes lebih awal pada Semester VI 

dan memberikan rekomendasi pengampunan apabila tidak lulus 3 kali tes dengan 

pemberian kursus khusus. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirinci dan diidentifikasi 

dengan analisis SWOT kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atas standar 

mahasiswa FEBI UIN STS Jambi pada table berikut: 

Gambar 2.3.3. Analisis SWOT 

Strength  
(Kekuatan) 

Weakness  
(Kelemahan) 

1. Koordinasi yang baik antara Prodi, UPPS, dan 
Universitas dalam membuat sistem rekrutmen 
mahasiswa baru di tingkat nasional (SPAN-
PTKIN dan UM-PTKIN) 

2. UPPS dan Prodi memiliki Organisasi 
Mahsiswa dalam pembinaan dan 
pengembangan soft skill dan minat dan bakat 

3. Fakultas dalam naungan dan kebijakan 
Universitas memiliki layanan beasiwa 

4. Prodi AKS satu-satunya Prodi AKS di Provinsi 
Jambi 

1. Sistem informasi dan data belum terintegrasi 

2. Sistem arsip data yang masih manual 

3. Komunikasi kerjasama internasional yang 
belum optimal 

Opportunity  
(Peluang) 

Threat 
 (Ancaman) 
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1. Perkembangan Teknologi dan Informasi 
serta kemudahan akses menjadi 
kesempatan besar bagi UPPS dalam 
mengenalkan Prodi kepada masyarakat 

2. Kepercayaan masyarakat yang cukup baik 
terhadap FEBI 

3. Peluang mahasiswa yang terbuka luas untuk 
mendapatkan beasiswa 

1. Persaingan mendapatkan mahasiswa yang 
semakin kompetitif 

2. Semakin banyak pendirian perguruan tinggi 
yang menawarkan berbagai macam Prodi 

3. Model layanan kemahasiswaan yang 
semakin berkembang dan inovatif di 
perguruan tinggi lain 

 
C.4. Sumber Daya Manusia 

1. Latar Belakang 

Dalam upaya pencapaian VMTS FEBI UIN STS Jambi, maka disusunlah 

rencana pencapaian standar Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan SDM yang 

mencakup; kualifikasi, kompetensi, proporsi dan beban kerja. Selain itu juga diatur 

standar yang berkaitan dengan kinerja dosen yang meliputi kepakaran, kinerja dan 

prestasi di bidang penelitian dan PkM, pengembangan dosen, tendik, serta 

pengelolaan. Pengelolaan SDM sangat penting pada Perguruan Tinggi karena menjadi 

penentu bekerjanya proses yang terjadi dalam siklus proses pendidikan. Berdasarkan 

PMA No. 21 tahun 2017 tentang Ortaker UIN STS Jambi menetapkan pengelolaan 

pada setiap bagian sumber daya yang terdapat di lingkungan UIN STS Jambi agar 

menjadi lembaga yang profesional sehingga mampu bersaing secara nasional maupun 

internasional. 

Standar SDM bagi sebuah perguruan tinggi sangat penting. Standar ini 

digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan mutu Dosen dan Tendik pada perguruan 

tinggi tersebut. Penetapan Standar Mutu tertuang dalam Standar Mutu UIN Sulthan 

Thaha Saifudin Jambi yang kemudian diturunkan untuk UPPS. Pada Standar Mutu 

ditetapkan kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM 

(Dosen dan Tendik) berdasarkan SOP. Pengelolaan SDM Perguruan Tinggi minimal 

mencakup pada hal-hal yang meliputi perencanaan seleksi/perekrutan, penempatan, 

pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen serta tendik untuk menjamin mutu 

penyelenggaraan program akademik. 

2. Kebijakan 

SDM dikelola pada UPPS berpedoman kepada UU ASN No. 5 Tahun 2017 

yang berisi tentang perencanaan, seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, 

retensi, pemberhentian, dan pensiun dosen serta tendik. Berdasarkan pada undang-

undang tersebut peningkatan kualitas SDM harus selalu dilakukan dalam upaya 

meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM, yaitu: 

a. Dosen 

1. Perencanaan 

Sistem rekrutmen dan seleksi dosen dimulai dengan analisis kebutuhan 

dosen pada Prodi. Rektor UIN STS Jambi mengeluarkan surat edaran yang berisi 

pendataan kebutuhan dosen di setiap Prodi yang selanjutnya melalui UPPS 

mengusulkan kualifikasi dosen yang dibutuhkan untuk menjadi bahan 

pertimbangan Rektor UIN STS Jambi dalam mengusulkan formasi dosen ke 

Kementerian Agama Republik Indonesia. Tata cara ini tercantum dalam SOP UIN 

STS Jambi Tahun 2014 tentang Akademik Non Akademik pada bagian SOP 

tentang Pengendalian Mutu Dosen, selain itu terdapat pula pada SOP 

penerimaan CPNS baik untuk Dosen maupun Tendik Nomor 

In.08/BAUAK/OT.01.3/4351/2015 tentang SOP Pengadaan CPNS dan SOP 

https://drive.google.com/file/d/1pA38xZB0IDFQQ7pH1g9CTLOgzUzOLbth/view?usp=sharing
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Nomor In.08/BAUAK/OT.01.3/01/2017 tentang Pengadaan Dosen Tetap Bukan 

PNS (DTBPNS). 

2. Seleksi/Perekrutan 

Rekrutmen dan seleksi dosen terbagi menjadi Dosen PNS dan DTBPNS. 

Pengadaan CPNS berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal 

Kementrian Agama RI tahun 2014 tentang Pelaksaksanaan Pengadaan CPNS 

dari Pelamar Umum dan berdasarkan PP. Nomor 11 Tahun 2017 tentang UU 

Dasar Manajemen PNS. Sistem rekrutmen dan seleksi DTBPNS 

mempertimbangkan usulan Ketua Prodi berdasarkan kebutuhan dan 

pertimbangan rasio antara dosen dan mahasiswa dengan kualifikasi akademik 

minimal magister sesuai dengan syarat dari PD-DIKTI berdasarkan SK Rektor 

No. 964 Tahun 2017 dan SOP tentang Pengangkatan DTBPNS Nomor 

In/08/BAUK/OT/01.3/01/2017. 

Hasil seleksi yang dilaksanakan pada tahun 2019 tentang penerimaan 

dosen CPNS dengan formasi sebanyak 43 dari jumlah pelamar 275 dan lulus 

seleksi sebanyak 32 orang, sedangkan seleksi/rekrutmen DTBPNS dibuka pada 

tahun 2017 sebanyak 75 formasi dengan pelamar sebanyak 300 orang dan lulus 

seleksi sebanyak 72 orang dan diterima di UIN STS Jambi. 

2. Penempatan 

Penempatan DT PNS yang telah direkrut mengikuti orientasi pegawai 

berupa prajabatan yang dilakukan oleh Kemenag. UIN STS Jambi secara khusus 

juga melaksanakan orientasi kepada dosen dengan tujuan mengkondisikan 

dosen dengan lingkungan kerja. 

Sedangkan penempatan tenaga dosen dan tendik di lingkungan UIN STS 

Jambi dilakukan oleh Bagian Kepegawaian berdasarkan usulan kebutuhan yang 

dibuat oleh unit kerja di lingkungan UIN STS Jambi saat penetapan formasi. 

Sedangkan khusus untuk penempatan dosen, selain sesuai dengan usulan 

kebutuhan, dilakukan melalui rapat senat penetapan penempatan dosen.  

3. Pengembangan Karir 

UPPS berkoordinasi dengan Universitas dalam berbagai kegiatan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dosen serta meyesuaikan dengan 

tuntutan zaman dan perkembangan teknologi informasi. Adapun kegiatan 

tersebut antara lain: 

a. Studi lanjut bagi dosen yang memenuhi persyaratan 

b. Workshop/Pelatihan Pengembangan Kurikulum KKNI 

http://lpm.uinjambi.ac.id/home/berita/1/29; 

c. Workshop E-Learning http://lpm.uinjambi.ac.id/home/berita/1/19; 

d. Workshop Pengembangan Kemampuan Bahasa Arab 

https://uinjambi.ac.id/wakil-rektor-iii-hj-fadlillah-harap-psb-uin-bangun-

atmosfir-bahasa-di-uin/; 

e. Workshop Wawasan Kebangsaan http://lpm.uinjambi.ac.id/home/berita/1/47; 

f. Training akta IV dan V http://lpm.uinjambi.ac.id/home/berita/1/30; dan 

g. Pendampingan Pembuatan Akun Sinta 

http://lpm.uinjambi.ac.id/home/berita/1/27. 

4. Retensi 

UIN STS Jambi menerapkan sistem retensi yang mengacu pada Statuta 

UIN STS Jambi;  

http://lpm.uinjambi.ac.id/home/berita/1/29
http://lpm.uinjambi.ac.id/home/berita/1/19
https://uinjambi.ac.id/wakil-rektor-iii-hj-fadlillah-harap-psb-uin-bangun-atmosfir-bahasa-di-uin/
https://uinjambi.ac.id/wakil-rektor-iii-hj-fadlillah-harap-psb-uin-bangun-atmosfir-bahasa-di-uin/
http://lpm.uinjambi.ac.id/home/berita/1/47
http://lpm.uinjambi.ac.id/home/berita/1/30
http://lpm.uinjambi.ac.id/home/berita/1/27
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a. Untuk jabatan Rektor dan Pembantu Rektor ditetapkan melalui melalui rapat 

senat institut; 

b. Untuk jabatan Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Prodi ditetapkan 

melalui rapat senat UPPS; 

c. Untuk jabatan struktural (Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian atau yang 

setingkat) ditetapkan melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 

(Baperjakat); 

d. Untuk jabatan Ketua Lembaga dan Kepala Pusat ditetapkan melalui rapat 

pimpinan (Rektor, Dekan, dan Direktur Pascasarjana); 

e. Untuk Dosen melalui monitoring dan evaluasi Prodi bersama UPPS dan 

kemudian ditindaklanjuti dengan pemberitahuan baik lisan maupun tulisan 

berdasarkan Statuta UIN STS Jambi Nomor 30 tahun 2017 tentang Kode Etik 

Warga Kampus Pasal 83 dan disahkan dengan SK Rektor Nomor 1046 tahun 

2018 tentang Kode Etik Dosen; 

f. Untuk Tendik melalui monev Prodi dan ditindaklanjuti dengan pemberitahuan 

baik lisan maupun tulisan berdasarkan Statuta UIN STS Jambi Nomor 30 

Tahun 2017 tentang Kode Etik Warga Kampus dan pada Ortaker UIN STS 

Jambi No. 21 Tahun 2017 tentang Etika Kepegawaian. 

b. Pemberhentian dan Pensiun 

PP No. 63 tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 

Pemberhentian PNS merupakan dasar rujukan untuk melaksanakan sistem 

pemberhentian dan pensiun bagi pegawai di lingkungan UIN STS Jambi. Dalam 

peraturan tersebut diatur bahwa pemberhentian PNS dapat disebabkan antara lain, 

pemberhentian atas permintaan sendiri, pemberhentian karena mencapai batas 

usia pensiun, pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi, 

pemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindak penyelewengan, 

pemberhentian karena meninggalkan tugas, pemberhentian karena meninggal 

dunia atau hilang, dan pemberhentian karena hal-hal lain. 

c. Remunerisasi dan Penghargaan 

Remunerasi mulai diberlakukan sejak tahun 2019 melalui SK Rektor UIN 

STS Jambi No. 206 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pedoman Implementasi 

Remunerasi Badan Layanan Umum UIN STS Jambi. Seluruh dosen tetap diberikan 

remunerasi antara 3-6 juta/bulan berdasarkan jenjang pangkat akademik dan 

kuantifikasi aktifitas Tri Dharma Perguruan Tinggi selama satu semester dan tidak 

terbatas pada jam dan hari kerja. Pemberian remunerasi dosen ini selain untuk 

meningkatkan kesejahteraan dosen, juga untuk mengoptimalkan kinerja dosen 

dalam memenuhi tugas-tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berdasarkan UU No. 

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP No. 37 tahun 2009 diberlakukan 

sertifikasi dosen. Sejak tahun tersebut dilaksanakan sertifikasi terhadap dosen. 

Terhadap mereka yang lulus mendapatkan sertifikat sebagai dosen profesional. 

Sejak tahun 2009 dan tahun berikutnya dosen-dosen di UIN STS Jambi 

mendapatkan tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan bagi Guru Besar. 

Sertifikasi dosen dan pemberian tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan ini 

sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan dan kompetensi dosen 

(Pedoman Sertifikasi Dosen, Dirjen Diktis, Dirjen Pendis Kemenag RI tahun 2010). 

Penghargaan diberikan kepada dosen yang telah menunjukkan kesetiaan dan 

prestasi yang luar biasa. Setiap tahun dalam upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus 

Rektor menyerahkan penghargaan berupa Satya Lencana Karya Satya 10 tahun,  

20 tahun, dan 30 tahun  kepada dosen PNS atas kesetiaannya mengabdi. 

https://drive.google.com/file/d/1SYotX64iC9CdQDDVyFZvFfJJRXqvywhc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SYotX64iC9CdQDDVyFZvFfJJRXqvywhc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SYotX64iC9CdQDDVyFZvFfJJRXqvywhc/view?usp=sharing
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Adapun sanksi yang diberikan kepada dosen merujuk kepada PP RI No. 11 

Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS dan SOP UIN STS Jambi. 

d. Tendik 

Pengelolaan tendik UIN STS Jambi mengacu pada perundang-undangan 

yang berlaku, antara lain UU tentang ASN No. 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil 

Negara, PMA Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ortaker UIN STS Jambi, dan PMA No. 

30 tahun 2017 tentang Statuta UIN STS Jambi. Tata kelola tendik dilaksanakan 

beberapa tahapan seperti analisis kebutuhan, perencanaan rekrutmen, induksi, 

pengembangan kompetensi, evaluasi, serta penghargaan dan sanksi. 

3. Strategi Pencapaian Standar 

Standar dan strategi pencapaian standar tersebut yang dilakukan oleh UPPS 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.4.1 Strategi Pencapaian Standar 

No 
Kebijakan 

Standar SDM 
Strategi Pencapaian Sumberdaya Mekanisme Kontrol 

1 UPPS wajib 
memiliki rasio 
jumlah Dosen 
Tetap yang 
memenuhi 
persyaratan dosen 

PSMF secara berkala 
mengumpulkan 
usulan dari Prodi dan 
menganalisis sesuai 
standar kebutuhan 
dosen dan kemudian 
melaporkan kepada 
LPM unutk membuat 
pemetaan dosen 
sesuai bidang 
keahlian 

- PSMF dan LPM 
melalui Kepala 
Pusat Standar Mutu 
beserta tim 
menganalisis 
usulan Prodi. 

- Membuka 
kesempatan dosen 
untuk mengikuti 
pelatihan dan studi 
lanjut 

- Monitoring dan 
evaluasi yang 
dilakukan secara 
periodik oleh PSMF 

 

2 UPPS terkait 
dosen yang 
memiliki jabatan 
fungsional Lektor 
dan Lektor Kepala 
terhadap jumlah 
seluruh DTPS AKS 
sebesar 50% 

- Memberikan 
fasilitas kepada 
dosen tetap untuk 
melanjutkan kuliah 
doktoral berupa 
bantuan kuliah 
maupun beasiswa 
melalui kerjasama 
dengan pihak luar.  

- Memberikan 
workshop dan 
pelatihan  yang 
menunjang 
peningkatan 
jabatan fungsional 
seperti penulisan 
jurnal nasional dan 
internasional 
terakreditasi dan 
bereputasi. 

- Dekan 
menindaklanjuti 
instruksi Rektor 
untuk 
mengalokasikan 
dana bantuan kuliah 
dan membantu 
mempercepat 
penerbitan jurnal 
nasional dan 
internasional 
terakreditasi dan 
bereputasi 

Pemantauan 
kepangkatan dosen 
secara periodik dan 
melakukan 
monitoring dan 
evaluasi terhadap 
dosen 

3 UPPS memiliki 
persentase jumlah 
dosen yang 
memiliki sertifikat 
pendidik, dan/atau 
sertifikat profesi 
terhadap jumlah 
seluruh dosen 
tetap lebih dari 
100% 

- UIN STS Jambi  
pada tahun ini 
menjadi salah satu 
pusat pengelola 
serdos di regional 
Sumbagsel. 

- Mendorong dan 
memfasilitasi dosen 
untuk 
mempersiapkan 
persyaratan yang 

Dekan, PSMF, dan 
Ketua LPM 
membentuk tim 
pengelola serdos 

Monitoring dan 
evaluasi terhadap 
pelaksanaan 
setifikasi dosen. 



 

57 
 

No 
Kebijakan 

Standar SDM 
Strategi Pencapaian Sumberdaya Mekanisme Kontrol 

dibutuhkan dan 
cara pengisian pada 
saat serdos 

4 UPPS memiliki 
persentase jumlah 
dosen tidak tetap 
terhadap jumlah 
seluruh dosen 
(dosen tetap dan 
dosen tidak tetap) 
kurang dari 10% di 
Prodi AKS 

Berkoordinasi dengan 
LPM dan Wakil Rektor 
Bidang Akademik dan 
Kepegawaian terkait 
penerimaan Dosen 
PNS dan (DTBPNS). 

UPPS, LPM, dan 
Wakil Rektor Bidang 
Akademik dan 
Kepegawaian  

Analisis Kebutuhan 
Setiap penerimaan 
Dosen harus 
menggunakan SK 
yang diterbitkan oleh 
Wakil Rektor Bidang 
Akademik. 

5 UPPS memiliki 
rasio jumlah dosen 
tetap dengan 
jumlah mahasiswa 
pada setiap Prodi 
sebesar 1:60 

UPPS beserta tim 
sosialisasi UIN STS 
Jambi senantiasa 
memperluas 
sosialisasi dan 
promosi sampai ke 
daerah 

Setiap Tim Prodi dan 
Tim Unit Akademik 
turun ke daerah-
daerah untuk 
melaksanakan 
sosialisasi 

Tindak lanjut hasil 
sosialisasi dengan 
melaksanakan 
survey mitra 
pengguna alumni 

6 UPPS memiliki 
penelitian dosen 
per tahun bertaraf 
nasional dan 
internasional 

- UPPS 
berkoordinasi 
dengan LPPM dan 
Universitas dalam 
Pembiayaan 
Penelitian 

- Menciptakan 
atmosfer publikasi 
nasional pada jurnal 
nasional 
terakreditasi dan 
internasional 
bereputasi. 

- Menyediakan 
layanan 
pendampingan 
publikasi bagi 
dosen yang 
melakukan 
publikasi 

Tim LPPM semakin 
menambah jumlah 
kuota penelitian 
setiap tahun melalui 
penambahan 
anggaran penelitian. 

- Mengadakan 
pendampingan 
mulai dari 
pembuatan 
proposal sampai 
publikasi jurnal 
internasional 
bereputasi. 

- Melaksanakan 
monitoring dan 
evaluasi penelitian 
melalui akun 
Litapdimas. 

7 UPPS memiliki PkM 
dosen per tahun 
bertaraf nasional 
dan internasional.   

UPPS berkoordinasi 
dengan LPPM dan 
Universitas dalam 
meningkatkan 
anggaran dana untuk 
pembiayaan 
pengabdian. 

LPPM melalui Kepala 
Pusat Pengabdian 
Masyarakat 
melakukan analisis 
setiap tahun hasil 
pengabdian dosen 
kemudian diadakan 
sosialisasi. 

- Mengadakan 
pendampingan 
mulai dari 
pembuatan 
proposal sampai 
publikasi hasil 
pengabdian. 

- Akun Litapdimas. 

8 UPPS memiliki 
rekognisi dosen 
lebih dari 50% 
jumlah pengakuan 
atas 
prestasi/kinerja 
DTPS 

- UPPS melakukan 
kerjasama dengan 
instansi luar dalam 
meningkatkan 
prestasi DTPS 

- Mendorong DTPS 
untuk ikut aktif 
dalam berbagai 
kegiatan baik 
nasional maupun 
internasional  

PSMF dan LPM 
mengumpulkan data 
dosen melalui LKD 
yang telah diisi dosen. 

UPPS secara 
periodik melakukan 
monitoring terhadap 
pencapaian dosen 
dan menindaklanjuti 
hasil kerjasama yang 
telah dilakukan 



 

58 
 

No 
Kebijakan 

Standar SDM 
Strategi Pencapaian Sumberdaya Mekanisme Kontrol 

9 UPPS memiliki 
jumlah tenaga   
kependidikan yang 
memenuhi tingkat 
kecukupan dan 
kualifikasi 
berdasarkan jenis 
pekerjaannya 
(pustakawan, 
laboran, teknisi dll.) 
untuk mendukung 
pelaksanaan 
tridarma, fungsi dan 
pengembangan 

UPPS melaksanakan 
analisis kebutuhan 
tenaga pendidik 
disetiap bagian dan 
Prodi 

UPPS berkoordinasi 
dengan Biro 
Kepegawaian 
melakukan analisis 
kebutuhan jumlah 
pegawai dan 
mengeevaluasinya 
secara periodik 

Setiap bagian 
melaporkan 
kinerjanya ke UPPS 

10 UPPS memberikan 
kesempatan bagi 
dosen dan tendik 
untuk studi lanjut, 
seminar, 
konferensi, 
workshop, 
simposium. 

UPPS bekerjasama 
dengan LPM 
memfasilitasi dosen 
dan tendik untuk 
mengembangkan 
kapasitas 
keilmuannya melalui 
hasil tindak lanjut 
kerjasama antar 
Prodi, UPPS, dan 
Universitas baik 
tingkat nasional 
maupun internasional 

Dekan dan LPM Mengevaluasi 
capaian kerjasama 
setiap tahunnya dan 
menindaklanjutinya 

11 UPPS memberikan 
penghargaan bagi 
Dosen dan Tendik 
yang berprestasi 

UPPS bekerjasama 
dengan Universitas 
dalam melaksanakan 
Sutha Award 

Melalui Wakil Rektor 
menganggarkan dana 
untuk memberikan 
reward terhadap 
prestasi dosen 

Laporan Kinerja 
Dosen yang 
diserahkan secara 
periodik setiap 
semester 

12 UPPS memberikan 
sanksi bagi Dosen 
dan Tendik yang 
melakukan 
pelanggaran kode 
etik 
 
 

UPPS berusaha 
meniadakan 
pelanggaran dengan 
pembinaan kode etik 
dosen dan pegawai 

UPPS melaksanakan 
sosialisasi kode etik 
dosen dan tendik 

PSMF melaksanakan 
monitoring dan 
evaluasi terhadap 
kinerja dosen dan 
tendik 

13 UPPS menetapkan 
kualifikasi DTPS 
dalam tingkat 
doktoral keilmuan 
akuntansi 

UPPS memberikan 
kebijakan agar DTPS 
untuk melanjutkan 
pendidikan tingkat 
doktoral 

UPPS dan LPM 
menganalisis 
kualifikasi akademik 
DTPS 

Mengevaluasi dan 
menganalisis 
kebutuhan dosen 
sesuai kualifikasi 
akademik 

 

4. Indikator Kinerja Utama 

a) Profil Dosen 

1) Jumlah Dosen 

Dosen dalam LED BAN-PT tahun 2019 terbagi kepada DT Perguruan 

Tinggi dan DTPS. DT Perguruan Tinggi adalah dosen yang ditugaskan 

mengampu mata kuliah di Prodi yang bukan mata kuliah kompetensi inti Prodi 

sedangkan DTPS adalah dosen yang ditugaskan mengampu mata kuliah 

kompetensi inti Prodi dan sesuai dengan keahliannya. 

Berdasarkan data LKPS tabel 3.a.1, maka jumlah DT Perguruan Tinggi 

yang ditugaskan mengampu mata kuliah pada Prodi AKS, UPPS, dan DTPS 

yang mengampu mata kuliah kompetensi inti Prodi sesuai dengan keahliannya. 
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 DT Perguruan Tinggi yang mengajar pada Prodi AKS adalah 31 orang. 

Dari total jumlah tersebut untuk dosen yang mengampu mata kuliah kompetensi 

inti Prodi sesuai dengan keahliannya berjumlah 21 orang dan yang mengampu 

Mata Kuliah Bukan Kompetensi Inti Prodi berjumlah 10 orang. Jumlah DT 

Perguruan Tinggi dan DTPS pada Prodi AKS ini telah mencukupi standar SDM 

yang ditetapkan oleh UPPS. 

2) Kualifikasi Jabatan Akademik 

Berdasarkan data LKPS tabel 3.a.2 maka kualifikasi jabatan akademik 

DTPS AKS. Prodi AKS memiliki DT sebanyak 31 dan Dosen Tidak Tetap (DTT) 2 

(6,45% dari DT), DTPS 21 orang, sedangkan tendik sebanyak 7 orang. Pada 

DTPS berjumlah 7 orang atau 33% dosen bergelar Doktor, 14 orang atau 67% 

Magister. 

 

 

 

 

 

 

 

Tercatat berjumlah 1 orang atau 5% memiliki jabatan akademik Profesor,  

6 orang atau 29% Lektor Kepala, 7 orang atau 33% Lektor, dan 7 orang 33% 

Asisten Ahli. 

 

3) Sertifikasi Dosen 

Mengacu kepada data LKPS tabel 3.a.3 maka jumlah DTPS AKS yang 

memiliki sertifikat keahlian/kompetensi/pendidik profesional Berdasarkan dari 

data dari tabel dapat disimpulkan bahwa dari 31 DTPS AKS sebanyak 21 orang, 

76% diantaranya sudah tersertifikasi (16 dosen) telah mendapatkan Sertifikat 

Pendidik dan sisanya 24% (5 dosen) belum mendapatkan Sertifikat Pendidik. 

33%

67%

Kualifikasi Pendidikan

Doktor

Magister

5%

29%

33%

33%

Kualifikasi Jabatan Akademik

Profesor

Lektor Kepala

Lektor

Asisten Ahli
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b) Beban Kerja Dosen 

1) Rasio Dosen dan Mahasiswa 

Sebagaimana telah dijelaskan pada data sebelumnya bahwa jumlah total 

DTPS AKS berjumlah 21 dosen. Adapun jumlah mahasiswa aktif Prodi AKS yang 

terlapor di Forlap DIKTI pada tahun 2019 berjumlah 345 orang. Maka didapatilah 

rasio antara jumlah dosen dan mahasiswa aktif sebesar 1:16,43. 

2) Kinerja Dosen 

a. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 

Penelitian DTPS AKS sebagaimana data LKPS tabel 3.b.2 dalam tiga 

tahun terakhir kepada dua jenis yaitu penelitian dengan sumber dana dari 

Perguruan Tinggi dan Penelitian dengan dana berasal dari dosen sendiri 

(mandiri). Penelitian DTPS dengan sumber dana dari Perguruan Tinggi dan 

mandiri pada tahun 2017 berjumlah 18 penelitian, tahun 2018 ada 29 

penelitian, dan tahun 2019 ada 27 penelitian. Total 3 tahun terakhir ada 74 

penelitian. 

Adapun PkM DTPS AKS pada tahun 2017 5 kegiatan, tahun 2018 ada 

25 kegiatan, dan tahun 2019 ada 40 kegiatan. Total PkM DTPS AKS pada 3 

tahun terakhir adalah 70 PkM. 

3) Rekognisi 

Rekognisi yang dimaksud disini adalah pengakuan terhadap kinerja 

maupun prestasi DTPS dengan menjadi visiting lecturer atau visiting scholar, 

keynote speaker/invited speaker, editor atau mitra bestari pada jurnal,  staf 

ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional, penghargaan 

atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional baik pada 

tingkat wilayah, nasional dan internasional. Berdasarkan data tabel 3.d LKPS 

maka jumlah rekognisi terhadap DTPS AKS dalam tiga tahun terakhir pada tingkat 

wilayah sebanyak 99 rekognisi, nasional 19 rekognisi, dan internasional 14 

rekognisi. 

4) Publikasi Ilmiah yang dihasilkan oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir (Tabel 3.b.4 

LKPS). 

Dalam tiga tahun terakhir, DTPS AKS telah melakukan publikasi ilmiah 

dengan rincian pada  tahun 2017 terpublikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi 

sebanyak 5 publikasi, di jurnal nasional terakreditasi sebanyak 9 publikasi, dan 

seminar internasional sebanyak 1 publikasi; publikasi pada tahun 2018 

terpublikasi di jurnal nasioanal tidak terakreditasi sebanyak 4 publikasi, di jurnal 

nasional terakreditasi sebanyak 11 publikasi, dan seminar internasional 

sebanyak 7 publikasi; dan pada tahun 2019 terpublikasi di jurnal nasional tidak 

terakreditasi sebanyak 2 dan di jurnal nasional terakreditasi sebanyak 14 

76%

24%

Sertifikasi Pendidik

Sudah

Belum
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publikasi, dan seminar internasional sebanyak 4 publikasi. Total keseluruhan 

publiksi ilmiah DTPS adalah 58 publikasi. 

5) Karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir (Tabel 3.b.5 LKPS) 

Berdasarkan data LKPS tabel 3.b.5 maka karya ilmiah DTPS AKS yang 

disitasi dalam 3 tahun terakhir sebanyak 23 judul penelitian dan disitasi sebanyak 

59 kali. 

6) Luaran penelitian dan PkM lainnya yang dihasilkan oleh DTPS dalam 3 tahun 

terakhir (Tabel 3.b.7 LKPS) 

Pada luaran penelitian dan PkM ini terdapat HKI DTPS AKS sebanyak 14 

buah dan 2 buah buku Ber-ISBN. 

c) Pengembangan Dosen 

UPPS dalam rangka meningkatkan tridarma perguruan tinggi dan daya saing 

dosen telah mengembangkan kompetensi dosen sesuai Renstra perguruan tinggi 

yang tertuang dalam SOP UIN STS Jambi. Untuk meningkatkan daya saing dosen 

UPPS, pihak terkait melakukan perencanaan dan pengembangan dosen dengan 

memberikan pelatihan kursus bahasa asing maliputi; bahasa Inggris, bahasa Arab, 

dan bahasa Prancis. Pelatihan bahasa asing ini bertujuan agar dosen dapat 

berkompetansi dengan dosen dari perguruan tinggi lain untuk memperoleh 

beasiswa dalam rangka studi lanjut. Selain itu, dosen juga di dorong untuk 

melakukan studi lanjut dengan biaya pribadi maupun beasiswa yang disediakan 

terlebih lagi DTPS AKS didorong untuk melanjutkan studi melalui program 

pemerintah yakni program 5000 Doktor yang dicetuskan oleh Kemenag RI. 

Selain studi lanjut, DTPS juga didorong untuk mengikuti seminar, konferensi, 

workshop, dan simposium untuk meningikatkan mutu dosen. Selain itu, Prodi juga 

melakukan kegiatan seminar, dan workshop dalam rangka pengembangan dosen 

Prodi serta kegiatan yang dilakukan oleh dosen itu sendiri di luar kegaiatan yang 

diadakan oleh Prodi, seperti menjadi presenter dan narasumber pada kegiatan yang 

dilakukan baik itu skala lokal maupun di luar UIN STS Jambi. 

d) Tendik 

1) Kualifikasi dan Kecukupan Tendik 

Kecukupan dan kualifikasi tendik berdasarkan jenis pekerjaannya 

(administrasi, laboran, teknisi, dll.) untuk melayani civitas akademika di UPPS 

dan Prodi, serta kepemilikan sertifikat kompetensi/profesi yang mendukung mutu 

hasil kerja sesuai dengan bidang tugasnya. Indikator kecukupan tendik dapat 

dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komputer, serta 

integrasinya dalam mendukung kegiatan penunjang pendidikan. 

Secara kuantitas saat ini tendik di UPPS sudah terbilang cukup sesuai 

dengan kualifikasi kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya. Kualifikasi 

pendidikan tendik di UPPS paling rendah Sarjana (S.1), dengan rincian 

pustakawan berjumlah 6 orang, laboran 5 orang, administrasi 29 orang. Secara 

kualitas, upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualifikasi dan 

kompetensi tendik dengan kegiatan pelatihan dan magang baik di tingkat UPPS 

dan tingkat Universitas. 

2) Kualifikasi dan Kecukupan laboran 

Laboratorium yang tersedia pada UPPS dan dapat diakses oleh semua 

Prodi mengacu kepada semua unit laboran yang dimiliki oleh UIN STS Jambi. 

Selain itu ditingkat UPPS telah didirikan Labor Bank Mini yang dapat digunakan 
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sebagai penunjang kegiatan perkuliahan mahasiswa, dengan adanya Bank Mini 

maka segala macam praktikum yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa pada 

mata kuliah yang terkait dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya UPPS 

juga telah memiliki Galery Investasi hasil kerjasama yang dilakukan oleh pihak 

UPPS dengan IDX Jambi, dengan demikian maka terbuka peluang bagi dosen 

dan mahasiswa untuk terjun langsung dalam kegiatan berinvestasi menabung 

saham disamping sebagai sarana bagi mahasiswa untuk belajar dan langsung 

mempraktikan mengenai kegiatan pengenalan dan cara berinvestasi pada 

lembaga IDX. 

5. Indikator Kinerja Tambahan 

Tabel 2.4.2. Indikator Kinerja Tambahan 

No. IKU IKT Alasan 

1 UPPS  terkait persentase dosen 
yang memiliki jabatan fungsional 
Lektor Kepala dan Lektor terhadap 
seluruh DTPS AKS sebesar 50% 

Persentase dosen dengan 
jabatan Lektor Kepala dan 
Lektor mencapai 70% 

Penambahan jumlah 
dosen dengan jabatan 
akademik Lektor Kepala 
dan Lektor ini untuk 
meningkatkan kualitas 
dosen dalam hal Tri 
Dharma Perguruan 
Tinggi 

2 Rasio DTPS AKS dengan jumlah 
mahasiswa aktif maksimal 1:60 

Rasio DTPS terhadap 
mahasiswa aktif 1:40 

Rasio yang baik akan 
berimplikasi pada 
peningkatan kualitas 
pelayanan kepada 
mahasiswa 

3 Prodi AKS memiliki persentase 
jumlah DTT terhadap jumlah 
seluruh Dosen (DT dan DTT) 
kurang dari 10% 

Prodi AKS tidak memiliki DTT DTPS AKS dihitung 
semua kinerja Tri 
Dharmanya 

4 Prodi AKS memiliki lebih dari 50% 
jumlah pengakuan atas 
prestasi/kinerja dosen terhadap 
jumlah dosen tetap 

Persentase rekognisi 
mencapai 60% terhadap 
jumlah DTPS AKS  

Semakin aktifnya dosen 
di kancah wilayah, 
nasional, dan 
internasional 
menunjukkan kualitas 
dosen yang meningkat 
juga. 

5 Prodi AKS bernaung kepada UPPS 
terkait jumlah tenaga   kependidikan 
yang memenuhi tingkat kecukupan 
dan kualifikasi berdasarkan jenis 
pekerjaannya (pustakawan, laboran, 
teknisi dll.) untuk mendukung 
pelaksanaan tridarma, fungsi dan 
pengembangan 

UPPS memiliki tendik sesuai 
dengan kebutuhan dan 
kualifikasi jenis pekerjaan 
dalam memberikan 
pelayanan akademik dan non 
akademik 

Terwujudnya pelayanan 
maksimal baik akademik 
dan non akademik 

6 UPPS menetapkan kualifikasi 
akademik DTPS dalam tingkat 
doktoral keilmuan akuntansi syariah 

UPPS menargetkan agar ada 
DTPS yang berkualifikasi 
akademik pada tingkat 
doktoral keilmuan akuntansi 
syariah 

Tersedianya DTPS yang 
berkualifikasi pada 
tingkat doktoral 
akuntansi syariah 
meningkatkan kualitas 
keilmuan Prodi 

 

6. Evaluasi Capaian Kinerja 

UPPS berkoordinasi dengan Pergruan Tinggi melakukan serangkaian langkah 

untuk mengevaluasi kinerja dosen dan tendik. Adapun evaluasi yang dilakukan adalah 

adanya kegiatan AMI oleh para Auditor  yang telah diseleksi melalui serangkaian 

proses seleksi oleh Badan yang memberikan sertifikat auditor. Pada tahun 2019 
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Sertifikat Auditor dikeluarkan oleh PT. Decra oleh asesor Dr. Darmawan. Capaian 

kinerja dosen dianalisis melalui LKD sedangkan capaian kinerja tendik dilakukan 

melalui audit, (survei kepuasan pelanggan dan LKH pegawai). Adapun hasil analisis 

yang dilakukan menghasilkan evaluasi capaian kinerja seperti pada Tabel 4.3 berikut: 

Tabel 2.4.3. Evaluasi Capaian Kinerja 

No IKU IKT 
Analisis 

Keberhasilan/Ketidak 
berhasilan 

Akar 
Masalah 

Tindak 
Lanjut 

1 UPPS  terkait 
persentase 
dosen yang 
memiliki 
jabatan 
fungsional 
Lektor Kepala 
dan Lektor 
terhadap 
seluruh DTPS 
AKS sebesar 
50% 

Persentase 
dosen dengan 
jabatan Lektor 
Kepala dan 
Lektor mencapai 
70%   

Masih minimnya artikel 
ilmiah yang diterbitkan 
pada jurnal 
terakreditasi nasional 
maupun internasional 
oleh DTPS 

DTPS belum 
produktif 
dalam 
menulis 
artikel ilmiah 

Memotivasi 
dan 
memfasilitasi 
dosen agar 
produktif 
dalam 
menulis 
artikel ilmiah 
melalui 
pelatihan dan 
reward  

2 Rasio DTPS 
AKS dengan 
jumlah 
mahasiswa 
aktif maksimal 
1:60 

Rasio 
perbandingan 
DTPS AKS 
adalah 1:40 

Bertambahnya Dosen 
CPNS dan DTBPNS 
membuat rasio dosen 
dan mahasiswa aktif 
semakin baik 

Minimnya 
perekrutan 
dosen tetap 
sesuai 
dengan 
kompetensi 
Prodi  

Membuat 
analisis 
kebutuhan 
DTPS 

3 Prodi AKS 
memiliki 
persentase 
jumlah DTT 
terhadap 
jumlah seluruh 
Dosen (DT 
dan DTT) 
kurang dari 
10% 

Prodi tidak 
memiliki DTT 

Prodi masih 
menggunakan DTT 

DTPS yang 
mengampu 
Mata Kuliah 
Inti 
Kompetensi 
Prodi belum 
mencukupi 

Membuat 
analisis 
kebutuhan 
DTPS 

4 Prodi AKS 
memiliki lebih 
dari 50% 
jumlah 
pengakuan 
atas 
prestasi/kinerja 
DTPS 

Persentase 
rekognisi 
mencapai 70% 
jumlah DTPS  

Semakin aktifnya 
dosen tetap dalam 
berbagai kegiatan baik 
di tingkat wilayah, 
nasional, dan 
Internasional 

Keaktifan 
dosen dalam 
mengikuti 
berbagai 
kegiatan di 
tingkat 
nasional dan 
internasional 
masih 
sedikit 

Memotivasi 
dan 
memfasilitasi 
dosen agar 
aktif dalam 
berbagai 
kegiatan 
tingkat 
nasional dan 
internasional 

5 Prodi AKS 
bernaung 
kepada UPPS 
terkait jumlah 
tenaga   
kependidikan 
yang 
memenuhi 
tingkat 
kecukupan dan 
kualifikasi 
berdasarkan 
jenis 

UPPS memiliki 
Tendik sesuai 
dengan 
kebutuhan dan 
kualifikasi jenis 
pekerjaan dalam 
memberikan 
pelayanan 
akademik dan 
non akademik 

Kebijakan UIN STS 
Jambi terkait tendik 
yang ditugaskan pada 
UPPS masih belum 
mencukupi 

Kurangnya 
rekrutmen 
Tendik 
sesuai 
kebutuhan 
dan 
kualifikasi 
yang 
dibutuhkan 
oleh Unit 
Pengelola 
Prodi 
(UPPS) 

Mengusulkan 
penambahan 
tendik yang 
sesuai 
dengan 
kebutuhan 
dan 
kualifikasi 
berdasarkan 
jenis 
pekerjaannya 
kepada 



 

64 
 

No IKU IKT 
Analisis 

Keberhasilan/Ketidak 
berhasilan 

Akar 
Masalah 

Tindak 
Lanjut 

pekerjaannya 
(pustakawan, 
laboran, teknisi 
dll.) untuk 
mendukung 
pelaksanaan 
Tri Dharma, 
fungsi dan 
pengembangan 

Perguruan 
Tinggi 

6 UPPS 
menetapkan 
kualifikasi 
akademik 
DTPS dalam 
tingkat doktoral 
keilmuan 
akuntansi 
syariah 

UPPS 
menargetkan 
agar ada DTPS 
yang 
berkualifikasi 
akademik pada 
tingkat doktoral 
keilmuan 
akuntansi 
syariah 

DTPS  sedang 
menyelesaikan 
studinya dalam 
program doktoral 
keilmuan akuntansi 

Minimnya 
beasiswa 
yang 
tersedia 
khusus 
bidang 
akuntansi 

Unit 
Pengelola 
Prodi (UPPS) 
mengusulkan 
agar program 
beasiswa 
doktoral ilmu 
akuntansi 
diprioritaskan 

 

7. Penjaminan Mutu SDM 

Penjaminan Mutu SDM UPPS dilaksanakan berdasarkan serangkaian aktivitas 

mulai dari PPEPP. Adapun tahapan PPEPP tersebut dilakukan melalui serangkaian 

pelaksanaan yaitu: 

a) Penetapan Standar 

Tahapan penetapan standar yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Penetapan Standar Penerimaan Dosen dan Tendik.  

Tahap ini dilaksanakan mulai dari analisis kebutuhan untuk Dosen 

dilaksanakan oleh LPM berdasarkan usulan dari UPPS. Agenda ini 

dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2018 rapat antara Ketua LPM, Sekertaris 

dan Kapus menghasilkan analisis sebagai berikut: Usulan CPNS UIN STS 

Jambi 2018 dan usulan CPNS UIN STS Jambi dosen 2019. Selanjutnya usulan 

ini disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan untuk 

dibawa ke Kementrian Agama Republik Indonesia dan Kementrian Pendayaan 

Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi. 

2) Penetapan Standar Pengelolaan dan Pengembangan SDM  

Tahapan ini dimulai dengan melaksanakan rapat bersama antara Wakil 

Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga dan Para Dekan dan 

Direktur Pascasarjana  dilingkungan UIN STS Jambi untuk menetapkan standar 

SDM UIN STS Jambi yang selanjutnya di sahkan oleh Rektor. 

3) Penetapan Standar mutu UIN STS Jambi (Rasio, Jumlah Guru Besar, Dosen 

Bersertifikat, Jumlah Penelitian dan Pengabdian) 

Penetapan Standar Mutu UIN STS Jambi mengundang Prof. Dr. Asep 

Saefuddin Jahar, M.A sebagai pembicara (pakar). Adapun rumusan hasilnya 

berupa pedoman Standar Mutu, Kebijakan Mutu, dan Manual Mutu UIN STS 

Jambi sebagaimana terdapat dalam Standar Mutu, Kebijakan Mutu, dan Manual 

Mutu FEBI UIN STS Jambi. 

b) Pelaksanaan Standar 

Tersedianya Standar yang sudah ditetapkan menuntut pelaksanaan yang 

dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan analisis terhadap standar yang 
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ditetapkan. Adapun tahapan pemantau terhadap standar yang ditetapkan dilakukan 

melalui berbagai kegiatan Sosialisasi dan FGD dengan mengundang pihak UPPS 

dan unit terkait. Salah satu kegiatan adalah sosialisasi kurikulum berbasis KKNI 

yang diterapkan mulai tahun 2017. Selanjutnya dilakukan Sosialisasi Rubrik BKD 

Online. Kegiatan tersebut menghasilkan rekomendasi penerapan standar mutu dan 

diimplementasikan di tingkat UPPS dan Prodi. 

c) Evaluasi dan Monitoring 

1) Monitoring dan evaluasi standar mutu yang dilakukan terhadap kinerja dosen 

dilaksanakan melalui LKD yang dilaksanakan setiap akhir semester. LKD Online 

yang dilaksanakan setiap semester diisi melalui www.bkd.uinjambi.ac.id; 

2) Penilaian kinerja  terhadap dosen dan tendik dilakukan melalui SKP yang 

dilakukan setiap tahun dan laporan kinerja bulanan untuk pembayaran 

remunerasi BLU. Penilaian dilakukan oleh atasan langsung baik dosen maupun 

tendik yang kemudian dilaporkan kepada bagian kepegawaian UPPS kemudian 

diteruskan ke kepegawaian universitas. Tahapan penilaian kinerja dosen dan 

pegawai yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Diawali dengan 

pembuatan rencana kerja terakhir tanggal 7 setiap bulannya b. Verifikasi 

dilakukan kegiatan yang dilaporkan setiap tanggal 7-8 dibulan berikutnya c. 

Divalidasi oleh tim dari kepegawaian pada setiap tanggal 10. 

d) Pengendalian 

Proses pengendalian atas  kinerja yang dilaksanakan dosen dan tendik 

adalah melalui AMI yang dilaksanakan dua kali setahun setiap akhir semester. 

Tahapan dalam AMI adalah mulai dari rekrutmen auditor, selanjutnya dilaksanakan 

refreshment untuk auditor, pelaksanaan audit, laporan audit, dan pelaksanaan RTM. 

Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan AMI ditindaklanjuti dalam bentuk 

pemberian penghargaan bagi dosen dan tendik. Sebaliknya bagi pelanggaran 

diberikan hukuman yang sesuai sebagaimana tercantum dalam pedoman Kode 

Etik. 

e) Peningkatan 

Pengembangan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dosen 

dan tendik dilaksanakan melalui studi lanjut, seminar,  konferensi, workshop, 

simposium, pelatihan, workshop dan lokakarya. 

8. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar SDM Serta Tindak Lanjut 

a) Peningkatan SDM yang Sudah Dilaksanakan 

1) Program penerimaan melalui jalur CPNS dan DTBPNS mampu menambah 

kualitas dan kuantitas SDM di lingkungan UIN STS Jambi; 

2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dosen dan tendik telah 

memberikan dampak besar bagi kualitas kinerja SDM khususnya karena UIN 

STS Jambi saat ini merupakan Perguruan Tinggi BLU; 

3) Kerjasama UIN STS Jambi dengan pihak luar ditingkat nasional maupun 

internasional sangat besar manfaatnya bagi dosen dan tendik yaitu untuk 

meningkatkan kualitas dan kualifikasi akademik SDM; 

4) Program pendampingan terhadap publikasi Dosen sangat menunjang 

peningkatan mutu penulisan karya tulis Dosen sehingga hasil publikasi dosen 

terus meningkat setiap tahun; dan 

5) Mendorong Dosen untuk mempercepat memperoleh sertifikat pendidik melalui 

pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan dalam proses serdos. 

http://www.bkd.uinjambi.ac.id/
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b) Program yang Belum Berhasil 

1) Program pendampingan untuk percepatan fungsional dosen dari Lektor Kepala 

ke Guru Besar; 

2) Induksi dan pembinaan kompetensi dosen dalam pelaksanaan tridarma 

perguruan tinggi secara masif dan intensif; 

3) Pemenuhan dosen Prodi yang linier dan qualified 

c) Faktor Penghambat 

1) Sistem rekrutmen dosen dan pegawai yang sifatnya semi sentralistis dengan 

model CAT, sehingga lebih memberi peluang pada calon yang memiliki 

kecerdasan intelektual daripada kecerdasan lainnya; 

2) Dukungan sumberdaya untuk peningkatan kualitas dan komptensi dosen belum 

menjadi prioritas; 

3) Keahlian dan keterampilan sebagian besar dosen dan tendik kurang support 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

4) Prinsip-prinsip manajemen sumberdaya manusia (rekrutmen, seleksi, 

penempatan, induksi, pengembangan, penilaian kinerja, penghargaan, 

motivasi, promosi, keselamatan dan kecelakaan kerja, serta pemberhentian 

belum sepenuhnya diterapkan. 

d) Tindak Lanjut 

1) Pengembangan kompetensi dan kualifikasi dosen melalui studi lanjut; 

2) Pengembangan kompetensi dosen dalam pelaksanaan tridarma perguruan 

tinggi; 

3) Percepatan dosen Lektor Kepala menjadi Profesor; 

4) Pemberian penghargaan dosen berprestasi; 

5) Memfasilitasi dosen dan tendik untuk mengikuti berbagai program 

pengembangan yang dilaksanakan oleh Kementerian terkait; 

6) Menfasilitasi dosen untuk mengikuti berbagai konfrensi internasional  dalam dan 

luar negeri. 

Untuk melihat ketercapaian standar SDM dapat dilihat pada tabel SWOT 

berikut: 

Tabel 2.4.4 Analisis SWOT 

Strength  
(Kekuatan) 

Weakness  
(Kelemahan) 

a. Jumlah Dosen yang  berkualifikasi Magister dan 
Doktor yang sangat memadai; 

b. Menjadi Pusat Penyelenggara Serdos di regional 
Sumbagsel; 

c. Peran serta Dosen dan Tendik ditingkat nasional 
maupun internasional baik sebagai staf ahli 
maupun narasumber. 

a. Masih sangat sedikit dosen dengan 
jabatan akademik Guru Besar; 

b. Jumlah Profesor baru tercatat 1 dosen 
pada UPPS; 

c. Rekognisi dosen  pada level 
internasional masih terbatas. 

Opportunity  
(Kesempatan) 

Threat  
(Ancaman) 
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a. Kepercayaan masyarakat terhadap sektor industri 
keuangan Islam semakin tumbuh; 

b. Era Asean Free Trade Area (AFTA) dan 
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) membuka 
peluang kerja sama lintas perguruan tinggi dalam 
bidang pemasaran alumni, Visiting Students and 
Professor; 

c. Kemenag RI menawarkan sejumlah program 
pengembangan mutu dosen dan tendik; 

d. Kebijakan pemerintah RI terkait peningkatan dana 
penelitian membuka peluang pengembangan riset 
unggulan; 

e. Terbukanya peluang kerja sama dengan instansi 
swasta yang bergerak di bidang investasi 
/penamanan modal; 

f. Tersedianya sistem penjamin mutu baik nasional 
maupun internasional, seperti ISO dan AUN QA; 

g. Jumlah beasiswa dalam dan luar yang cukup 
banyak yang bisa dimanfaatkan oleh dosen 
maupun tendik untuk studi lanjut; 

h. Jumlah kuota sertifikasi yang meningkat tiap 
tahun. 

i. Jumlah judul penelitian dan pengabdian yang 
terus meningkat secara periodik; 

j. Masih banyak kebutuhan terhadap Profil Lulusan 
Prodi AKS di berbagai lembaga keuangan syariah. 

a. Era revolusi industri 4.0 menuntut untuk 
melaksanakan layanan berbasis 
teknologi tinggi; 

b. Semakin maraknya pembukaan 
perguruan tinggi baru sebagai pesaing 
yang menawarkan distingsi prodi yang 
sejalan dengan kebutuhan masyarakat; 

c. Keterbatasan formasi pegawai negeri 
untuk menampung alumni; 

d. Keterbatasan lapangan kerja di sektor 
swasta, imbas dari kebijakan ketenaga 
kerjaan dan perubahan teknologi. 

 

C.5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana 

1. Latar Belakang 

UIN STS Jambi terbentuk sebagai perubahan dari IAIN STS berdasarkan PP 

RI No. 37 tahun 2017 tentang UIN STS Jambi. Perubahan ini menuntut UIN STS Jambi 

melakukan inovasi di segala bidang termasuk dibidang keuangan, sarana, dan 

prasarana. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, UIN STS Jambi tahun 2017 

memperoleh dana SBSN dari pemerintah pusat. 

Dana SBSN tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sarpras yang 

sesuai dengan standar mutu sarpras yang telah ditetapkan universitas yang mengacu 

pada SN-DIKTI yang ditetapkan oleh Kemristekdikti melalui Permenristekdikti No. 44 

tahun 2015 tentang SN-DIKTI dan Permenristekdikti No. 50 tahun 2018 tentang 

Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN-DIKTI. 

Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 dan No. 50 tahun 2018 mengatur standar 

minimal Tri Dharma Perguruan Tinggi baik dari segi pendidikan, penelitian, dan PkM. 

Termasuk salah satu bagian yang diatur adalah terkait dengan standar pembiayaan, 

sarana, dan prasarana pendidikan, penelitian, dan PkM. Standar tersebut tertuang 

dalam Standar Mutu Universitas dan diturunkan ke Standar Mutu UPPS. 

Pengelolaan keuangan UPPS menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, 

efisien, dan partisipatif. Prinsip ini menuntut keterlibatan secara aktif semua satuan 

kerja pada lingkungan UIN STS Jambi. Rapat RKAKL dimulai dari tingkat Prodi, tingkat 

UPPS, dan tingkat Universitas sampai RKAKL ditetapkan oleh Rektor. 

Berdasarkan RKAKL yang ditetapkan oleh Rektor, dana dialokasikan untuk 

biaya operasional pendidikan, penelitian, PkM, biaya investasi SDM, biaya investasi 

sarana, dan biaya investasi prasarana. 
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2. Sarpras 

Sarana mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai 

kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk 

meningkatkan mutu dan layanan. Sarana di UPPS terdiri dari sarana pembelajaran dan 

sarana sumber belajar. Prasarana merupakan perangkat penunjang utama suatu 

proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Prasarana terdiri dari 

prasarana bangunan dan prasarana umum. 

Pembangunan dan pengembangan sarpras di UPPS mengacu pada tujuan dan 

pengembangan UIN STS Jambi dalam pengadaan, perawatan dan perbaikan sarana 

prasarana. Pada kampus terdapat gedung dekanat, beberapa gedung perkuliahan, dan 

masjid. UPPS sangat serius untuk menyediakan prasarana dan sarana pembelajaran 

terpusat yang mudah untuk diakses oleh semua civitas akademika. Prasarana dan 

sarana yang disediakan antara lain: laboratorium, perpustakaan, ruang diskusi, ruang 

seminar, dan ruang serbaguna (auditorium). Fasilitas ini disediakan untuk mendukung 

interaksi akademik antara dosen-mahasiswa-pakar-narasumber. 

Fasilitas tersebut tersebar secara merata pada setiap Prodi dan UPPS yang 

ada. Ruang diskusi terdapat disetiap Prodi, dan ruang seminar terdapat disetiap UPPS. 

Pengaturan penggunaan ruang diatur oleh masing-masing Prodi dan UPPS, kecuali 

penggunaan auditorium diatur oleh bagian sarpras institut. Jadwal penggunaan ruang-

ruang kelas untuk perkuliahan diatur oleh masing Prodi secara komputerisasi. Otorisasi 

penggunaan laboratorium dilakukan oleh Kepala Laboratorium dan Ketua Prodi. 

Penyediaan sarpras kampus terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan 

kampus untuk masa yang akan datang. Termasuk di dalamnya paralatan ICT dan 

pusat sumber belajar. Optimalisasi pemanfaatan Webkuliah, Webmail, dan Weblog 

dalam mendukung proses pembelajaran terus dilakukan, tak terkecuali peningkatan 

bandwith sampai 100 Mbps dan terus ditingkatkan kapasitasnya sehingga kemudahan 

civitas akademika dalam mengakses seluruh informasi institut dapat diwujudkan. 

3. Kebijakan 

a) Kebijakan terkait keuangan UIN STS Jambi meliputi: 

1) Perencanaan 

Prodi menyelenggarakan rapat internal yang diikuti oleh Dosen untuk 

membahas Program-program yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke 

depan, beserta anggarannya, berisikan semua kebutuhan Prodi mulai dari 

pendidikan, penelitian, PkM, kebutuhan sarpras sampai peningkatan SDM. 

Ketua Prodi menyampaikannya dalam Rapat kerja UPPS bersama pimpinan 

UPPS yang difasilitasi oleh WD II Bidang Administrasi dan Keuangan. Pada 

Tanggal 2 Januari 2017 tentang Kegiatan Raker FEBI UIN STS Jambi Tahun 

2017 kemudian dari Satuan Kerja FEBI menyusun Rencana Anggaran RKA-KL 

dan dalam pengelolaan dana Prodi. Hasil rapat khusus tertuang dalam RKA-KL 

UPPS yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Perencanaan Universitas. 

Perencanaan kegiatan dan anggaran diusulkan dari Prodi ke UPPS kemudian 

dibahas dalam rapat bersama Rektor, Biro, dan SPI setelah tercapai 

kesepakatan kemudian ditetapkan oleh Rektor. 

Setelah RKA-KL FEBI disahkan, setiap kegiatan akan ditunjuk 

penanggung jawab kegiatan dan kemudian akan disusun Term of Reference 

(TOR) dan RAB. 

2) Pengalokasian Dana 

Pengalokasian dana pada FEBI UIN STS Jambi meliputi: 
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a. Biaya operasional pendidikan digunakan untuk biaya pelaksanaan program 

pendidikan; 

b. Biaya penelitian digunakan untuk pelaksanaan program penelitian dan 

pengembangan karya ilmiah; 

c. Biaya PkM digunakan untuk pelaksanaan program PkM; 

d. Biaya investasi SDM digunakan untuk pengembangan kualitas SDM; 

e. Biaya investasi sarana digunakan untuk pengembangan peralatan yang 

digunakan dalam menunjang kegiatan Tri Dharma; 

f. Biaya investasi prasarana digunakan untuk mengembangkan fasilitas yang 

digunakan dalam Tri Dharma; 

Untuk setiap kegiatan khususnya kegiatan yang berkaitan dengan prodi, 

Prodi melaksanakan pengelolaan anggaran secara otonom yang 

pengelolaannya langsung dilakukan oleh Prodi dengan menunjuk salah seorang 

dosen Prodi sebagai penanggung jawab dan prosesnya di evaluasi melalui rapat 

rutin prodi dan rapat koordinasi UPPS. Hal ini telah tertuang dalam SOP 

Pencairan Dana. 

3) Pelaporan 

Pelaporan penggunaan dana dilakukan secara berjenjang dimulai dari 

tingkat Prodi dan UPPS sampai pada tingkat Universitas. Pelaporan dilakukan 

per triwulan, per semester, dan per tahun oleh Rektor. 

Kegiatan yang telah dilaksanakan dilaporkan dalam bentuk LPJ kegiatan 

dan Surat Pertanggungjawaban keuangan. Adapun mekanismenya adalah:  

a. Penanggung jawab kegiatan segera menyusun LPJ dan SPJ setelah kegiatan 

dilaksanakan; 

b. Ketua Prodi memeriksa LPJ;  

c. Bagian keuangan mengecek kelengkapan SPJ;  

d. Pengesahan LPJ dan SPJ; 

4) Audit 

Audit dilakukan oleh pihak internal dan eksternal yakni internal LPM dan 

eksternal Inspektorat Jenderal Kemenag dan BPK. Untuk tahun 2016-2018 

berturut-turut Kementerian Agama memperoleh WTP dari BPK. 

5) Monitoring dan evaluasi 

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara internal oleh SPI guna 

melakukan pengecekan terhadap anggaran setiap kegiatan. 

b) Kebijakan terkait pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarpras UIN STS 

Jambi meliputi: 

5. Pengembangan dan Pencatatan 

Pengadaan sarpras mengacu pada SNPT yang ditetapkan oleh dikti. 

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut UIN STS Jambi memperoleh dana SBSN 

dari pemerintah pusat. 

6. Penggunaan 

Penggunaan sarpras dilakukan secara rutin melalui surat perintah 

pimpinan, koordinasi penjadwalan, dan kesesuaian fungsi penggunaan supaya 

penggunaannya efektif dan efisien. Hal ini diatur melalui peraturan rektor tentang 

SOP. 

7. Keamanan dan Keselamatan 
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Pengamanan dilakukan selama 24 jam dengan menugaskan petugas 

keamanan kampus (satpam) secara bergantian pagi-sore-malam. Fasilitas 

keamanan yang tersedia antara lain: pagar kampus, standar keamanan gedung, 

sistem keamanan parkir, dan CCTV. Keselamatan dijaga dengan menetapkan 

manual prosedur pada setiap alat, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, dan 

klinik kesehatan kampus. 

8. Pemeliharaan, Perbaikan, dan Kebersihan 

Kegiatan pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan dilaksanakan secara 

rutin dan berkala disesuaikan dengan kepadatan jadwal pengoperasian sarpras. 

Pemeliharan, perbaikan dan pencegahan kerusakan harian dilakukan oleh 

satuan kerja melalui koordinasi kepala biro. 

c) Strategi Pencapaian Standar 

1. Strategi pencapaian standar pembiayaan pendidikan; 

2. Mendorong civitas akademik untuk mendapatkan peluang pengembangan 

keilmuan melalui menjadi narasumber, konsultan, mendapatkan penelitian dan 

PkM baik dari kampus, pemerintah, maupun swasta dan masyarakat; 

3. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak ketiga; 

4. Membuat pedoman atau SOP tentang penggunaan pembiayaan dan 

mendapatkan bantuan dana dari pihak ketiga. 

d) Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Penelitian 

1. Membuat SOP penggunaan pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; 

2. Merencanakan kebutuhan pendanaan danpembiayaan penelitian; 

3. Melakukan kerjasama penelitian. 

e) Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 

1. Menjalin kerjasama kemitraan dengan lembaga pemberi bantuan PkM; 

2. Mengafirmasi dosen untuk berkompetisi memperoleh hibah PkM dari Diktis dan 

lembaga lainnya; 

3. Membuat pedoman atau SOP pendanaan dan pembiayaan PkM; 

4. UIN STS Jambi merancang pelatihan pembuatan RAB dan pelaporan bagi 

pelaksana PkM. 

f) Strategi pencapaian standar sarpras pendidikan 

1. Penyedian sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan tridharma 

perguruan tinggi; 

2. Monitoring dan evaluasi penggunaan sarana prasarana pembelajaran mulai 

tingkat universitas sampai tingkat Prodi; 

3. Pemeliharaan sarana prasarana secara rutin dan baik. 

g) Strategi pencapaian standar sarpras penelitian 

1. Kebijakan diorientasikan untuk memenuhi sarana prasarana penelitian yang 

memadai; 

2. Menyediakan SOP penggunaan sarana prasarana penelitian; 

3. Mengevaluasi dan memelihara ketersediaan sarana prasarana penelitian. 

h) Strategi pencapaian standar sarpras pengabdian kepada masyarakat 

1. UPPS membuat pedoman atau SOP sarana prasarana pengabdian masyarakat; 

2. UPPS membuat laporan pengajuan sarana ndan prasarana yang dibutuhkan 

untuk kegiatan pengabdian; 

3. UPPS melakukan pengawasan dalam pengadaan sarpras sesuai spesifikasi 

yang telah direncanakan; 
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4. UPPS melakukan pemeliharaan berkala terhadap fasilitas sarpras untuk 

mendukung proses kegiatan pengabdian. 

4. Strategi Pencapaian Standar 

Berdasarkan SK Rektor UIN STS Jambi No. 353 tahun 2019 SPMI UIN STS 

Jambi berikut ini disajikan strategi pencapaian kebijakan/standar bidang keuangan 

disertai dengan sumber daya dan mekanisme kontrolnya. 

Tabel 5.1 Strategi Pencapaian Standar Keuangan 

No Standar 
Strategi 

Pencapaian 
Standar 

Sumber Daya 
Mekanisme 

Kontrol 

1 UPPS melalui Universitas 
memiliki persentase perolehan 
dana yang bersumber dari 
mahasiswa terhadap total 
perolehan dana perguruan 
tinggi maksimal 40% 

a. Universitas 
melakukan 
peningkatan 
sewa lahan, sewa 
kantin, 
kendaraan, 
Gedung. 

b. Meningkatkan 
kreatifitas di pusat 
bisnis untuk 
meningkatkan 
pendapatan 
perguruan tinggi. 

c. Peningkatan 
kerjasama 
perorangan dan 
Lembaga 

d. Meningkatkan 
layanan 
perbankan BLU 

Rektor, Wakil 
Rektor II, Dekan, 
Biro AUPKK, dan 
Pusat 
Pengembangan 
Bisnis 

a. Dilakukan 
audit internal 
oleh SPI. 

b. Dilakukan 
audit 
eksternal oleh 
BPK dan Irjen 
Inspektorat 

2 UPPS melalui Universitas 
memiliki persentase perolehan 
dana perguruan tinggi yang 
bersumber selain dari 
mahasiswa dan 
Kementerian/Lembaga 
terhadap total perolehan dana 
perguruan tinggi minimal 10% 

a. Universitas 
melakukan 
peningkatan 
sewa lahan, sewa 
kantin, 
kendaraan, 
Gedung 

b. Meningkatkan 
kreatifitas di pusat 
bisnis untuk 
meningkatkan 
pendapatan 
perguruan tinggi 

c. Peningkatan 
kerjasama 
perorangan dan 
Lembaga 

d. Meningkatkan 
layanan 
perbankan BLU 

Rektor, Wakil 
Rektor II, Dekan, 
Biro AUPKK, dan 
Pusat 
Pengembangan 
Bisnis 
 

a. Dilakukan 
audit internal 
oleh SPI. 

b. Dilakukan 
audit 
eksternal oleh 
BPK dan Irjen 
Inspektorat. 

 

3 UPPS melalui Universitas 
memiliki rata-rata dana 
operasional 
pembelajaran/mahasiswa/tahun 
minimal 20 juta. 
 

a. Universitas 
melakukan 
peningkatan 
sewa lahan, sewa 
kantin, 
kendaraan, 
Gedung. 

b. Meningkatkan 
kreatifitas di pusat 

Rektor, Wakil 
Rektor II, Dekan, 
Biro AUPKK, dan 
Pusat 
Pengembangan 
Bisnis 

a. Dilakukan 
audit internal 
oleh SPI. 

b. Dilakukan 
audit 
eksternal oleh 
BPK dan Irjen 
Inspektorat. 
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No Standar 
Strategi 

Pencapaian 
Standar 

Sumber Daya 
Mekanisme 

Kontrol 

bisnis untuk 
meningkatkan 
pendapatan 
perguruan tinggi. 

c. Peningkatan 
kerjasama 
perorangan dan 
Lembaga. 

d. Meningkatkan 
layanan 
perbankan BLU. 

4 UPPS melalui Universitas 
memiliki rata-rata dana 
penelitian dosen lebih dari Rp. 
10.000.000,-/dosen/tahun. 

a. Prodi, UPPS, dan 
Universitas 
meningkatkan 
kualitas dosen 
untuk 
meningkatkan 
kualitas penelitian 
dengan 
melakukan 
pelatihan dan 
workshop 

b. Memberikan 
penghargaan 
kepada peneliti 
berprestasi 

c. Memberikan 
peringatan 
kepada dosen 
yang tidak 
melakukan 
penellitian dalam 
2 tahun berturut 

Rektor, Wakil 
Rektor II, Dekan 
LPPM, Kepala 
Pusat Penelitian, 
Dosen 

a. Dosen 
membuat 
laporan 
penelitian. 

b. Pencairan 
dana 
penelitian 
dapat 
dilakukan 
setelah 
laporan 
penelitian 
selesai. 

5 UPPS melalui Universitas 
memiliki rata-rata dana yang 
diperoleh dalam rangka 
pelayanan/PkM lebih dari RP. 
5.000.000,-/dosen/tahun 
 

a. Prodi, UPPS, dan 
Universitas 
meningkatkan 
kualitas dosen 
untuk 
meningkatkan 
kualitas PkM 
dengan 
melakukan 
pelatihan, 
workshop 

b. Memberikan 
penghargaan 
kepada PkM yang 
berperestasi 

c. Memberikan 
peringatan 
kepada dosen 
yang tidak 
melakukan PkM 
dalam 2 tahun 
berturut 

Rektor, Wakil 
Rektor II, Dekan 
LPPM, Kepala 
Pusat PkM, 
Dosen 

a. Dosen 
membuat 
laporan PkM 

b. Pencairan 
dana PkM 
dapat 
dilakukan 
setelah 
laporan PkM 
selesai 

6 UPPS melalui Universitas 
memiliki persentase 
penggunaan dana penelitian 

a. Prodi, UPPS, dan 
Universitas 
meningkatkan 
kualitas dosen 

a. Prodi, UPPS, 
dan 
Universitas 
meningkatkan 

a. Prodi, UPPS, 
dan 
Universitas 
meningkatkan 
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No Standar 
Strategi 

Pencapaian 
Standar 

Sumber Daya 
Mekanisme 

Kontrol 

terhadap total dana perguruan 
tinggi sebesar minimal 2,5% 

untuk 
meningkatkan 
kualitas penelitian 
dengan 
melakukan 
pelatihan dan 
workshop 

b. Memberikan 
penghargaan 
kepada peneliti 
berprestasi 

c. Memberikan 
peringatan 
kepada dosen 
yang tidak 
melakukan 
penellitian dalam 
2 tahun berturut.  

kualitas 
dosen untuk 
meningkatkan 
kualitas 
penelitian 
dengan 
melakukan 
pelatihan dan 
workshop. 

b. Memberikan 
penghargaan 
kepada 
peneliti 
berprestasi 

c. Memberikan 
peringatan 
kepada dosen 
yang tidak 
melakukan 
penellitian 
dalam 2 tahun 
berturut 

kualitas 
dosen untuk 
meningkatkan 
kualitas 
penelitian 
dengan 
melakukan 
pelatihan dan 
workshop. 

b. Memberikan 
penghargaan 
kepada 
peneliti 
berprestasi 

c. Memberikan 
peringatan 
kepada dosen 
yang tidak 
melakukan 
penellitian 
dalam 2 tahun 
berturut  

7 UPPS melalui Universitas 
memiliki persentase 
penggunaan dana PkM 
terhadap total dana perguruan 
tinggi sebesar minimal 1%. 

a. Prodi, UPPS, dan 
Universitas 
meningkatkan 
kualitas dosen 
untuk 
meningkatkan 
kualitas PkM 
dengan 
melakukan 
pelatihan dan 
workshop 

b. Memberikan 
penghargaan 
kepada PkM yang 
berperestasi 

c. Memberikan 
peringatan 
kepada dosen 
yang tidak 
melakukan PkM 
dalam 2 tahun 
berturut 

a. Prodi, UPPS, 
dan 
Universitas 
meningkatkan 
kualitas 
dosen untuk 
meningkatkan 
kualitas PkM 
dengan 
melakukan 
pelatihan dan 
workshop 

b. Memberikan 
penghargaan 
kepada PkM 
yang 
berperestasi 

c. Memberikan 
peringatan 
kepada dosen 
yang tidak 
melakukan 
PkM dalam 2 
tahun berturut 

a. Prodi, UPPS, 
dan 
Universitas 
meningkatkan 
kualitas 
dosen untuk 
meningkatkan 
kualitas PkM 
dengan 
melakukan 
pelatihan, 
workshop. 

b. Memberikan 
penghargaan 
kepada PkM 
yang 
berperestasi 

c. Memberikan 
peringatan 
kepada dosen 
yang tidak 
melakukan 
PkM dalam 2 
tahun berturut 

 

Berdasarkan SK Rektor UIN STS Jambi No. 353 Tahun 2019 tentang Standar 

Mutu SPMI UIN STS Jambi berikut ini disajikan strategi pencapaian kebijakan/standar 

bidang sarpras disertai dengan sumber daya dan mekanisme kontrolnya. 

Tabel 5.2 Strategi Pencapaian Standar Sarana Prasarana 

No Standar 
Strategi Pencapaian 

Standar 
Sumber daya Mekanisme Kontrol 

1 UPPS melalui Universitas 
memiliki kecukupan 
sarpras terlihat dari 
ketersediaan, 

a. Membuat 
anggaran untuk 
tercapainya 

Rektor, Wakil 
Rektor 2, 
Dekan, Biro 
AUPKK, Kabag 

a. Dilakukan 
pengawasan secara 
berkala dengan cara 
membuat tim untuk 
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No Standar 
Strategi Pencapaian 

Standar 
Sumber daya Mekanisme Kontrol 

kemuktahiran, dan 
relevansi, mencakup: 
fasilitas dan peralatan 
untuk pembelajaran, 
penelitian, PkM, dan 
memfasilitasi yang 
berkebutuhan khusus. 

pemenuhan 
standar. 

b. Dilakukan 
pengecekan 
kelayakan fasilitas 
secara berkala. 

c. Dilakukan 
pemelihan dan 
perbaikan secara 
berkala dilakukan 
setiap 2 kali dalam 
1 tahun. 

d. Dilakukan 
evaluasi. 

Umum, dan 
Kasubag 
Rumah Tangga. 

 

memeriksa keadaan 
sarpras yang sudah 
tersedia 

b. Dilakukan 
pendataan sarpras 
yang dibutuhkan 
untuk menunjang 
pembelajaran, 
penelitian dan PkM 
agar dianggarkan 
untuk tahun 
berikutnya. 

2 UPPS melalui wajib 
memiliki ketersediaan 
Sistem TIK untuk 
mengumpulkan data yang 
akurat, dapat 
dipertanggung jawabkan 
dan terjaga 
kerahasiaannya 
 

a. Domain yang 
digunakan wajib 
berdomain UIN 
Jambi. 

b. Password hanya 
diketahui oleh 
pejabat tertentu. 

c. Data secara online 
sebelum 
dipublikasikan 
sudah diverifikasi 
oleh tim verifikator 
yang telah 
ditentukan. 

TIM IT yang 
telah ditetapkan 
oleh pimpinan 
pada setiap unit  
 
UTIPD sebagai 
penanggung 
jawab 

 

a. Membuat tim 
evaluator dalam 
pengontrolan 
ketersediaan Sistem 
TIK. 

b. Dilakukan evaluasi 
setiap satu 
semester. 

c. Hasil evaluasi dari 
tim evaluator 
ditindak lanjuti untuk 
meningkatkan 
kualitas dan 
kerahasiaan data. 

3 UIN STS Jambi wajib 
memiliki ketersediaan 
Sistem TIK untuk 
mengelola dan 
menyebarkan ilmu 
pengetahuan. 

a. Dilakukan 
sosialisasi kepada 
pengguna Sistem 
TIK. 

b. Dilakukan 
pelatihan kepada 
pengguna system 
TIK. 

UTIPD, Dosen, 
Tendik, dan 
Mahasiswa. 

a. Untuk mendapatkan 
informasi yang 
menyeluruh 
disediakan PTSP. 

b. Setiap satuan kerja 
unit wajib 
memberikan data 
terintegrasi kepada 
PTSP 

 
9. Indikator Kinerja Utama 

a. Keuangan  

1. Biaya Operasional Pendidikan 

Pengunaan dana untuk biaya operasional pendidikan UPPS dan Prodi 

AKS ditunjukkan pada gambar berikut:  
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Gambar 5.1 Biaya Operasional Pendidikan UPPS dan Prodi AKS dari 

Tahun 2017 s/d 2019 

Biaya operasional pendidikan UPPS dan AKS UIN STS Jambi cenderung 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Gambar 5.1, pada 

tahun 2017 UPPS mendapatkan dana pendidikan sebesar Rp. 9.294.175.752,- 

dan dialokasikan ke Prodi AKS sebesar Rp. 2.180.234.820,- kemudian pada 

tahun 2018 dana UPPS Rp. 20.734.693.065,- Prodi Rp. 4.840.495.500,- dan 

tahun 2019 dan UPPS Rp. 29.473.922.600,- Prodi Rp. 6.900.440.000,-. 

2. Biaya Penelitian 

Pengunaan dana untuk penelitian DT dan DTPS AKS ditunjukkan pada 

gambar berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Biaya Penelitian UPPS dan Prodi AKS dari Tahun 2017 s/d 

2019 

Berdasarkan Gambar 5.2 dapat diketahui bahwa dari tahun 2017 s/d 

2019 dana penelitian yang dikelola oleh UPPS dan  Prodi AKS terus mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2017 UPPS mempunyai anggaran penelitian sebesar 

Rp. 984.900.000,- dialokasikan untuk Prodi AKS sebesar Rp. 210.000.000,- 

tahun 2018 dana UPPS Rp. 886.410.000,- Prodi Rp. 189.000.000,- dan pada 

tahun 2019 dana UPPS Rp. 1.083.390.000,- dan Prodi Rp. 231.000.000,-. 

Peningkatan dana penelitian ini menunjukkan bahwa produktifitas dosen Prodi 

AKS terbilang sangat baik. 
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3. Biaya Pengabdian kepada Masyarakat 

Pengunaan dana untuk biaya PkM DT dan Prodi AKS ditunjukkan pada 

gambar berikut: 

 

Gambar 5.3 Biaya Pengabdian UPPS dan Prodi AKS dari Tahun 2017 s/d 

2019 

Berdasarkan Gambar 5.3 dapat diketahui bahwa dari tahun 2017 s/d 

2019 dana penelitian yang dikelola oleh UPPS dan Prodi AKS terus mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2017 UPPS mempunyai anggaran penelitian sebesar 

318.237.870 dialokasikan untuk Prodi AKS sebesar 105.029.000 tahun 2018 

dana UPPS 254.747.250 Prodi 84.075.000 dan pada tahun 2019 dana UPPS 

381.946.650 dan Prodi 126.055.000. Peningkatan dana penelitian ini 

menunjukkan bahwa produktifitas DTPS AKS terbilang sangat baik. 

4. Biaya Investasi SDM 

Pengunaan dana untuk biaya investasi SDM UPPS dan Prodi AKS 

ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

 

 

  

Gambar 5.4 Biaya Investasi SDM UPPS dan Prodi AKS dari tahun 2017 s/d 

2019 

Berdasarkan data pada gambar tersebut maka dapat dilihat bahwa dana 

pengabdian Investasi SDM yang dikelola oleh UPPS dan Prodi AKS dari tahun 

ke tahun menghalami fluktuatif dimana pada tahun 2018 naik cukup signifikan 

dan pada tahun 2019 mengalami penurunan hal ini dikarenakan program 

kegiatan pengembangan SDM yang juga berfluktuatif sesuai dengan kegiatan 

yang dilakukan pada tahun tersebut. 
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5. Biaya Investasi Sarpras 

Pengunaan dana untuk investasi sarana prasarana UPPS dan Prodi AKS 

ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 5.5 Biaya Investasi Sarpras UPPS dan Prodi AKS dari Tahun 2017 

s/d 2019 

Berdasarkan data pada gambar tersebut maka dapat dilihat bahwa dana 

pengabdian investasi sarpras yang dikelola oleh UPPS mengalami peningkatan 

yang signifikan dalam tiga tahun terakhir hal ini dikarenakan semakin baik dan 

semakin banyaknya perbaikan dan penambahan sarpras pada UPPS sedangkan 

dana investasi sarpras yang dikelola Prodi AKS dari tahun ke tahun berfluktuatif 

dimana pada tahun 2018 naik sangat signifikan dan pada tahun 2019 mengalami 

penurunan. Perubahan ini  dikarenakan kebutuhan dan perbaikan sarpras yang 

yang juga berfluktuatif sesuai dengan kondisi sarpras tersebut pada Prodi AKS. 

b. Sarpras 

Data sarpras yang dimiliki oleh UPPS dapat dilihat pada tabel berikut: 

No. Jenis Sarana Tambahan 

Investasi Sarana 
Selama Tiga 

Tahun Terakhir 
(Juta Rp) 

Rencana Investasi Sarana dalam 
Lima Tahun Mendatang 

Nilai 
Investasi 
(Juta Rp) 

Sumber Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 AC 24,5 87,5 APBN, BLU, Hasil 
Kerjasama 
Pemprov 

2 Infocus 33 140,4 

3 PC 39,9 85,5 

4 Printer 8,9 15,2 

5 Whiteboard 12,15 15,75 

6 Kipas Angin 4 35 

7 Kendaraan Dinas Roda 4 170  APBN dan BLU 

8 Kendaraan Dinas Roda 2 13,5  APBN dan BLU 

9 Denah Kampus 20.49  APBN dan BLU 

10 Persediaan Obat obatan P3K  1,5 APBN dan BLU 

11 Jaringan Komputer  200 APBN dan BLU 

12 
Perancangan Sistem Informasi 
Bembelajaran Berbasis Integrasi 
Keilmuan 

 250 
APBN dan BLU 

13 Gendung Perkuliahan  800 APBN dan BLU  

14 Ruang Prodi  100 APBN dan BLU 

15 Ruang Administrasi  100 APBN dan BLU 

16 Bangku Kuliah  4 APBN dan BLU 

17 Meja Dosen  2 APBN dan BLU 
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18 Kursi Dosen  2 APBN dan BLU 

19 Gedung Labor  100 APBN dan BLU 

20 Ruang Adminsitrasi Labor  100 APBN dan BLU 

21 Sarana Prasarana Labor  100 APBN dan BLU 

22 
Sarana Prasarana Galeri Investasi 
Saham 

 100 
APBN dan BLU 

23 
Pembuatan Sistem informasi yang 
dapat dipantau oleh Pimpinan 

 250 
APBN dan BLU 

24 Gedung Kuliah Terpadu 268.259 268.259 SBSN 

25 Gedung Rektorat 38.203 38.203 SBSN 

26 
Pusat Pengembangan Islamic 
Entrepreneurship 

9.543 9.543 
SBSN 

27 
Pusat Pelatihan Mahasiswa 
(Training Centre) 

22.284 22.284 
SBSN 

28 Jaringan IT dan Server 34.887 34.887 SBSN 

29 Landscape dan Danau 13.661 13.661 SBSN 

30 Parking Area 15.093 15.093 SBSN 

31 Drainase 12.971 12.971 SBSN 

32 Jalan dalam Kampus 15.631 15.631 SBSN 

Total 477.736 443.201  

 

No 
Jenis 

Prasarana 
Jumlah 

Unit 

Total 
Luas 
(m2) 

Kepemilikan Kondisi 
Utilisasi 

(Jam/minggu) SD SW 
Tera-
wat 

TidakTerawat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Ruang Dekan 1 42,25 m2 √  √  36 jam/ minggu 

2 
Ruang Wakil 
Dekan I 

1 22,5 m2 √  √  36 jam/ minggu 

3 
Ruang Wakil 
Dekan II 

1 15,75 m2 √  √  36 jam/ minggu 

4 
Ruang Wakil 
Dekan III 

1 15,75  m2 √  √  36 jam/ minggu 

5 Ruang KTU 1 22,75 m2 √  √  36 jam/ minggu 

6 
Ruang 
Akademik 

1 32 m2 √  √  36 jam/ minggu 

7 Ruang Umum 1 24,75 m2 √  √  36 jam/ minggu 

8 
Ruang Prodi 
AKS 

1 22 m2 √  √  36 jam/ minggu 

9 
Ruang 
Pustaka 

1 96 m2 √  √  36 jam/ minggu 

10 
Ruang 
Laboratorium 

1 72 m2 √  √  36 jam/ minggu 

11 
Ruang 
Munaqasyah 
1 

1 48 m2 √  √  36 jam/ minggu 

12 
Ruang 
Munaqasyah 
2 

1 22 m2 √  √  36 jam/ minggu 

13 Ruang Kuliah 25 1.800 m2 √  √  36 jam/ minggu 

 

c. Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

1) Fasilitas Komputer dan Pendukung Pembelajaran dan Penelitian 

Proses pembelajaran dan penelitian telah didukung oleh fasilitas 

computer/ laptop, LCD, fasilitas internet (hotspot), buku teks, jurnal ilmiah baik 

nasional maupun internasional, serta labor komputer. Walaupun sarpras yang 

tersedia ini harus masih ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya seperti kapasitas 
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bandwith pada hotspot, jumlah notebook, LCD, buku teks, jurnal dan peralatan 

labor komputer. 

2) Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan Sistem Informasi 

Pemanfaatan sistem informasi yang tersedia ini telah cukup bila 

dibandingkan dengan jumlah mahasiswa. Labor komputer yang berjumlah 50 unit 

dimanfaatkan oleh mahasiswa Prodi. Demikian juga dengan buku yang ada di 

perpustakaan. 

a. Keberadaan dan Pemanfaatan On Campus Connectivity Devices (Intranet) 

Sistem informasi yang digunakan UPPS dinamakan IRAISE 

(Integrated Academic Information System). Sistem ini telah selesai dirancang 

dan perangkat keras (hardware) telah dipasang disetiap UPPS. 

Penggunaaannya sudah dapat diakses dari koneksi dari server pusat yang 

terletak di gedung rektorat Universitas. 

b. Keberadaan dan Pemanfaatan Global Connectivity Devices (Internet) 

UPPS telah memiliki fasilitas internet (hotspot). Program pelatihan 

internet dimasukkan ke dalam kegiatan yang wajib diikuti mahasiswa. Adanya 

fasilitas internet memudahkan mahasiswa, karyawan dan dosen untuk 

mengakses informasi dari luar yang berhubungan dengan proses pendidikan 

dan pengajaran meskipun belum maksimal penggunaannya. 

6. Indikator Kinerja Tambahan 

Universitas melakukan beberapa bisnis guna meningkatkan pendapatan. Bisnis 

tersebut berupa menyewakan tempat kepada pihak ketiga yang ingin berjualan di 

lingkungan UIN STS Jambi. Pemasukan dari bisnis tersebut digunakan untuk 

menunjang kegiatan akademik dan non akademik, serta melengkapi dan merawat 

sarpras di lingkungan UIN STS Jambi termasuk sarpras yang ada pada UPPS. UPPS 

sendiri juga memiliki bisnis dalam  meningkatkan pendanaan yaitu dengan mendirikan 

Pojok Entrepreneur yang disediakan oleh UPPS dan dikelola oleh mahasiswa dengan 

skema bagi hasil. 

7. Evaluasi Capaian Kinerja 

a) Evaluasi Capaian Kinerja Keuangan UPPS UIN STS Jambi. 

No IKU 
Analisis 

Keberhasilan/Ketidak 
berhasilan 

Akar 
Masalah 

Tindak 
Lanjut 

1 UPPS melalui Universitas 
memiliki persentase perolehan 
dana yang bersumber dari 
mahasiswa terhadap total 
perolehan dana perguruan tinggi 
maksimal 40%. 

Persentase perolehan dana 
yang bersumber dari mahasiswa 
terhadap total perolehan dana 
perguruan tinggi maksimal 40% 
sudah tercapai sehingga untuk 
selanjutnya ditingkatkan menjadi 
maksimal 35%. 

 Peningkatan 
pendapatan 
dana dari 
perguruan 
tinggi. 

2 UPPS melalui Universitas wajib 
memiliki persentase perolehan 
dana perguruan tinggi yang 
bersumber selain dari 
mahasiswa dan 
kementerian/Lembaga terhadap 
total perolehan dana perguruan 
tinggi minimal 10%. 

Persentase perolehan dana 
perguruan tinggi yang 
bersumber selain dari 
mahasiswa dan 
kementerian/Lembaga terhadap 
total perolehan dana perguruan 
tinggi minimal 10% sudah 
tercapai, sehingga untuk 
selanjutnya ditingkatkan menjadi 
minimal 20%. 

  

3 UPPS melalui Universitas 
memiliki rata-rata dana 

Rata-rata dana operasional 
pembelajaran/mahasiswa/tahun 

 Peningkatan 
penggunaan 
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No IKU 
Analisis 

Keberhasilan/Ketidak 
berhasilan 

Akar 
Masalah 

Tindak 
Lanjut 

operasional 
pembelajaran/mahasiswa/tahun 
minimal 20 juta. 

minimal 20 juta sudah terpenuhi, 
sehingga dilakukan peningkatan 
menjadi 25 
juta/mahasiswa/tahun. 

dana untuk 
meningkatan 
penggunaan 
dana 
operasional 
pembelajaran. 

4 UPPS melalui Universitas 
memiliki rata-rata dana 
penelitian dosen minimal Rp. 
10.000.000,-/dosen/tahun. 

   

5 UPPS melalui Universitas 
memiliki rata-rata dana yang 
diperoleh dalam rangka 
pelayanan/PkM minimal Rp. 
5.000.000,-/dosen/tahun. 

   

6 UPPS melalui Universitas 
memiliki persentase 
penggunaan dana penelitian 
terhadap total dana perguruan 
tinggi sebesar minimal 2,5%. 

   

7 UPPS melalui Universitas 
memiliki persentase 
penggunaan dana PkM terhadap 
total dana perguruan tinggi 
sebesar minimal 1 %. 

   

 

b) Evaluasi Capaian Kinerja Sarpras UIN STS Jambi 

No IKU 
Analisis 

Keberhasilan/Ketidakberhasil
an 

Akar Masalah Tindak Lanjut 

1 UPPS melalui Universitas 
memiliki sarpras yang relevan 
dan mutakhir untuk 
mendukung pembelajaran, 
penelitian, PkM, dan 
memfasilitasi yang 
berkebutuhan khusus. 

Ruangan kelas 

untuk pembelajaran 

masih kurang. 

a. Rasio 

mahasiswa 

melebihi 

kapasitas ruang 

kelas yang ada. 

b. Dana yang 

diberikan hanya 

pembangunan 

Gedung tanpa 

isinya 

c. Minimnya kaum 

disabilitas 

dilingkungan 

UIN STS Jambi 

a. Mengosongka

n Gedung PIU 

untuk 

digabung 

dengan pusat 

bisnis dan 

kewirausahaa

n. 

b. Asrama 

ma’had putri 

dipindahkan 

ke ma’had 

mendalo. 

c. Pembangunan 

local kuliah 

terpadu. 

d. Auditorium 

dan rektorat 

lama dijadikan 

Training 

Centre. 

e. Dianggarkan 

dana untuk 

pengisian 

laboratorium 
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No IKU 
Analisis 

Keberhasilan/Ketidakberhasil
an 

Akar Masalah Tindak Lanjut 

terpadu 

melalui SBSN 

pada tahun 

2020. 

f. Dianggarkan 

fasilitas yang 

ramah kaum 

disabilitas. 

2 UPPS melalui Universitas 
memiliki sistem informasi 
untuk layanan administrasi 
yang terbukti efektif 
memenuhi aspek-aspek 
berikut: 
a. Mencakup layanan 

akademik, keuangan, 
SDM, dan sarana 
prasarana; 

b. Mudah diakses oleh 
seluruh unit kerja dalam 
lingkup institusi; 

c. Lengkap dan mutakhir; 
d. Seluruh jenis layanan 

telah terintegrasi dan 
digunakan untuk 
pengambilan keputusan; 
dan 

e. Seluruh jenis layanan 
yang terintegrasi 
dievaluasi secara berkala 
dan hasilnya ditindak 
lanjuti untuk 
penyempurnaan sistem 
informasi. 

Bandwidth terbatas, 

belum tercover 

untuk digunakan 

oleh seluruh civitas 

akademi FEBI UIN 

STS Jambi. 

Kurang sinkron 

penyampaian 

kebutuhan IT 

UTIPD ke pihak 

FEBI dan 

Universitas. 

a. Mensinkronka

n kebutuhan 

dengan 

bandwidth. 

b. Pihak UTIPD 

menganggark

an dana untuk 

meningkatkan 

kualitas 

Bandwidth. 

3 UPPS melalui Universitas 
memiliki sistem informasi 
untuk layanan proses 
pembelajaran, penelitian, dan 
PkM yang terbukti efektif 
memenuhi aspek-aspek 
berikut: 
a. Ketersediaan layanan e-

learning, perpustakaan 
(e-journal, e-book, e-
repository, dll); 

b. Mudah diakses oleh 
civitas akademika; dan 

c. Seluruh jenis layanan 
dievaluasi secara berkala 
yang hasilnya ditindak 
lanjuti untuk 
penyempurnaan sistem 
informasi 

IKU sudah tercapai   

 

8. Penjaminan Mutu Keuangan, Sarana, dan Prasarana 

Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 penjaminan mutu keuangan telah 

dilaksanakan di UIN STS Jambi, dengan berbagai kegiatan sebagai berikut: 
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a) Penetapan Standar/Kebijakan 

Penetapan standar keuangan dilakukan UIN STS Jambi sejak 2017 sampai 

dengan 2019 dengan berbagai kegiatan sebagai berikut: 

1. Rapat kerja pimpinan  

Rapat kerja pimpinan UIN STS Jambi tahun 2017 dilaksanakan pada hari 

Kamis-Senin tanggal 26 Januari 2017-Januari 2017 bertempat di Hotel 

Padjajaran Suite Bogor. Rapat kerja pimpinan UIN STS Jambi tahun 2018 dan 

Rapat kerja pimpinan UIN STS Jambi Tahun 2019 dilaksanakan pada hari Rabu-

Sabtu tanggal 13 Februari 2019-16 Februari 2019 bertempat di Hotel The Zuri 

Palembang Sumatera Selatan. Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada web 

berikut ( www.uinjambi.ac.id ). 

2. Membuat SOP 

Pembuatan SOP untuk kebutuhan setiap unit dan UPPS sangat penting 

untuk tercapainya pelaksanaan pelayanan yang maksimal. Untuk menunjang 

kinerja UIN STS Jambi melaksanakan pembuatan SOP dengan mengadakan 

kegiatan workshop mengundang asesor. 

b) Pelaksanaan Standar 

Pelaksanaan standar keuangan dan sarana prasarana dilakukan UIN STS 

Jambi sejak 2017 sampai dengan 2019 dengan melaksanakan berbagai kegiatan 

berupa sosialisasi dan wrkshop bagi pelaksana keuangan dan sarpras di lingkungan 

UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi termasuk FEBI. Kegiatan tersebut dengan 

mengundang tim ahli dari eksternal dan Rektor agar bekerja sesuai dengan standar 

/kebijakan yang telah ditetapkan. 

c) Evaluasi Pelaksanaan Standar 

Evaluasi pelaksanaan standar keuangan dilakukan UIN STS Jambi sejak 

2017 sampai dengan 2019 dengan berbagai kegiatan sebagai berikut:  

1. Audit Internal SPI; 

2. Monitoring dan Evaluasi dari Dit PK BLU Kementerian Keuangan RI, Dirjen 

Perbendaharaan Provinsi Jambi. Pada tahun 2017 monitoring dan evaluasi 

dilaksanakan pada tanggal 26 – 29 Juli 2017, bertempat di ruang rapat UIN STS 

Jambi. Pada Tahun 2018, monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada tanggal. 

Sedangkan monitoring dan evaluasi pada tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 

24 April 2019-27 April 2019 bertempat di ruang rapat UIN STS Jambi.  

3. Rapat Dewan Pengawas 

Rapat Dewan Pengawas diadakan setiap tiga bulan sekali. 

d) Pengendalian  

Pengendalian standar keuangan dilakukan UIN STS Jambi sejak 2017 sampai 

dengan 2019 dengan berbagai kegiatan sebagai berikut: 

1. Audit dari BPK RI yang dilakukan setiap tahun 2017,2018 dan 2019, pemeriksaan 

ini biasanya dilakukan setiap awal tahun 

2. Audit dari Inspektorat Jenderal Kemenag RI (Itjen) 

3. Pada tahun 2017, audit pendampingan dari Inspektorat Jenderal Kementerian 

Agama RI dilaksanakan pada tanggi 

4. Pada tahun 2019 audit pendampingan dilaksanakan pada tanggal 13 November 

2019-22 November 2019. 

e) Peningkatan  

Peningkatan standar keuangan dilakukan UIN STS Jambi sejak 2017 sampai 

dengan 2019 dengan berbagai kegiatan yakni melakukan tindak lanjut hasil 

http://www.uinjambi.ac.id/
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pemeriksaan yang sudah dilakukan. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun dengan 

melibatkan semua unsur pimpinan. Peningkatan juga dilaksanakan dengan 

melaksanakan kerjasama dan meningkatkan keikutsertaan Sejak tahun 2017 sampai 

dengan tahun 2019 penjaminan layanan keuangan telah dilaksanakan di UIN STS 

Jambi. 

Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 penjaminan mutu saran dan 

prasarana telah dilaksanakan di UIN STS Jambi, dengan berbagai kegiatan sebagai 

berikut: 

1. Penetapan Standar/Kebijakan 

Penetapan standar sarpras dilakukan UIN STS Jambi sejak 2017 sampai 

dengan 2019 dengan berbagai kegiatan sebagai berikut: 

a. Rapat Kerja Pimpinan  

Rapat kerja pimpinan UIN STS Jambi tahun 2017 dilaksanakan pada 

hari Kamis-Senin tanggal 26 Januari 2019-30 Januari 2017 bertempat di Hotel 

Padjajaran Suite Bogor. Rapat kerja pimpinan UIN Sulthan Thah Saifuddin 

Jambi Jambi tahun 2018 dan Rapat kerja pimpinan UIN STS Jambi Tahun 2019 

dilaksanakan pada hari rabu-sabtu tanggal 13 Februari 2019-16 Februari 2019 

bertempat di Hotel The Zuri Palembang Sumatera Selatan.  

b. Membuat SOP 

Pembuatan SOP untuk kebutuhan pemenuhan standar sarpras yang 

berlaku di linkungan UIN STS Jambi. 

2. Pelaksanaan Standar 

Pelaksanaan standar sarana prasarana dilakukan UIN STS Jambi sejak 

2017 sampai dengan 2019 dengan melaksanakan berbagai kegiatan berupa 

sosialisasi dan workshop bagi pelaksana sarpras di lingkungan UIN STS Jambi. 

 

 

3. Evaluasi pelaksanaan standar 

Evaluasi pelaksanaan standar keuangan dilakukan UIN STS Jambi sejak 

2017 sampai dengan 2019 dengan berbagai kegiatan sebagai berikut: 

a. Pengecekan secara berkala sarpras UIN STS Jambi; 

b. Melakukan monev dalam pemenuhan sarpras yang akan diajukan tahun 

selanjutnya; dan 

c. Rapat Dewan Pengawas yang diadakan setiap 1 bulan sekali. 

4. Pengendalian  

Pengendalian standar sarpras dilakukan UIN STS Jambi sejak 2017 

sampai dengan 2019 dengan berbagai kegiatan sebagai berikut: 

a. Melakukan perbaikan segera sarpras yang mendesak untuk digunakan dalam 

proses pembelajaran di lingkungan UIN STS Jambi; 

b. Melakukan tindakan ketika mendapatkan laporan kekurangan atau kekurangan 

sarana prasana untuk kebutuhan kemajuan UIN STS Jambi; 

c. Melakukan penghancuran dokumen penting yang sudah tidak digunakan lagi 

sesuai dengan SOP; dan 

d. Melakukan rencana dengan mencari mitra kerjasama untuk pemenuhan 

sarpras yang lebih mutakhir. 

5. Peningkatan 

Peningkatan standar sarpras dilakukan UIN STS Jambi sejak 2017 sampai 

dengan 2019 dengan berbagai kegiatan yakni melakukan tindak lanjut hasil 
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pemeriksaan yang sudah dilakukan. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun dengan 

melibatkan semua unsur pimpinan. Peningkatan juga dilaksanakan dengan 

melaksanakan kerjasama dan meningkatkan keikutsertaan sejak tahun 2017 

sampai dengan tahun 2019 penjaminan mutu sarpras telah dilaksanakan di UIN 

STS Jambi. 

9. Kepuasan Pengguna 

Berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna terhadap pembiayaan, sarpras 

diketahui bahwa rata-rata pengguna menyatakan sangat puas terhadap pembiayaan, 

sarana, dan prasarana yang ada di lingkungan UPPS. Survei dilakukan terhadap dosen 

dan mahasiswa sebagai pengguna pembiayaan, sarana, dan prasarana di lingkungan 

UPPS. Survei dilakukan secara sensus sehingga semua pengguna terlibat dalam 

survei. 

10. Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut 

Simpulan hasil evaluasi dan tindak lanjutnya di tunjukkan pada Gambar 5.4. 

Strength  
(Kekuatan) 

Weakness  
(Kelemahan) 

1. Fasilitas teknologi informasi mulai 
dikembangkan, baik dari sisi infrastruktur dan 
SDMnya 

2. Fasilitas proses pembelajaran yang 
representatif 

3. Fasilitas laboratorium yang cukup baik 

4. Jumlah pengadaan buku pada perpustakaan 
pusat terus meningkat dalam tiap tahun 

5. Banyaknya tawaran dana beasiswa, 
penelitian/ pengabdian pada masyarakat 

1. Sistem pengelolaan keuangan yang masih 
bersifat terpusat sehingga pengadaan 
barang yang dibutuhkan sedikit terhambat 

2. Fasilitas pendukung pembelajaran seperti 
infocus tidak mencukupi 

3. Prodi belum memiliki wewenang mengelola 
sarana perkuliahan secara mandiri 

4. Tidak tersedianya dana secara rutin untuk 
pemeliharaan dan perbaikan sarana  
prasarana yang dimiliki Prodi 

5. Pemeliharaan fasilitas kampus belum 
terkelola dengan baik 

Opportunity  
(Peluang) 

Threat 
 (Ancaman) 

1. Tersedianya tawaran dana untuk studi lanjut, 
penelitian atau pengabdian bagi peningkatan 
kualitas dosen dan mahasiswa 

2. Terus meningkatnya kepercayaan dari 
masyarakat terhadap perguruan tinggi 

1. Adanya perguruan tinggi negeri yang memiliki 
sarpras lebih lengkap dan pendanaan dari 
pemerintah yang lebih berkesinambungan 

2. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas 
pendidikan dan output pendidikan yang 
semakin meningkat 

Gambar 5.4 Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut Terkait Pembiayaan, Sarpras di Lingkungan 

FEBI UIN STS Jambi 

C.6 Pendidikan  

1. Latar Belakang  

Pendidikan adalah salah satu dharma yang diamanahkan dalam UU No. 12 tahun 

2012 tentang pendidikan tinggi selain penelitian dan pengabdian kepada mayarakat. 

Darma pendidikan ditujukan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual kegamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Sejalan dengan 

itu, Pemerintah telah juga mengeluarkan Pemenristekdikti N0 50 tahun 2018 (revisi 

terhadap permen 44 tahun 2015) yang memuat standar nasional pendidikan yang 

merupakan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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FEBI berpedoman kepada Standar Mutu yang telah ditetapkan UIN STS Jambi  

ditetapkan dengan SK Dekan No…….. tentang pengesahan dokumen Standar Mutu FEBI 

UIN STS Jambi, terkait Standar Mutu Pendidikan yang diturunkan dari standar nasional 

pendidikan yang meliputi: 

1) Standar kompetensi lulusan; 

2) Standar isi pembelajaran; 

3) Standar proses pembelajaran; 

4) Standar penilaian pembelajaran; 

5) Standar dosen dan tendik; 

6) Standar sarpras pembelajaran; 

7) Standar pengelolaan pembelajaran; dan 

8) Standar pembiayaan pembelajaran. 

Standar ini bertujuan agar pertama tersedia acuan dasar dalam rangka 

mewujudkan visi dan menjalankan misi Prodi yang merupakan turunan dari visi misi UPPS 

yang menginduk pada visi misi Universitas, kedua memacu Prodi AKS agar dapat 

meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan  perangkat untuk 

mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan 

tugas pokoknya, dan ketiga sebagai tolak ukur kompetensi/ kualitas minimum yang dituntut 

dari lulusan Prodi AKS, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan 

indikator. Prodi melakukan proses pembelajaran berdasarkan siklus penetapan, 

pelaksanaan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan serta menerapkan kebijakan 

integrasi hasil penelitian dan pengabdian (dibuktikan dengan RPS yang terintegrasi dengan 

penelitian) 

2. Kebijakan 

Kebijakan pendidikan, standar dan panduan akademik yang memuat tujuan dan 

sasaran pendidikan, strategi, metode, dan instrumen untuk mengukur efektivitasnya 

diwujudkan dalam bentuk dokumen sebagai berikut: 

a. Rencana Strategis UPPS  

 Renstra UPPS berisi petunjuk dan komitmen yang digunakan FEBI dalam 

melaksanakan pengembangan lembaga. Renstra FEBI UIN STS Jambi juga 

merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang 

diberikan kepada mahasiswa, dan akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam LAKIP. 

b. Renop UPPS 

Renop merupakan  penjabaran dari Renstra FEBI UIN STS Jambi. Renop FEBI 

memuat kegiatan riil dan logis tentang program-program strategis yang mencakup 

sasaran, outcome yang dimulai dari tahun 2018 sampai 2022, yang dilengkapi waktu 

pelaksanaan, unit pelaksanaan dan indikator yang dijelas secara rinci. 

c. Buku Pedoman Akademik FEBI 2019/2020  

  Buku Pedoman Akademik FEBI merupakan sebuah dokumen yang membantu 

Prodi AKS dalam mengenalkan VMTS, profil lulusan, ketentuan akademik, struktur 

kurikulum, dan deskripsi mata kuliah hasil pemuktahiran kurikulum kepada mahasiswa. 

d. Buku Pedoman Skripsi 

Buku Pedoman Skripsi merupakan sebuah dokumen yang membantu memberi 

arahan dan  pemahaman kepada mahasiswa FEBI mengenai cara penulisan proposal 

penelitian dan penulisan pelaporan skripsi yang baik dan benar. 

https://drive.google.com/file/d/1vP30IdMrHKcr5PAjY2r4d0oXCadzn3-_/view?usp=sharing
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e. Dokumen Roadmap Penelitian dan PkM FEBI yang berisikan tentang peta jalan 

penelitian dan pengabdian dosen secara continue dengan jangka waktu 5 tahun 

kedepan diintegrasikan dengan proses pembelajaran. 

f. Dokumen Standar Mutu FEBI UIN STS Jambi yang berisikan turunan Standar Mutu 

Pendidikan UIN STS Jambi dan SN-DIKTI sebagai acuan pencapaian target bidang 

pendidikan. 

g. Dokumen formulir mutu FEBI yang memuat berbagai macam bentuk formulir 

pendukung proses pembelajaran. 

3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar  

Strategi Program FEBI dalam pencapaian standar yang ditetapkan perguruan tinggi 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 6.1 Strategi Pencapaian Standar 

No Standar 
Strategi Pencapaian 

Standar 
Sumber Daya 

Mekanisme 
Kontrol 

1 UPPS menetapkan standar 
kompetensi lulusan memiliki 
kemampuan sikap, 
pengentahuan dan 
keterampilan yang terdapat 
dalam capaian pembelajaran 
lulusan 

UPPS melakukan 
kegiatan tinjauan 
kurikulum untuk 
menentukan 
kualifikasi, sikap, 
pengetahuan dan 
keterampilan sesuai 
dengan capaian 
pembelajaran lulusan 

UPPS dan LPM 
bekerjasama 
melakukan 
kegiatan 
tinjauan 
kurikulum  

Monitoring dan 
evaluasi oleh 
LPM dan PSMF 

2 UPPS menetapkan 
kedalaman dan keluasan 
materi pembelajaran untuk 
setiap capaian pembelajaran 
lulusan  

UPPS melakukan 
kegiatan tinjauan 
kurikulum untuk 
menentukan 
kedalaman dan 
keluasan materi 
pembelajaran untuk 
setiap capaian 
pembelajaran lulusan 

UPPS dan LPM 
bekerjasama 
melakukan 
kegiatan 
tinjauan 
kurikulum 

Monitoring dan 
evaluasi oleh 
LPM dan PSMF 

3 UPPS menetapkan 
karakteristik proses 
pembelajaran Prodi yang 
memiliki sifat interaktif, holistik, 
integratif, saintifik, 
kontekstual, tematik, efektif, 
kolaboratif dan berpusat pada 
mahasiswa 

UPPS membuat 
pedoman proses 
pembelajaran dalam 
kurikulum Prodi yang 
terlihat dalam RPS 

UPPS dan tim 
kurikulum 

Tersedianya 
pedoman 
proses 
pembelajaran 
perguruan tinggi 
 

4 UPPS meninjau rencana 
pembelajaran semester 
secara berkala sesuai dengan 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 

UPPS bersama PSMF 
melakukan monitoring 
dan evaluasi RPS 
secara berkala 

UPPS, PSMF 
dan Auditor 
Mutu Internal 

Monitoring dan 
evaluasi oleh 
PSMF dan AMI 

5 UPPS menetapkan penilaian 
pembelajaran memiliki 7 
unsur, yaitu: adanya kontrak 
rencana penilaian, 
kesepakatan, umpan balik, 
dan memberikan kesempatan 
kepada mahasiswa untuk 
komplain terhadap dokumen 
hasil belajar, prosedur 
penilaian, pelaporan penilaian, 
bukti-bukti rencana, dan telah 

UPPS dan Prodi 
menerapkan formulir 
mutu terkait 7 unsur 
penilaian selanjutnya 
disosialisasikan 
kepada DTPS 

PSMF dan 
Prodi 

Adanya 
dokumen 
formulir mutu 
fakultas 
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No Standar 
Strategi Pencapaian 

Standar 
Sumber Daya 

Mekanisme 
Kontrol 

melakukan proses perbaikan 
berdasarkan monev penilaian. 

6 UPPS menetapkan proses 
pembelajaran yang terkait 
dengan penelitian mahasiswa 
wajib mengacu pada standar 
penelitian   

UPPS membuat 
kegiatan tentang 
pedoman proses 
pembelajaran yang 
berintegrasi dengan 
hasil penelitian  

UPPS dan Tim 
pedoman 
integrasi hasil 
penelitian  

Adanya 
pedoman RPS 
yang memuat 
integrasi 
penelitian  

7 UPPS menetapkan proses 
pembelajaran yang terkait 
pengabdian mahasiswa wajib 
mengacu pada standar 
penelitian dan pengabdian  

UPPS membuat 
kegiatan tentang 
pedoman proses 
pembelajaran yang 
berintegrasi dengan 
hasil pengabdian  

UPPS dan Tim 
pedoman 
integrasi hasil 
pengabdian 

Adanya 
pedoman RPS 
yang memuat 
integrasi  
pengabdian 

8 UPPS merencanakan proses 
pembelajaran yang memuat 
transintegrasi dan moderasi 
dalam kurikulum Prodi 

UPPS melakukan 
workshop 
penyusunan 
kurikulum yang 
memuat transintegrasi 
dan  moderasi  

UPPS dan tim 
kurikulum yang 
memuat 
transintegrasi 
dan moderasi 

Adanya 
pedoman 
transintegrasi 
dan moderasi 

9 UPPS merencanakan bentuk 
pembelajaran di luar Prodi 
berdasarkan perjanjian 
kerjasama dengan perguruan 
tinggi atau lembaga lainnya 

UPPS melakukan 
workshop 
penyusunan 
kurikulum Merdeka 
Belajar  Kampus 
Merdeka (MBKM) 

UPPS dan Tim 
kurikulum 
MBKM 

Adanya 
pedoman 
kurikulum 
MBKM 

10 UPPS menetapkan prinsip  
penilaian pembelajaran 
memiliki prinsip edukatif, 
outentik, objektif, akuntabel 
dan transparan yang 
dilakukan secara terintegrasi 

UPPS dan PSMF 
melakukan monitoring 
dan evaluasi terhadap 
proses penilaian 
pembelajaran 

UPPS dan 
PSMF 

Tersedianya 
pedoman 
prinsip penilaian 
pembelajaran 
dalam 
kurikulum 

11 UPPS menetapkan teknik 
penilaian berdasarkan 
observasi, partisipasi, unjuk 
kerja, tes tertulis, tes lisan, dan 
angket 

UPPS dan PSMF 
membuat pedoman 
rubrik penilaian  

UPPS dan 
PSMF 

Adanya 
pedoman rubrik 
penilaian  

12 UPPS menyiapkan sertifikat 
kompetensi lulusan 
berkejasama dengan 
orgnisasi profesi atau lembaga 
sertifikasi yang terakreditasi  

UPPS berkoordinasi 
dengan LPM 
melakukan kerjasama 
dengan organisasi 
profesi atau lembaga 
sertifikasi yang 
terakreditasi 

UPPS dan LPM Adanya 
pedoman uji 
kompetensi 
lulusan 

13 UPPS wajib melakukan survey 
kepuasan mahasiswa tentang 
proses pembelajaran secara 
berkala 

PSMF melakukan 
survei kepuasan 
mahasiswa secara 
berkala 

UPPS dan 
PSMF 

Adanya 
instrumen 
kepuasan 
mahasiswa 
terhadap proses 
pembelajaran 

14 UPPS wajib melakukan 
evaluasi dan menindaklanjuti 
hasil survei tingkat kepuasan 
mahasiswa 

UPPS melakukan 
Forum Grup 
Discussion (FGD) 
bersama PSMF 
menganalisis hasil 
survei dan 
merekomendasi 
tindaklanjut 

UPPS, PSMF, 
dan Prodi 

Adanya hasil 
analisis survey 
dan 
rekomendasi 
tindaklanjut 

15 UPPS memiliki kegiatan rutin 
untuk mengkaji isu-isu 

UPPS membentuk 
kelompok-kelompok 

UPPS dan 
Prodi 

Adanya jadwal 
rutin dan 
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No Standar 
Strategi Pencapaian 

Standar 
Sumber Daya 

Mekanisme 
Kontrol 

kekinian yang terkait dengan 
kajian Prodi untuk 
membangun suasana 
akademik 

kajian Prodi secara 
berkala, seperti: 
seminar, diskusi 
ilmiah 

laporan 
kegiatan 

 
4. Indikator Kinerja Utama  

a) Kurikulum Prodi yang Diakreditasi  

1) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran 

kurikulum.  

Prodi melaksanakan proses pembelajaran dengan mengacu pada KKNI 

melalui Workshop Kurikulum pada tahun 2016. Selain itu, Prodi juga melakukan 

FGD internal pada tahun 2018 yang diikuti oleh Dekan dan Wakil Dekan, LPM, Prodi 

dan Tendik, Stakeholder, dan Alumni dilanjutkan dengan benchmarking Prodi ke UII 

Yogyakarta pada tahun 2019, benchmarking juga dilakukan ke UIN Imam Bonjol 

Padang pada tahun 2019. Prodi juga melakukan Workshop RPS yang diikuti oleh 

seluruh DTPS sebagai salah satu upaya penerapan proses penilaian pada 

Kurikulum KKNI. Tinjauan kurikulum kembali dilakukan Prodi dalam rangka 

penerapan kurikulum MBKM yang diikuti oleh Dekan dan Wakil Dekan, LPM, Prodi, 

Dosen dan Alumni dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran di 

Era Revolusi Industri 4.0 dan Era Society 5.0.  

Penerapan Kurikulum KKNI Prodi mengacu pada SN-DIKTI Tahun 2020, 

yang terjabar dalam standar mutu FEBI tentang pedoman kurikulum Prodi. Pada 

standar pendidikan FEBI memiliki pedoman kurikulum tentang isi pembelajaran 

sampai pada proses penilaian pembelajaran untuk menghasilkan lulusan, kriteria 

capaian pembelajaran, metode pembelajaran, kedalaman dan keluasan materi, 

semester antara, dan sebagainya. Pedoman kurikulum yang diterapkan diawali 

dengan menentukan profil lulusan Prodi dengan melihat kebutuhan pasar dan 

perkembangannya melalui observasi profil lulusan pada Universitas tingkat 

nasional. Penentuan capaian pembelajaran mengacu pada SN-DIKTI yang terbagi 

menjadi empat kemampuan, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan 

khusus. Penerapan kurikulum ini juga didukung dengan kebijakan pimpinan dalam 

bentuk penerapan SOP Pembelajaran dan Penetapan Kebijakan Sarpras 

Pembelajaran. Penerapan kurikulum juga mengikuti perubahan situasi seperti pada 

masa pandemi COVID-19 dengan melakukan proses perkuliahan secara daring 

(online) melalui E-Learning SPIDOL Sutha yang sudah terkoneksi dengan Sistem 

Pembelajaran Daring Indonesia (SPADA-DIKTI).  

Struktur kurikulum Prodi juga memberikan keluwesan kepada mahasiswa 

untuk mengembangkan minat dan bakat akademik seperti: 

a. Analis Laporan Keuangan  

b. Konsultan Perpajakan Pemula 

c. Auditor Internal 

d. Akuntan untuk UMKM 

Bidang peminatan dan bakat ini mengembangkan kreatifitas mahasiswa 

dalam bidang akuntansi syariah yang sangat diperlukan pada saat ini, hal ini 

memunculkan prestasi-prestasi seperti terpublikasinya artikel mahasiswa di jurnal 

terakreditasi nasional, konsultan pembuatan laporan keuangan pada perusahaan 

O’Chicken, Lulus Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi dan Kompetensi Teknisi 

Akuntansi (LSK-TA) Asosiasi Profesi Pendidik dan Praktisi Teknisi Akuntansi 

Indonesia (APPTASI), Juara II Lomba Menulis Essay Akuntansi Tingkat Nasional, 

https://journal.adaindonesia.or.id/index.php/ijtar/article/view/76
https://journal.adaindonesia.or.id/index.php/ijtar/article/view/76


 

89 
 

Relawan Pajak Tingkat Provinsi, Pendampingan UMKM dalam membuat laporan 

keuangan dengan aplikasi SIAPIK yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan 

OJK, Presenter pada The 2nd International Conference Halal Issue, Policy, and 

Sustainability, Juara II National Essay Competition. 

Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang dilakukan Prodi dilakukan 

dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview 

oleh pakar bidang ilmu akuntansi syariah. Evaluasi secara internal yang dilakukan 

Prodi meliputi:  

a. Evaluasi terhadap segenap civitas akademika untuk memastikan bahwa 

segenap sumber daya Prodi dan koordinasi berjalan dengan UPPS dan 

Universitas; 

b. Evaluasi terhadap kedisiplinan mahasiswa dalam perkuliahan dan ketaatan 

mahasiswa terhadap peraturan-peraturan yang ada dengan mengecek melalui 

daftar hadir mahasiswa dan melakukan inspeksi mendadak ke setiap kelas; 

c. Evaluasi terhadap kemajuan studi mahasiswa setiap semester yang dilakukan 

setiap semester, yaitu ketika mahasiswa mengontrak mata kuliah. Untuk 

keperluan evaluasi ini Prodi AKS menerbitkan buku “Progress Report”; 

d. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan setiap kegiatan dosen dan 

mahasiswa agar selalu konsisten pada VMTS Prodi AKS. 

e. Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM). Evaluasi ini dilakukan setiap akhir 

semester. Melalui evaluasi ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan 

penilaian terhadap dosennya dengan menggunakan instrumen yang disediakan 

oleh Prodi AKS secara online dan di-share melalui aplikasi WhatsApp. Hasil dari 

EDOM dibahas pada rapat dosen sehingga diharapkan kesadaran dosen agar 

meningkatkan kinerjanya demi perbaikan pelaksanaan pengajaran; 

f. Evaluasi disiplin kehadiran dosen dan tendik melalui absen handkey yang 

dilakukan secara rutin setiap bulan untuk melihat tingkat kehadiran dan 

kedisplinan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Ilmu Ekonomi dan Bisnis 

Islam No. 2 tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Dosen; 

g. Evaluasi terhadap kinerja dosen dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi. Kegiatan-kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam hal ini misalnya:  

1. Rapat Bidang akademik antara Pimpinan UPPS dengan Ketua Prodi;  

2. Rapat DTPS AKS, yang dilakukan pada awal semester dan pada akhir 

semester untuk menjelaskan jadwal dan mekanisme perkuliahan dan 

praktikum yang ada di Prodi AKS;  

3. Melalui Prodi, dosen mengumpulkan RPS sebagai kontrol akademik terhadap 

proses perkuliahan yang dilaksanakan oleh dosen yang bersangkutan;  

4. Melalui ketua tingkat mahasiswa, setiap dosen mengisi daftar hadir 

perkuliahan harian sesuai dengan materi yang diajarkan pada hari itu, 

kemudian daftar hadir perkuliahan dikembalikan ke Prodi setiap selesai 

melaksanakan perkuliahan, Prodi AKS akan memonitor setiap akhir bulan; 

5. Memeriksa, mengesahkan, dan mengarsipkan LKD yang dibuat oleh setiap 

dosen pada setiap semester. 

Evaluasi secara eksternal yang dilakukan Prodi Akuntansi meliputi:  

a. Evaluasi terhadap pelaksanaan SOP yang dilakukan oleh team AMI; 

b. Pelaksanaan Penjaminan Mutu Prodi AKS dilaksanakan oleh PSMF FEBI UIN 

Sulthan Thaha Saifuddin; 

c. Mengevaluasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan stakeholder Prodi AKS setiap 

4 tahun sekali; 
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d. Prodi AKS telah melakukan kajian tentang proses pembelajaran melalui umpan 

balik dari alumni dan pengguna lulusan mengenai harapan dan persepsi 

merekayang dilakukan secara berkelanjutan. 

b) Dokumen Kurikulum  

Kesesuaian capaian pembelajaran dengan proil lulusan dan jenjang KKNI yang 

sesuai dapat dilihat pada dokumen kurikulum yang ada di Prodi. Ketersediaan 

dokumen pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian dan matakuliah (atau 

dokumen sejenis lainnya). Pemetaan capaiaan pembelajaran, bahan kajian dan 

matakuliah pada Prodi AKS  dituangkan di dalam dokumen kurikulum berbasis KKNI.  

Dokumen kurikulum berbasis KKNI pada Prodi AKS juga memuat profil lulusan, 

kesesuain capaian pembelajaran dengan profil Lulusan dan juga rumusan capaian 

pembelajaran mata kuliah. 
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Tampilkan data kurikulum, capaian pembelajaran, dan rencana pembelajaran dengan teknik representasi yang relevan dan komprehensif. Data dan 

analisis yang disampaikan meliputi: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 I UAKS60001 Studi Al Qur'an & Hadist - 2 0 0 23,33 √ √ √ √ RPS UN 

2 I UAKS60002 Studi Hukum Islam - 2 0 0 23,33 √ √ √ √ RPS UN 

3 I 
UAKS60003 

Pendidikan Pancasila & 

Kewarganegaraan 
- 2 0 0 23,33 √ √ √ √ RPS UN 

4 I UAKS60004 Bahasa Indonesia - 2 0 0 23,33 √ √ √ √ RPS UN 

5 I UAKS60005 Bahasa Inggris - 2 0 0 23,33 √ √ √ √ RPS UN 

6 I UAKS60006 Bahasa Arab - 2 0 0 23,33 √ √ √ √ RPS UN 

7 I UAKS60007 Pemikiran Islam dan Filsafat - 2 0 0 23,33 √ √ √ √ RPS UN 

8 I UAKS60008 Islamic Entrepreneurship - 2 0 0 23,33 √ √ √ √ RPS UN 

9 I FAKS61001 Ayat dan Hadits Ekonomi - 2 0 0 23,33 √ √ √ √ RPS FAK 

10 I FAKS61002 Filsafat Ekonomi Islam - 2 0 0 23,33 √ √ √ √ RPS FAK 

11 II FAKS62001 Pengantar Akuntansi √ 3 0 0 35 √ √ √ √ RPS FAK 

12 II FAKS62002 Pengantar Bisnis - 2 0 0 23,33 √ √ √ √ RPS FAK 

13 II FAKS62003 Pengantar Ekonomi Mikro - 2 0 0 23,33 √ √ √ √ RPS FAK 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

14 II FAKS62004 Pengantar Ekonomi Makro - 2 0 0 23,33 √ √ √ √ RPS FAK 

15 II FAKS62005 Pengantar Manajemen - 2 0 0 23,33 √ √ √ √ RPS FAK 

16 II 
FAKS62006 

Qawaidul Fiqhiyah Al-

Iqtishadiah 
- 1 0 1 23,33 √ √ √ √ RPS FAK 

17 II 
FAKS62007 

Sejarah Pemikiran Ekonomi 

Islam 
- 2 0 0 23,33 √ √ √ √ RPS FAK 

18 II FAKS62008 Fiqh Muamalah - 2 0 0 23,33 √ √ √ √ RPS FAK 

19 II 
FAKS62009 

Islamic Entrepreneurship 

Lanjutan 
- 1 0 2 35 √ √ √ √ RPS FAK 

20 IIII 
UAKS60009 

Islam dan Peradaban 

Melayu 
- 3 0 0 35 √ √ √ √ RPS UN 

21 III FAKS63001 Statistik - 3 0 0 35 √ √ √ √ RPS FAK 

22 III FAKS63002 Ilmu Ekonomi Mikro Syariah - 3 0 0 35 √ √ √ √ RPS FAK 

23 III 
FAKS63003 

Ilmu Ekonomi Makro 

Syariah 
- 3 0 0 35 √ √ √ √ RPS FAK 

24 III 
FAKS63004 

Lembaga Keuangan Bank 

dan Non Bank 
- 1 0 1 23,33 √ √ √ √ RPS FAK 

25 III AKS63001 Praktikum Akuntansi √ 1 0 1 23,33 √ √ √ √ RPS AKS 

26 III 
AKS63002 

Matematika Ekonomi dan 

Keuangan 
√ 3 0 0 35 √ √ √ √ RPS AKS 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

27 III AKS63003 Akuntansi Keuangan I √ 3 0 0 35 √ √ √ √ RPS AKS 

28 III 
AKS63004 

Sistem Informasi 

Manajemen 
√ 3 0 0 35 √ √ √ √ RPS AKS 

29 IV AKS64001 Teori Akuntansi √ 3 0 0 35 √ √ √ √ RPS AKS 

30 IV AKS64002 Akuntansi Keuangan II √ 3 0 0 35 √ √ √ √ RPS AKS 

31 IV AKS64003 Akuntansi Biaya √ 3 0 0 35 √ √ √ √ RPS AKS 

32 IV 
AKS64004 

Akuntansi Keuangan 

Lanjutan I 
√ 3 0 0 35 √ √ √ √ RPS AKS 

33 IV AKS64005 Anggaran Perusahaan √ 3 0 0 35 √ √ √ √ RPS AKS 

34 IV AKS64006 Ekonometrika - 3 0 2 35 √ √ √ √ RPS AKS 

35 IV 
AKS64007 

Fiqh Keuangan 

Kontemporer 
√ 1 0 0 23,33 √ √ √ √ RPS AKS 

36 IV 
AKS64008 

Metodologi Penelitian 

Akuntansi 
√ 2 0 2 35 √ √ √ √ RPS AKS 

37 V AKS65001 Pengantar Auditing √ 1 0 0 35 √ √ √ √ RPS AKS 

38 V 
AKS65002 

Akuntansi Keuangan 

Lanjutan II 
√ 3 0 0 35 √ √ √ √ RPS AKS 

39 V AKS65003 Analisis Laporan Keuangan √ 2 0 1 35 √ √ √ √ RPS AKS 

40 V AKS65004 Perpajakan √ 3 0 0 35 √ √ √ √ RPS AKS 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

41 V 
AKS65005 

Manajemen Portofolio dan 

Investasi 
√ 2 0 1 35 √ √ √ √ RPS AKS 

42 V AKS65006 Akuntansi Manajemen √ 3 0 0 35 √ √ √ √ RPS AKS 

43 V AKS65007 Akuntansi Perbankan √ 2 0 1 35 √ √ √ √ RPS AKS 

44 V 
AKS65008 

Good Corporate 

Governance (P) 
√ 3 0 0 35 √ √ √ √ RPS AKS 

45 V AKS65009 Manajemen Strategic (P) √ 3 0 0 35 √ √ √ √ RPS AKS 

46 VI AKS66001 Praktikum Auditing √ 1 0 2 35 √ √ √ √ RPS AKS 

47 VI AKS66002 Akuntansi Sektor Publik √ 3 0 0 35 √ √ √ √ RPS AKS 

48 VI AKS66003 Internal Auditing √ 3 0 0 35 √ √ √ √ RPS AKS 

49 VI AKS60001 Seminar Proposal √ 0 0 1 11,67 √ √ √ √ RPS AKS 

50 VI AKS66005 Praktikum Perpajakan √ 1 0 1 23,33 √ √ √ √ RPS AKS 

51 VI AKS66006 Akuntansi Lazis √ 2 0 0 23,33 √ √ √ √ RPS AKS 

52 VI AKS66007 Manajemen Keuangan √ 3 0 0 35 √ √ √ √ RPS AKS 

53 VI AKS66008 Audit Manajemen (P) √ 3 0 0 35 √ √ √ √ RPS AKS 

54 VI AKS66009 Perencanaan Pajak (P) √ 3 0 0 35 √ √ √ √ RPS AKS 

55 VI AKS66010 Sosiologi Ekonomi (P) √ 3 0 0 35 √ √ √ √ RPS AKS 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

56 VI AKS66011 Studi Kelayakan Bisnis (P) √ 1 0 2 35 √ √ √ √ RPS AKS 

57 VII UAKS60010 Kukerta √ 0 0 4 46,67 √ √ √ √  UN 

58 VII AKS60002 Skripsi √ 0 2 4 70 √ √ √ √  AKS 

Jumlah     144 SKS       
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1) Pembelajaran  

a) Dosen yang mengampu mata kuliah pada Prodi AKS mampu menerapkan sifat 

interaktif, holistik, integratik, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kalaboratif dan 

berpusat pada mahasiswa dalam setiap proses pembelajaran. Untuk menerapkan 

sifat-sifat tersebut pada matakuliah, maka setiap dosen pengampu matakuliah 

menetapkan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

matakuliah dan capaian pembelajaran.  

b) Mata kuliah yang ada di Prodi  AKS memilik RPS dengan kedalamam dan capaian 

pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan 

keluasan matakuliah yang sesuai dengan capaian pembelajaran fokus utama agar 

proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. RPS yang telah 

disusun oleh dosen pengampu mata kuliah pada awal perkuliahan merupakan 

hasil kajian kurikulum antara dosen.  

c) Integrasi nilai-nilai keislaman pada kedalaman dan keluasan materi dalam 

pembelajaran Tingkat kedalaman dan keluasan materi dalam pembelajaran yang 

dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari 

KKNI diintegrasikan dengan nilainilai keislaman. 

d) Interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa di samping dilakukan dalam 

bentuk tatap muka perkuliahan juga dilaksanakan di luar kelas, antara lain melalui 

kegiatan bimbingan dan konseling. Proses bimbingan meliputi bimbingan 

akademik, bimbingan skripsi dan bimbingan PPL. Kegiatan bimbingan ini diatur 

secara resmi berdasarkan ketentuan UPPS dan Universitas. Namun, di luar itu, 

mahasiswa juga dapat melakukan konseling kepada dosen terkait informasi 

menyangkut hal-hal akademis. Prodi berupaya menciptakan suasana yang lebih 

akrab antara dosen dan mahasiswa sesuai dengan semangat Student Centered 

Learning (SCL), dimana dosen lebih bersifat sebagai fasilitator. Pada masa 

pandemi COVID-19 interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa 

dilaksanakan secara daring (online) melalui SPIDOL Sutha. 

e) Interaksi akademik antar mahasiswa dibangun melalui penugasan kelompok yang 

sebagian besar dipakai oleh dosen. Disamping itu, Prodi juga selalu mendorong 

mahasiswa untuk membentuk kelompok-kelompok belajar guna meningkatkan 

kualitas belajar. Hasilnya, mahasiswa secara personal sudah mulai intensif 

membangun interaksi akademik, misalnya belajar bersama, saling mengingatkan 

tugas di situs jejaring sosial dan sebagainya. 

f) Kegiatan praktikum Islamic Entrepeneurship dilaksanakan sesuai dengan teknik 

yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Mahasiswa diajak untuk 

langsung melihat dan terlibat dalam proses kegiatan yang dilakukan kemudian 

mahasiswa dirancang untuk melakukan pemasaran produk yang dihasilkan 

dilingkungan UPPS sendiri dan pada Pojok Islamic Entrepreneurship yang telah 

disiapkan oleh UPPS. Dengan cara ini akan meningkatkan animo mahasiswa dala 

berinovasi dan menciptakan produk lebih banyak lagi. 

g) Praktik magang yang diadakan oleh UPPS untuk mahasiswa di lingkungan UPPS. 

Kegiatan Praktik magang mahasiswa berlangsung pada semester ganjil setiap 

tahunnya. Praktik magang bertujuan untuk melatih para calon tamatan akuntansi 

syariah agar dapat menjadi tamatan yang bisa ikut terjun langsung dalam 

mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang didapat selama didalam bangku 

perkuliahan ditempat magang yang sesuai dengan bidang ilmu seperti perbankan 

dan lembaga keuangan lainnya baik yang berada di Provinsi Jambi maupun luar 

https://elearning.uinjambi.ac.id/
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provinsi Jambi dengan memberikan keleluasan kepada mahasiswa dalam mencari 

tempat praktik magang yang akan dilakukan, dengan akhir masa magang 

mahasiswa membawa sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan tempat 

mereka magang. 

h) Pada tahap pemahaman pelaporan maka mahasiswa akan ditugaskan secara 

bergiliran untuk menjaga Pojok Islamic Entrepreneurship yang telah ada, mereka 

diharapkan untuk membuat laporan dari setiap kegiatan penjualan produk yang 

mereka jaga. 

i) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karateristik, 

perencanaan, dan beban belajar mahasiswa dilakukan oleh PSMF. Monitoring dan 

evaluasi proses pembelajaran juga dilakukan oleh Prodi melalui angket kontrol 

yang diisi oleh ketua kelas dan angket evaluasi yang diberikan oleh Ketua Prodi 

kepada mahasiswa pada setiap akhir semester. 

j) Dalam menjaga mutu penilaian pembelajaran setiap dosen mengukur 

ketercapaian pembelajaran menggunakan Form Penilaian yang telah ditetapkan 

LPM UIN STS Jambi. Form Penilaian mencakup nilai tugas, nilai ujian tengah 

semester, nilai ujian akhir semester dan partisifasi.  

k) Peraturan Mengenai Penilaian Kemajuan dan Penyelesaian Studi Mahasiswa 

Prodi AKS UIN STS Jambi. Nilai akhir yang dikeluarkan oleh dosen pengampu 

mata kuliah merupakan gabungan dari beberapa komponen penilaian yang 

meliputi: partisipasi, tugas, mid semester, dan ujian semester. Nilai akhir suatu 

mata kuliah dinyatakan dengan nilai mutu yang diberi angka standar yaitu:  

1. Nilai A diberi bobot 4,0  

2. Nilai B+ diberi bobot 3,5  

3. Nilai B diberi bobot 3,0  

4. Nilai C+ diberi bobot 2,5  

5. Nilai C diberi bobot 2,0  

6. Nilai D diberi bobot 1,0 

7. Nilai E diberi bobot 0 

l) Strategi dan Metode Penilaian Kemajuan dan Keberhasilan Mahasiswa Prodi AKS 

UIN STS Jambi 

Strategi dan metode penilaian kemajuan serta keberhasilan mahasiswa 

yang dilakukan diperguruan tinggi menggunakan berbagai tehnik tergantung 

dengan kompetensi yang ingin dinilai yang meliputi tes tertulis, observasi, tes lisan, 

praktik, penugasan, dan lain-lain. Penilaian juga mengacu kepada komponen yang 

ingin dinilai diantaranya ujian semester, mid semester, tugas maupun komponen 

yang lainnya. 

m) Penentuan Yudisium 

Penentuan yudisium telah diatur dalam buku pedoman akademik 

mahasiswa. Dalam penentuan yudisium memperhatikan Nilai IPK, Lama Studi, 

dan Riwayat perkuliahan. Kriteria yudisium meliputi Baik, Amat Baik, Caumlaude, 

Summacaumlaude. 

n) Peneltian dan PkM yang dilaksanakan oleh dosen belum sepenuhnya terintegrasi 

ke dalam pembelajaran dan pengembangan mata kuliah. Dilihat dari penelitian 

yang dilakukan dosen selama tiga tahun terakhir baru empat penelitian yang dapat 

diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan pengembangan mata kuliah. 

o)  
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2) Suasana Akademik  

Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan 

akademik, kebebasan mimbar akademik) telah diatur dalam Statuta UIN STS Jambi 

tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bagian Kesatu Pendidikan 

No. 30 Tahun 2017 Paragraf 1 Pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa Universitas 

menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi 

keilmuan. Suasana akademik yang tercipta, diharapkan dapat mewujudkan suasana 

kondusif, baik bagi dosen, mahasiswa maupun tendik dalam mengekspresikan 

kebebasan akademik bagi civitas akademika dengan memperhatikan etika, nilai-nilai 

keislaman dan keilmuan dalam hal-hal yang terkait dengan otonomi keilmuan, 

kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. Berikut ini adalah 

gambaran mengenai hal tersebut yang dikaitkan dengan unsur pendidikan dan 

pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. 

1. Otonomi Keilmuan 

a. Dosen diberikan keleluasaan dalam membuat rancangan pengajaran   mata 

kuliah yang akan diampunya,   kebebasan   dalam   menentukan   kajian   

penelitian (seminar dan konferensi tingkat nasional maupun internasional), dan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat pengabdian kepada masyarakat 

dengan berbagai bentuk salah satu contohnya mengikuti pelatihan Wakil 

Perantara perdagangan efek (WPPE).  

b. Dosen memiliki wewenang dalam mendesain model pembelajaran yang kreatif 

dan menarik minat mahasiswa, mendapatkan biaya penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

c. Dosen diberikan kebebasan dalam mengadakan  evaluasi  terhadap  proses 

pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

d. Dosen diberi wewenang  dalam membuat bahan ajar baik berupa buku daras, 

modul hand out, maupun bahan ajar lainnya yang menunjang terhadap 

pembelajaran sehingga suasana akademis terutama dalam kelas menjadi 

dinamis,  arah  dan  tujuan  kuliah  menjadi  sangat  terarah  dan  mahasiswa 

menjadi lebih mudah menyerap pelajaran. Menerbitkan artikel pada jurnal 

ilmiah dan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

e. Dosen dan Mahasiswa diberikan kebebasan untuk melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat secara bersama 

f. Mahasiswa diberikan keleluasaan dalam mengangkat topik pada skripsinya, 

kukerta, dan yang lainnya. 

2. Kebebasan Akademik 

a. Membuka kesempatan yang luas bagi mahasiswa untuk menyelenggarakan 

berbagai kegiatan ilmiah, seperti seminar, konferensi, penelitian mandiri 

maupun kolaboratif, pengabdian kepada masyarakat, diskusi, bedah buku, 

audiensi yang dilakukan oleh mahasiswa melalui HMJ sehingga mencerminkan 

kebebasan mimbar akademik di kalangan mahasiswa. 

b. Dosen dan tendik diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi ke  jenjang  

yang  lebih  tinggi  sehingga  semakin  berkualitas  dan  profesional dalam 

mengampu mata kuliah sehingga mahasiswa semakin antusias dalam 

mengikuti perkuliahan. 

https://drive.google.com/file/d/19pKXGx6azM56JdSBesOewdE6kAIJhvQd/view?usp=sharing
https://ticmi.co.id/wppe
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c. Dosen diberikan kebebasan dalam mengikuti seminar, kajian ilmiah, dan 

konferensi terkait Tri Dharma baik yang diadakan oleh pihak UPPS, Universitas, 

tingkat nasional, maupun internasional. 

3. Kebebasan Mimbar Akademik 

a. Dosen, mahasiswa dan tendik diberikan kebebasan menyalurkan ide mereka 

melalui diskusi, rapat, seminar prodi dan lokakarya serta yang terkait dengan 

Tri Dharma. 

b. Dosen diberikan kebebasan dalam mengikuti forum, organisasi yang membuka 

kesempatan bagi dosen dalam menyuarakan pendapat dan keilmuan mereka 

melalui mimbar-mimbar akademik terkait Tri Dharma. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh UPPS untuk mendukung terciptanya 

suasana akademik yaitu: 

1. Kuliah umum semester ganjil TA 2019/2020 

2. Visiting Lecture Prodi 

3. Kajian Ilmiah Dosen dan Mahasiswa (Center for Islamic and Accounting 

Studies) 

4. Webinar Islami Akuntansi Syariah 

5. Accounting Study Club 

6. Lomba Cerdas Cermat Akuntansi Syariah 

7. Seminar Nasional 

8. Accounting Zoominari Series 

9. Pekan Ilmiah Akuntansi Syariah 

10. Festival Ramadhan Akuntansi Syariah 

5. Indikator Kinerja Tambahan  

Standar pendidikan UIN STS Jambi terdiri atas standar kompetensi lulusan, 

standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran dan standar penilaian 

pembelajaran.  Masing- masing bagian standar pendidikan UIN STS Jambi memiliki IKT 

yang dapat dilihat pada Tabel 6.2 

Tabel 6.2 IKT pada Standar Pendidikan Tinggi FEBI UIN STS Jambi. 

Kriteria IKT 

Standar Isi 
Pembelajaran 

1. Integrasi nilai-nilai keislaman pada kedalaman dan keluasan materi 
dalam pembelajaran Tingkat kedalaman dan keluasan materi dalam 
pembelajaran yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi 
capaian pembelajaran lulusan dari KKNI diintegrasikan dengan 
nilainilai keislaman. 

2. Nilai-nilai keislaman yang sudah diintegrasikan pada kedalaman dan 
keluasan materi dalam pembelajaran menjadi landasan penguasaan 
kemampuan semua lulusan jenjang pendidikan. 

3. Nilai-nilai keislaman yang diintegrasikan pada kedalaman dan 
keluasan materi dalam pembelajaran bersifat kumulatif. 

4. Nilai-nilai keislaman yang diintegrasikan pada kedalaman dan 
keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang 
distrukturkan dalam bentuk mata kuliah atau topik-topik pembahasan. 

5. Bahan kajian sebagaimana dituangkan pada ayat (4) harus memuat 
minimal 7% (tujuh persen) sks dari seluruh beban studi meliputi nilai-
nilai akidah, ibadah dan akhlak. 

6. Konten ajar memuat integrasi nilai-nilai Islam 
7. Bahan kajian memuat minimal 7% (tujuh persen) sks dari seluruh 

beban studi meliputi nilai-nilai akidah, ibadah dan akhlak. 
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8. Bahan kajian menggunakan referensi yang mutakhir, khususya hasil 
penelitian atau artikel jurnal ilmiah internasional yang relevan 

9. Konten ajar memuat keterampilan abad 21, meliputi keterampilan 
komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan 
kreatifitas /inovasi. 

IKT Standar 
Proses 
Pembelajaran 

1. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan karakteristik (a) Nilai-nilai 
Islami (Islamic Value) yang menyatakan bahwa capaian 
pembelajaran diraih melalui kesabaran (istibar), ketekunan (hirsun), 
kejujuran (sidiq), dan amanah; (b) Berakhlaqul karimah yang 
menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih melalui budi pekerti 
yang baik; (c) Kearifan (hikmah) yang menyatakan bahwa capaian 
pembelajaran diraih melalui cara yang arif dan bijaksana; dan; (d) 
Kesucian jiwa (tazkiyah) yang menyatakan bahwa capaian 
pembelajaran diraih melalui ketulusan dan keikhlasan. 

2. Persentase pembelajaran yang menerapakan integrasi keislaman 
3. Persentase tatap muka mata kuliah yang diselenggarakan dengan 

sistem e- learning (blended system) maksimal 30% dari 16 kali tatap 
muka 

IKT Standar 
Penilaian 
Pembelajaran 

1. Penilaian proses dan hasil belajar menggunakan teknik penilaian 
yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang terdiri atas 
observasi, partisipasi, keteladanan/kepeloporan (uswah/ qudwah), 
unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket 

2. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi, 
Partisipasi, keteladanan/kepeloporan (uswah/ qudwah). 

3. Penilaian mahasiswa harus sejalan dengan tujuan pembelajaran 
4. Umpan balik mahasiswa dalam pembelajaran digunakan untuk 

perbaikan pembelajaran 
5. Instrumen penilaian dicek validitas dan reliabilitas, dan keadilannya 

dalam menilai  mahasiswa 
6. Mahasiswa memiliki akses dalam memahami prosedur penilaian 

 

6. Evaluasi Capaian Kinerja 

a. Kurikulum  

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaiannya, 

dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran di perguruan tinggi. 

Kurikulum memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam 

kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung  tercapainya tujuan, 

terlaksananya misi, dan terwujudnya visi Prodi. Kurikulum memuat mata 

kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan 

memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan 

memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi 

mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.  

Kurikulum dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan 

kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya hard skills dan 

keterampilan kepribadian dan perilaku (soft skill) yang dapat diterapkan dalam 

berbagai situasi dan kondisi. Kebijakan  pengembangan kurikulum 

mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) Prodi, 

pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan para pemangku kepentingan. 

b. Pembelajaran  

Pembelajaran merupakan manifestasi dari kurikulum yang memuat proses 

interaksi di kelas. Pembelajaran yang dilakukan pada Prodi AKS dengan 
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menempatkan dosen berberdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan 

pengalaman dalam proses pembelajaran. Prodi AKS memberikan kebebasan 

kepada dosen dalam menjalankan perkuliahan semala satu semester penuh. Proses 

pembelajaran di Prodi AKS dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan dan 

hasilnya ditindak lanjuti dengan pengembangan. Monitoring dan evaluasi dilakukan 

setiap semester dengan memberikan penekanan pada aspek pembelajaran sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. 

c. Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran 

Prodi AKS telah berhasil dalam pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan 

peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM 

ke dalam pembelajaran, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi integrasi 

penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.  

d. Suasana akademik 

Prodi AKS  telah berhasil merumuskan kebijakan suasana akademik yang 

komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, 

dan kebebasan mimbar akademik. Prodi AKS  yang menginduk kepada UIN STS 

Jambi sudah berhasil melakukan survey tahunan kepuasan pelanggan /stackholder 

internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang 

hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis 

pengembangan suasana akademik. Prodi AKS berhasil melakukan analisis dan 

perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya 

secara efektif dan konsisten. 

e. Identifikasi akar masalah 

Berdasarkan analisis terhadap kinerja bidang kurikulum diketahui ketidak 

berhasilan mencapai target kinerja utama secara maksimal, khususnya dalam 

menginternalisasikan dan mengimplementasikan visi Islamic Entrepreneurship 

sebagai mandat UIN STS Jambi secara komprehensif dan masiv kedalam 

kurikulum. diidentifikasi  masalah yang paling krusial adalah terkait sumberdaya 

manusia, khususnya pada aspek pemahaman dan kompetensi tenaga pendidik 

(dosen) dalam mengintegrasikan visi Islamic entrepreneurship  kedalam kurikulum. 

f. Faktor pendukung keberhasilan atau faktor penghambat ketercapaian standar 

Keberhasilan pencapaian standar mutu pada aspek pendidikan didukung 

oleh sejumlah faktor diantaranya: 

1) Komitmen  pimpinan terkait perapan kurikulum berbasis KKNI sejak tahun 2017; 

2) Ketersediaan dosen yang memadai pada setiap Prodi; dan 

3) Ketersediaan / dukungan sarpras. 

Sementara faktor penghambat ketercapaian standar bidang pendidikan 

adalah: 

1) Sumberdaya (manpower). Pencapaian standar pendidikan masih terkendala 

oleh tingkat pemahaman tenaga pendidik  (dosen) terkait integrasi penelitian dan 

pengabdian masyarakat dalam pembelajaran, demikian juga masih belum 

maskimalnya pemahanan tentang integrasi Islamic Entrepreneurhsip kedalam 

pembelajaran. Demikian juga belum maksimalnya penggunaan strategi 

pembelajaran berbasis siswa (student center). 
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2) Peralatan (mechine). Pencapaian standar mutu pendidikan  juga terkendala 

faktor peralatan yang belum difungsikan secara maksimal seperti labororatorum 

Prodi. 

3) Proses. Proses penempatan dosen dalam mengasuh mata kuliah sesuai 

kebutuhan, kualifikasi dan pengalaman mengajar  

4) Lingkungan (environment). Faktor lingkungan akademik kampus dan ngkungan 

sekitar  menjadi penghambat tumbuhnya suasana akademi. 

5) Dicirikan dengan interaksi akademik antar civitas akademika dalam kegiatan 

pendidikan, penelitian dan PkM serta menjunjung kebebasan akademik, 

kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.  

6) Pembiayaan (money). Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan 

pengembangan kurikulum, penciptaan suasana akademik, seperti seminar, 

bedah buku, dll, dan monitoring pembelajaran menjadi penyebab belum 

maksiimalnya pencapain standar pendidikan di UIN STS Jambi 

g. Tindak Lanjut 

Berdasarkan identifikasi akar masalah dan faktor-faktor penghambat 

ketercapaian standar pendidikan tersebut, Prodi AKS dibawah naungan UPPS 

berkomitmen untuk memutakhirkan pemahaman dosen dalam memahami berbagai 

pola integrasi visi UIN STS Jambi ke dalam kurikulum  melalui kegiatan worksop 

Applied Approach dan Pekerti, menyediakan media yang relevan  serta  

menyediakan alat ukur yang valid dan reliabel guna mengontrol efektifitasnya. 

7. Penjaminan Mutu Pendidikan 

Sistem penjaminan mutu pendidikan di Prodi AKS melakukan sistem 

penjaminan mutu secara bertahap mengikuti siklus PPEPP. 

a) Penetapan 

Penetapan standar mutu pendidikan dilaksanakan sejak tahun 2017 dan 

merujuk pada SN-DIKTI, Standar Keagamaan Diktis, dan Standar Perguruan 

Tinggi. Penetapan standar pendidikan meliputi tiga aspek utama yaitu kurikulum, 

pembelajaran, dan suasana akademik. 

b) Peksanaaan 

Pemenuhan standar mutu pendidikan dilaksanakan dalam bentuk 

penerapan kurikulum  berbasis KKNI dengan memperhatikan keterkaitan visi 

Islamic Entrepreneurship,  perkembangan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan pihak 

berkepentingan. 

c) Evaluasi 

Evaluasi kurikulum dilakukan dengan membandingkan antara luaran 

pemenuhan standar dengan: 

1) Peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik dari para 

pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin 

kesesuaian dan kemutakhirannya; 

2) Monitoring dan evaluasi mutu  proses pembelajaran; 

3) Monitoring dan evaluasi penerapan integrasi penelitian dan pengabdian 

.mayarakat dalam pembelajaran; dan 

4) Monitoring dan evaluasi suasana akademik dan otonomi keilmuan. 

d) Pengendalian 
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Pada tahap ini dilakukan   analisis penyebab standar yang telah ditetapkan 

tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi dan pencegahan. Hasil evaluasi  

standar mutu pendidikan kemudian dijadikan dasar melakukan berbagai tindakan 

korektif. Beberapa tindakan korektif yang sudah dilaksanakan diantaranya: 

1) Menyelenggarakan workshop Strategi Pembelajaran Dosen Berbasis 

Kurikulum KKNI  pada tanggal 11 Mei 2018-12 Mei 2018. Kegiatan ini 

dimaksudkan sebagai tindakan korektif  /pengendalian ketidaktercapaian 

standar pendidikan yang disebabkan oleh faktor manpower dosen yang belum 

memahami secara komprehensif sistem pembelajaran berbasis siswa 

(students center) serta berbagai strategi, metode, dan penilaian pembelajaran 

terkini dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa; 

2) Menyelenggarakan Training Akta V/Applied Approach (AA)  dari tanggal  13 

Mei 2018-16 Mei 2018. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai tindakan koreksi 

dan pencegahan terhadap ketidakmasimalan pencapaian  standar pendidikan 

pada aspek integrasi ilmu dan integrasi penelitian dan pengabdian masyarakat 

dalam pembelajaran; dan 

3) Mengirimkan peserta pada Workshop Asosiasi Keilmuan PTKI yang 

diselenggarakan  di Direktorat PTKI melalui Sub Direktorat Pengembangan 

Akademik pada 20 Maret 2019-22 Maret 2019 yang bertempat di Hotel Santika 

Premiere Bintaro, Tangerang Selatan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

merumuskan pedoman pembelajaran dan penilaian pada PTKI sebagai bentuk 

tindakan koreksi dan pencegahan terhadap permasalahan metode, strategi, 

dan penilaian pembelajaran. 

e) Peningkatan 

Hasil capaian standar mutu selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan 

standar mutu yang lebih tinggi. Peningkatan standar mutu kurikulum, 

pembelajaran, dan suasana akademik di UIN STS Jambi dilakukan dengan 

sejumlah kebijakan sebagai berikut: (Behaviour, Competence, Degree). 

1) UIN STS Jambi telah menetapkan transintegrasi sebagai kerangka integrasi 

ilmu. 

2) Peningkatan mutu dosen kualifikasi dosen melalui workhsop dan pelatihan 

8. Kepuasan Pengguna  

Berisi deskripsi mengenai pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan 

dan pelaksanaan proses pendidikan yang memenuhi aspek-aspek berikut: 

a) Kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya.  

Kejelasan Instrumen kepuasan mahasiswa sebelum diimplementasikan 

dilapangan terlebih dahulu divalidasi oleh ahli, dengan tujuan untuk melihat kejelasan 

setiap item pertanyaan. Validasi dilakukan oleh dua (2)  ahli yaitu Dr. Jamaluddin, 

M.Pd.I merupakan dosen dan tenaga  ahli yang ada di LPPM dan Bapak Dr. Hurmaini, 

M.Pd merupaka dosen yang ahli di bidang bahasa indonesia.  Berdasarkan validator 

dibidang manajemen yaitu Dr. Jamaluddin, M.Pd.i menyatakan kejelasan instrumen 

sangat layak tampa perbaikan (A) dan Validator dibidang bahasa indonesia  yaitu Dr. 

Hurmaini, M.Pd juga menyatakan kejelasan instrumen di bidang bahasa sangat layak 

tanpa perbaikan (A).  

Pelaksanan dalam melihat kepuasan mahasiswa dengan menggunakan 

instrumen kepuasan mahasiswa dilakukan dengan cara teknik penyebaran angket 

kepada mahasiswa AKS yang aktif. Setiap mahasiswa diharuskan untuk memberikan 

http://lpm.uinjambi.ac.id/home/berita/1/29
http://lpm.uinjambi.ac.id/home/berita/1/30
http://lpm.uinjambi.ac.id/home/berita/1/43
http://lpm.uinjambi.ac.id/media/files/2019/08/PEDOMAN_PEMBELAJARAN_DAN_PENILAIAN_PADA_PTKI.pdf
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tanggapan sesuai dengan istrumen kepuasan mahasiswa secara jujur. Pengisian 

Istrumen kepuasan mahasiswa tidak dibolehkan berdiskusi dengan teman sejawat.  

Perekaman Instrumen kepuasan mahasiswa berupa dokumen angket yang 

telah diisi oleh mahasiswa. Kepuasan mahasiswa didapatkan dari hasil analisis 

angket yang telah diisi oleh mahasiswa. Angket yang telah diisi oleh mahasiswa akan 

disimpan untuk dijadikan dokumen dalam menganalisis kepuasan mahasiswa. 

Analisis data Angket kepuasan mahasiswa dilakukan dengan menggunakan skala 

likert.  

b) Ketersediaan bukti yang sahih tentang hasil pengukuran kepuasan mahasiswa yang 

dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem 

(Tabel 5.c. LKPS).  

Kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik dilakukan secara 

kontinue setiap akhir semester untuk memperoleh masukan dari mahasiwa terhadap 

hal-hal yang harus diperbaiki. Masukan-masukan mahasiswa terhadap pelayanan 

selalu ditindak lanjuti sesuai dengan temuan adanya keluhan mahasiswa terhadap 

layanan akademik. Tindak lanjut perbaikan dilakukan secara berkala dimulai dari 

minggu pertama setelah didapatkan hasil analisi angket. Perbaikan dilakukan secara 

kontinue minimal 2 kali dalam sebulain, baik pengadaan sarpras maupun, pelatihan 

soft skill, peningkatan kualitas dosen, menjadwalkan kegiatan perbincangan orangtua 

wali dengan pimpinan di lingkup UPPS. 

9. Simpulan Hasil Evaluasi Serta Tindak Lanjut  

Berdasarkan laporan evaluasi diri pada aspek pendidikan yang meliputi 

kurikulum, pembelajaran, integrasi, dan suasana akademik selama tahun 2017-2019, 

UIN STS Jambi telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a) UIN STS Jambi telah merumuskan kebijakan dan pedoman yang lengkap terkait 

kurikulum, pembelajaran, integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran dan 

suasana akademik; 

b) Kebijakan dan pedoman tersebut belum sepenuhnya terlaksana, khususnya terkait 

internalisasi visi Islamic Entrepreneruship baik pada  proses pembelajaran maupun 

penciptaan suasana akademik yang mendukung perwujudan visi tersebut; 

c) Kelemahan pada aspek implementasi visi tersebut disebabkan beberapa faktor yang 

terkait dengan sumber daya manusia, proses/prosedur, alat ukuran, sarpras, dan 

lingkungan.  Akar masalahya terdapat pada kompetensi sumber daya manusia 

(dosen)  sebagai man behind the gun, khususnya dalam memilih dan menentukan 

materi, media, metode, dan pengalaman belajar yang relevan dan terkini. 

d) Terhadap sejumlah kelemahan pada aspek pendidikan ini, UIN STS Jambi telah 

mengagendakan sejumlah kegiatan meliputi: 

1) Peningkatan kapasitas dosen dalam penguasaan integrasi penelitian dan 

pengabdian masyarakat dalam pembelajaran serta integrasi visi Islamic 

Entrepreneurship ke semua materi kuliah, serta penguasaan skil mengajar sesuai 

dengan perkembangan teknologi; 

2) Memaksimal penggunaan laboratorium terpadu dalam menunjang perkuliahan; 

3) Mempercepat pemenuhan kualifikasi dan kompetensi pada setiap matakuliah; 

4) Menciptakan asmospir akademik yang mendukung interaksi  akademik  antar  

civitas  akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM yang 

diwujudkan dalam bentuk agenda diskusi, bedah buku, pelatihan penulisan artiel 

mingguan pada setiap UPPS dan Prodi; dan 
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5) Memperbesar porsi anggaran pada bidang pengembangan kurikulum, 

pengajaran, dan penumbuhan suasana akademik. 

C.7 Penelitian  

1. Latar Belakang 

Penelitian merupakan bagian integral dari eksistensi pendidikan tinggi sebagai 

kegiatan yang menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh 

informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau 

pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian pada Perguruan 

Tinggi Keagamaan bertujuan untuk: a. mengembangkan ilmu agama, b. 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, c. mengembangkan budaya dan 

seni, d. mengembangkan budaya akademik, e. mengatasi persoalan kehidupan dan 

kemanusiaan. 

Dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh DTPS AKS mengacu dana 

penelitian yang telah disiapkan oleh UPPS melalui LPPM. LPPM maka para dosen 

yang tergabung pada FEBI UIN STS Jambi melakukan penelitian dan pengabdian 

masyarakat, berbasis transintegrasi keilmuan dengan semangat Islamic 

Entrepeneurship. Guna meningkatkan kinerja penelitian, publikasi ilmiah, dan 

pengabdian kepada masyarakat berbasis transintegrasi keilmuan dalam rangka 

peningaktan mutu, relevansi, dan daya saing bangsa, untuk meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan dengan mendaftarkan diri pada 

akun litapdimas yang telah disiapkan oleh LPPM. 

Pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Dosen FEBI mengikuti 

jadwal penelitian yang telah disiapkan oleh LPPM dan dilaksanakan satu kali dalam 

setahun, dalam penelitian dilakukan pemantauan dengan cara dosen yang telah 

melakukan penelitian diminta untuk mempersentasikan hasil penelitiannya kepada 

LPPM kemudian pada akhirnya melaporkan hasil penelitian dan penggunaan 

anggarannya kepada pihak LPPM dan tidak sedikit hasil penelitian dosen-dosen 

diterbitkan pada jurnal yang terakreditasi nasional. 

2. Kebijakan  

Melalui Pusat Penelitian Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, LPPM 

dalam memetakan wilayah problematik setiap aktivitasnya, baik dalam bentuk 

penelitian, pengabdian, forum diskusi publik, maupun pengembangan di masyarakat. 

Dengan demikian diharapkan dapat dihasilkan produk-produk penelitian yang dapat 

berkontribusi dan berdaya saing bagi pembangunan pendidikan, baik secara 

internasional maupun nasional, serta memberi kekuatan pada potensi daerah dalam 

membangun kualitas pendidikan. 

LPPM memberikan layanan dasar dan pengembangan sebagai berikut: 

a. Layanan penelitian dan pengembangan: (a) ilmiah murni, (b) ilmiah terapan, (c) 

agama dan keagamaan, (d) pendidikan, (5) ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 

(6) pemberdayaan masyarakat. 

b. Layanan pelatihan, seminar, workshop, dan lokakarya: penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat, dan studi gender dan anak. 

c. Layanan pendampingan penelitian tindakan kelas bagi guru madrasah/sekolah. 

d. Layanan pendampingan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen, mahasiswa, 

takmir masjid, serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 
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Dengan adanya layanan ini maka dosen pada Prodi AKS dapat dengan leluasa 

untuk melaksanakan penelitian baik individu maupun dengan melibatkan mahasiswa 

dalam kegiatan penelitiannya guna menghasilkan mutu penelitian yang lebih baik. 

3. Strategi Pencapaian Standar  

Berdasarkan Kebijakan Rektor UIN STS Jambi dan SPMI, berikut ini disajikan 

strategi pencapaian kebijakan/standar bidang penelitian disertai dengan sumber daya 

dan mekanisme kontrolnya. 

Tabel 7.1 Standar dan Strategi Pencapaian Standar pada FEBI UIN STS Jambi 

No Standar 
Strategi 

pencapaian 
standar 

Sumber daya 
Mekanisme 

Kontrol 

1 UPPS melalui Universitas 
memiliki dokumen formal 
landasan pengembangan, 
peta jalan penelitian, 
sumber daya (termasuk 
alokasi dana penelitian 
internal), sasaran program 
strategis dan indikator 
kinerja, serta berorientasi 
pada daya saing 
internasional, yang 
tercantum dalam rencana 
operasional penelitian tiap 
tahunnya. 

LPPM telah 
menyusun peta 
jalan (roadmap) 
penelitian tercantum 
dalan renstra 
penelitian 
 
Penyusunan 
RKAKL anggaran 
bantuan penelitian 
 
Penyusunan 
program jangka 
pendek dan jangka 
panjang bidang 
penelitian 

UPPS melalui 
Universitas telah 
menyediakan tim 
khusus yang 
bertugas untuk 
membuat, 
memonitoring serta 
mengevaluasi 
roadmap penelitian 
dan program-
program strategis 
penelitian yang telah 
dicanangkan 

Tim khusus 
melakukan 
monitoring dan 
evaluasi roadmap 
penelitian dan 
program-program 
strategis penelitian 
secara (triwulan) 
 

2 UPPS melalui Universitas 
memiliki pedoman 
penelitian yang 
disosialisasikan, mudah 
diakses, sesuai dengan 
rencana strategis 
penelitian, serta dipahami 
oleh stakeholders. 

LPPM menerbitkan 
Buku Pedoman 
Penelitian dalam 
bentuk cetak dan e-
book yang dapat 
diakses online 
 
Pelaksanaan 
sosialisasi petunjuk 
teknis dan kebijakan 
anggaran litapdimas 
kepada para dosen 
di lingkungan UIN 
STS Jambi 

a. UPPS melalui 
Universitas tim 
yang untuk 
melakukan 
sosialisasi 
penelitian pada di 
lingkungan UIN 
STS Jambi 

b. UPPS melalui 
Universitas 
menyediakan 
anggaran untuk 
penyusunan buku 
pedoman 
penelitian 

Pada Juni 2019 
telah dilakukan 
monitoring dan 
evaluasi terhadap 
penerapan 
pedoman 
penelitian di 
kalangan dosen  

3 UPPS melalui Universitas 
memiliki bukti yang sahih 
tentang pelaksanaan 
proses penelitian yang 
mencakup 6 aspek  
berikut: 1) tatacara 
penilaian dan review, 2) 
legalitas pengangkatan 
reviewer, 3) hasil penilaian 
usul penelitian, 4) legalitas 
penugasan 
peneliti/kerjasama 
peneliti, 5) berita acara 
hasil monitoring dan 
evaluasi, serta 6) 

LPPM merumuskan 
Petunjuk Teknis 
terkait prosedur 
selesi proposal, tata 
cara penilaian dan 
review proposal 
Penelitian  
 
Keputusan Rektor 
tantang penetapan 
Reviewer  
 
Pelaksanaan 
Seminar Proposal 
Penelitian  

a. UPPS melalui 
Universitas 
menyediakan 
dana untuk 
bantuan 
penelitian dan 
safeguarding 
penlitian. 

b. UIN STS Jambi 
menyediakan tim 
reviewer 
sebanyak 20 
orang reviewer 
tingkat nasional 

a. Pada tahun 
2019 telah 
dilakukan 
monitoring dan 
evaluasi 
terhadap 
proses dan 
hasil penelitian 
para dosen. 

b. Pengelola 
melakukan 
pendataan 
ketercapaian 
hasil output 
penelitian 

http://lp2m.uinjambi.ac.id/home/file/3/51
http://lp2m.uinjambi.ac.id/home/file/3/51
http://lp2m.uinjambi.ac.id/home/file/3/51
http://lp2m.uinjambi.ac.id/home/file/3/51
http://lp2m.uinjambi.ac.id/home/file/3/51
http://lp2m.uinjambi.ac.id/home/file/2/37
http://lp2m.uinjambi.ac.id/home/file/2/37
http://lp2m.uinjambi.ac.id/home/file/2/37


 

108 
 

No Standar 
Strategi 

pencapaian 
standar 

Sumber daya 
Mekanisme 

Kontrol 

dokumentasi output 
penelitian 

  
Daftar nilai dan 
catatan hasil review 
dapat diakses di 
akun litapdimas 
setiap peneliti yang 
mengajukan 
proposal penelitian 
 
Keputusan Rektor 
tentang  Penetapan 
Penerima Bantuan 
Penelitian  
 
Pelaksanaan 
monitoring dan 
evaluasi hasil 
penelitian 
 
Output penelitian 
yang dapat diakses 
dilitapdimas, berupa 
laporan akhir 
penelitian, HKI, 
artikel jurnal dll. 

c. Universitas 
menyediakan 2 
orang sebagai 
admin litapdimas 
yang mengelola 
pelaksanaan 
proses penelitian 
online dari 
pengusulan 
proposal 
penelitian hingga 
pelaporan akhir. 

dosen, 
termasuk HKI 
dan penerbitan 
artikel jurnal 
hasil penelitian. 

c. Hasil evaluasi 
dan monitoring 
diserahkan 
kepada 
pimpinan 
universitas 
untuk membuat 
kebijakan 
bidang 
penelitian. 

4 UPPS melalui Universitas 
memiliki dokumen laporan 
kegiatan penelitian yang 
memenuhi 5 aspek berikut 
: 
a. Komprehensif; 
b. Rinci; 
c. Relevan; 
d. Mutakhir; dan 
e. Disampaikan tepat 

waktu. 

Pada bulan 
Desember 2019 
LPPM melakukan 
monitoring dan 
evaluasi kegiatan 
penelitian dosen 
 

UPPS melalui 
Universitas 
menyediakan tim 
sebanyak 5 orang 
untuk melakukan 
evaluasi laporan 
kegiatan penelitian 

Hasil evaluasi 
dilaporkan kepada 
pimpinan 
universitas untuk 
pembuatan 
kebijakan dalam 
bidang penelitian 
 

5 UPPS melalui Universitas 
memiliki kelompok riset 
dan laboratorium riset 
yang fungsional yang 
ditunjukkan dengan: 
a. Adanya bukti legal 

formal keberadaan 
kelompok riset dan 
laboratorium riset; 

b. Keterlibatan aktif 
kelompok riset dalam 
jejaring tingkat 
nasional maupun 
internasional, serta; 

c. Dihasilkannya produk 
riset yang bermanfaat 
untuk menyelesaikan 
permasalahan di 
masyarakat; dan 

Pada bulan 
Desember 2019: 
a. LPPM dengan 

LPM membuat 
pemetaan 
konsorsium 
dosen 
berdasarkan 
kesamaan 
bidang keahlian; 

b. LPPM 
melakukan 
affirmative 
action kepada 
para dosen 
untuk membuat 
bank isu sesuai 
dengan bidang 
keilmuannya; 
dan 

UPPS melalui 
Universitas membuat 
kebijakan yang dapat 
menunjang 
keberlangsungan 
penelitian berbasis 
Prodi 

a. Tim khusus 
melakukan 
evaluasi dan 
monitoring 
terhadap 
proses dan 
hasil penelitian 
berbasis Prodi 

b. Hasil 
monitoring dan 
evaluasi 
dilaporkan 
kepada 
pimpinan 
universitas 
untuk 
membuat 
kebijakan lebih 
lanjut 
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No Standar 
Strategi 

pencapaian 
standar 

Sumber daya 
Mekanisme 

Kontrol 

d. Dihasilkannya produk 
riset yang berdaya 
saing internasional 

c. LPPM 
memfasilitasi 
para dosen yang 
tergabung dalam 
konsorsium 
untuk 
melakukan 
penelitian yang 
telah 
diprogramkan 

  

6 UPPS melalui Universitas 
mengalokasikan dana 
penelitian yang bersumber 
dari BOPTN maupun 
instansi-instansi lainnya 
minimal 20 juta per dosen 
per tahun 

a. Pada tahun 
2018 
dianggarkan 
bantuan dana 
penelitian 
kepada DTPS 
AKS sebesar 
3.149.785.000 

 
b. Pada tahun 

2019 
dianggarkan 
bantuan dana 
penelitian 
kepada DTPS 
Akuntansi 
sebesar 
2.864.295.000 

UPPS memfasilitasi 
kepada DTPS 
Akuntansi untuk 
mengajukan 
penelitian baik dalam 
bentuk proposal 
penelitian yang 
ditujukan untuk 
bantuan BOPTN 
kampus, pusat 
maupun kerjasama 
luar negeri 

Tim khusus 
melakukan 
monitoring dan 
evaluasi pada 
hasil penelitian 
para dosen 
 

 

4. Indikator Kinerja Utama 

Untuk mengisi bidang penelitian unggulan di FEBI UIN STS Jambi, ada 3 

kategori penelitian yang dapat dilaksanakan oleh peneliti, yaitu: 1. Monodisiplin 

Keilmuan, 2. Interdisiplin Keilmuan, dan 3. Multidisiplin Keilmuan. Dengan merujuk 

pada produk yang dihasilkan penelitian di UPPS dapat dikelompokkan menjadi dua 

kelompok yaitu: 

a. Lingkup pertama adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan 

pendidikan dengan output Prodi yaitu skripsi dan publikasi ilmiah atau penelitian 

yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar; 

b. Lingkup kedua adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori 

dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik 

dengan output berupa produk dan paten. 

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat 

melibatkan semua civitas akademika FEBI UIN STS Jambi beserta mahasiswanya dan 

juga berbagai pihak luar yang berkepentingan. Dalam rangka meningkatkan mutu 

kegiatan penelitiannya, LPPM harus meningkatkan mutu profesionalisme para peneliti 

dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan proporsi 

dan profesional dengan penghargaan yang proporsional juga bagi para peneliti. Selain 
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peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang 

bekerja bersama. 

Landasan ideal standar hasil penelitian FEBI UIN STS Jambi mengacu kepada 

bagian kesepuluh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 

menyatakan: 

a. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan 

dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 

bangsa; 

b. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh civitas akademika 

sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; 

c. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur 

kompetensi dan kompetisi. 

Hal-hal yang harus dipenuhi dalam hal kegiatan penelitian yang profesional dan 

bermanfaat bagi akademik dan masyarakat adalah sebagai berikut: 

a. Universitas membuat kebijakan pedoman hasil Penelitian yang terstandar; 

b. Hasil Penelitian harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan; 

c. Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah yang terindeks; 

d. DTPS melakukan penelitian melibatkan mahasiswa untuk mengahasilkan hasil 

penelitian yang bermanfaat; 

e. Prodi mengembangkan penelitian berbasis Islamic Entrepreneurship; 

f. Dosen menjadi presenter pada kegiatan seminar nasional dan internasional. 

UPPS memiliki Indikator Pencapaian Standar Penelitian yang tertulis pada Buku 

Standar Mutu FEBI UIN STS Jambi, yaitu: 

a. Adanya pedoman standar hasil penelitian FEBI UIN STS Jambi; 

b. Hasil penelitian harus disebarluaskan; 

c. Terbentuknya pusat-pusat kajian berdasarkan rumpun keilmuan; 

d. Minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian; 

e. Jumlah penelitian yang memperoleh HKI minimal 1 per Prodi dalam setiap 2 tahun. 

f. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, 

jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian. 

g. Jumlah karya penelitian dosen yang terpublikasi di tingkat nasional minimal 1 

karya per Prodi per 1 tahun. 

h. Jumlah karya penelitian dosen yang terpublikasi di tingkat internasional minimal 1 

karya per Prodi per 3 tahun. 

i. Jumlah HKI yang diregistrasi minimal 1 per Prodi dan/atau pusat per 5 tahun. 

j. Universitas memberi reward bagi penelitian yang terpublikasi di jurnal bereputasi 

nasional dan internasional dengan ketentuan minimal, nasional: Rp. 5.000.000,- 

dan internasional: Rp. 10.000.000,-. 

k. Jumlah penelitian dosen yang sesuai rumpun ilmu atas biaya sendiri atau dibiayai 

dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan 

melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun. 

l. Jumlah penelitian yang dihasilkan minimal 1 penelitian per 1 tahun. 

m. Bagi dosen yang menjadi presenter pada kegiatan seminar nasional dan 

internasional dibiayai oleh Institusi melalui dana UPPS atau Universitas. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan indikator pencapaian standar 

penelitian ini adalah rektor, wakil rektor, kepala Biro AUPKK dan AAKK, LPM, LP2M, 

https://drive.google.com/file/d/1gQ6MLggH3T34z5Bq_grHBlQKTLBt0QYD/view?usp=sharing
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Bagian Unit Teknis, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Ketua 

Prodi, Dosen, Tendik, Mahasiswa, dan Stakeholder terkait lainnya.  

Ruang lingkup penelitian di FEBI UIN STS Jambi memenuhi standar isi 

penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi 

penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian 

dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada 

luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu 

gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan 

harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, 

dan/atau industri. 

5. Indikator Kinerja Tambahan  

Berdasarkan Kebijakan Rektor UIN STS Jambi, berikut ini disajikan IKT bidang 

penelitian: 

Tabel 7.2 IKT pada FEBI UIN STS Jambi 

No IKU IKT Alasan 

1 Ketersediaan dokumen formal 
penelitian yang memuat landasan 
pengembangan, peta jalan, sumber 
daya (termasuk alokasi dana 
penelitian internal). 
 
Jumlah bantuan dana penelitian 
tahun 2019 sebanyak 
2.864.295.000. 

Pada tahun 2020 
jumlah anggaran 
bantuan penelitian 
sebanyak 4 M. 

Berdasarkan hasil survey dan 
pengalaman sebelumnya pada 
tahun 2019 terdapat beberapa judul 
penelitian yang tidak lulus hingga 
tahap pendanaan dengan berbagai 
alasan diantaranya terbatasnya 
jumlah bantuan dana penelitian. 
Maka diprediksi bahwa akan ada 
banyak jumlah proposal penelitian 
dosen yang akan diajukan pada 
tahun 2020 mencapai beberapa 
judul dengan berbagai kluster 
penelitian 

2 Bukti yang sahih tentang 
pelaksanaan proses penelitian 
mencakup tata cara penilaian dan 
review, legalitas pengangkatan 
reviewer, bukti tertulis hasil 
penilaian usul penelitian, legalitas 
penugasan peneliti/kerjasama 
peneliti, berita acara hasil 
monitoring dan evaluasi, serta 
dokumentasi output penelitian 

Pada tahun 2020 
jumlah jumlah 
judul 
penelitian yang 
menerima 
bantuan dana 
penelitian 
semakin 
meningkat 

Pada tahun 2019 jumlah proposal 
penelitian yang masuk pada akun 
litapdimas yang lulus didanani 
hanya 70 judul  

3 Jumlah hasill/output penelitian yang 
didanai berupa publikasi di jurnal 
dalam 3 ttahun terakhir sebanyak  
judul. 

Pada tahun 2020 
jumlah 
hasill/output 
penelitian yang 
didanai berupa 
publikasi di 
jurnal sebanyak  
judul 

Dengan meningkatnya jumlah judul 
penelitian yang didanai maka akan 
meningkat pula hasil/ output 
pnelitian berupa artikel jurnal. 

4 Keberadaan kelompok riset dan 
laboratorium riset yang fungsional. 

Keberadaan 
kelompok riset 
dan laboratorium 
riset yang 
fungsional dengan 
kolaborasi antar 
perguruan tinggi. 

Berdasarkan hasil survey yang 
dilaksanakan tanggal 20 Desember 
2019 Diprediksi bahwa akan 
terbentuk kelompok riset yang 
dengan kolaborasi antar perguruan 
tinggi pada tahun 2020 Mencapai 2 
Kelompok. 
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6. Evaluasi Capaian Kinerja 

Berdasarkan uraian Indikator Kerja Utama dan Indikator Kerja Tambahan diatas 

maka dapat dievaluasi capaian kinerja dan akar masalah yang disajikan pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 7.3 Evaluasi Capaian Kinerja pada UIN STS Jambi 

N
o 

Rencana yang 
diterapkan 

Capaian 
Analisis 

Keberhasilan/ketidakber
hasilan 

Akar Masalah 
Tindak 
Lanjut 

1 Memiliki 
dokumen formal  
sasaran program 
strategis dan 
indikator kinerja 

Telah 
tersedia 
dokumen 
formal 
p enelitian,  
sasaran 
program 
strategis 
dan 
indikator 
kinerja  
 
Namun 
belum 
memiliki 
peta jalan 
penelitian 

a. Berhasil menyediakan 
dokumen formal 
penelitian yang 
memuat landasan 
pengembangan, 
sasaran program 
strategis dan indikator 
kinerja 

b. Namun peta jalan dan 
pelaksanaan rencana 
strategis belum optimal 

- 
 
 
 
 
 
 
 
Kurangnya 
sumberdaya 
dalam 
penyusunan 
dokumen 

- 
 
 
 
 
 
 
 
Penyusunan 
peta jalan 
penelitian 

2 Memiliki 
pedoman 
penelitian yang 
disosialisasikan 
dan mudah 
diakses 

Telah 
tersedia 
pedoman 
penelitian 
dan mudah 
diakses 
online 
maupun 
offline 
(terdapat di 
web LPPM 
dan 
perpustakaa
n) 

a. Berhasil menyediakan 
pedoman penelitian 
dan dapat diakses oleh 
setiap stakeholder 
dengan mudah. 

b. Sosialisasi penelitian 
pada dosen pada 
setiap UPPS hanya 
dilakukan pada tahun 
2018 

 

Tidak adanya 
penganggaran 
sosialisasi 
pada tiap 
UPPS untuk 
tahun 2019 

Dialokasikan 
dana 
anggaran 
untuk 
sosialisasi 
untuk tahun 
2020 

3 Proses penelitian 
secara berkala 
dan ditindak 
lanjuti. Keenam 
aspek dimaksud 
adalah: 
1) Tatacara 

penilaian dan 
review; 

2) Legalitas 
pengangkatan 
reviewer;  

3) Hasil 
penilaian usul 
penelitian; 

4) Legalitas 
penugasan 
peneliti/kerjas
ama peneliti; 

Sejak tahun 
2017-2019 
telah 
dilaksanaka
n proses 
penelitian 
secara 
berkala dan 
ditindak 
lanjuti.  

a. Pada tahun 2019 
jumlah proposal yang 
masuk sebanyak 143 
judul dan yang lulus 
didanai sebanyak 71 
judul. 

b. Berhasil melaksanakan 
tahapan-tahapan 
penelitian yang 
mencakup legalitas 
pengangkatan reviewer 
sebanyak 20 orang, 
bukti tertulis hasil 
penilaian usul 
penelitian, legalitas 
penugasan 
peneliti/kerjasama 
peneliti, berita acara 
hasil monitoring dan 

- - 
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N
o 

Rencana yang 
diterapkan 

Capaian 
Analisis 

Keberhasilan/ketidakber
hasilan 

Akar Masalah 
Tindak 
Lanjut 

5) Berita acara 
hasil 
monitoring 
dan evaluasi; 
serta 

6) Dokumentasi 
output 
penelitian. 

evaluasi, serta 
dokumentasi output 
penelitian (angka/data). 

4 Dokumen laporan 
kegiatan 
penelitian yang 
dibuat oleh 
pengelola 
penelitian 
dilaporkan 
kepada pimpinan 
perguruan tinggi 
dan 
mitra/pemberi 
dana. Kelima 
aspek dimaksud 
adalah: 

1) Kompreh
ensif; 

2) Rinci; 
3) Relevan; 
4) Mutakhir; 

dan  
5) Disampai

kan tepat 
waktu. 

Terdapat 
laporan 
kegiatan 
penelitian 
yang 
dilaporkan 
pada 
pimpinan 
perguruan 
tinggi pada 
tahun 2019 

a. Proses penelitian 
dilaksanakan sesuai 
dengan 6 aspek yang 
telah ditentukan, dan 
setiap peneliti 
melaporkan hasil 
penelitian dalam bentuk 
laporan akhir, artikel 
jurnal dan HKI. 

b. Namun laporan 
kegiatan penelitian 
yang dibuat oleh 
pengelola penelitian 
dilaporkan kepada 
pimpinan perguruan 
tinggi dan 
mitra/pemberi dana 
hanya dilakukan pada 
tahun 2019. 

a. Tidak 
adanya 
laporan 
kegiatan 
penelitian 
tahun 2017 
dan 2018.  

b. Kurangnya 
sumberday
a dan tidak 
adanya 
program 
yang 
terencana 
dan 
terkontrol. 

Menyiapkan 
program kerja 
yang 
mencakup 
laporan 
kegiatan 
penelitian, 
SDM dan 
anggaran. 

5 Kelompok riset 
dan laboratorium 
riset yang 
fungsional. 

Adanya 
kelompok 
riset namun 
tidak ada 
laboratoriu
m riset yang 
fungsional. 

a. Tidak optimalnya 
kegiatan kelompok 
riset dengan bukti legal 
formal keberadaan 
kelompok riset namun 
kurangnya keterlibatan 
aktif kelompok riset 
dalam jejaring tingkat 
nasional maupun 
internasional, serta 
belum ada produk riset 
yang bermanfaat untuk 
menyelesaikan 
permasalahan di 
masyarakat, terutama 
produk riset yang 
berdaya saing 
internasional. 

b. Tidak adanya 
laboratorium riset yang 
fungsional. 

a. Kelompok 
riset tidak 
dibekali 
dengan 
pendampin
gan. 

b. Keterbatas
an waktu 
dan 
anggaran 

Menganggark
an bantuan 
khusus yang 
menunjang 
kegiatan 
kelompok riset 
dan 
laboratorium 
riset yang 
fungsional. 

6 Dana penelitian 
yang bersumber 
dari BOPTN 
maupun instansi-
instansi lainnya 

Rata-rata 
dana 
penelitian 
tahun 2019 
sebesar 5.5 

Tidak tercapainya bantuan 
dana penelitian minimal 20 
juta per dosen per tahun 
  

Tidak adanya 
kerjasama, 
sehingga 
bantuan 
peneltian 

Menjalin 
kerjasama 
dengan 
instansi-
instansi lain 
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N
o 

Rencana yang 
diterapkan 

Capaian 
Analisis 

Keberhasilan/ketidakber
hasilan 

Akar Masalah 
Tindak 
Lanjut 

yang telah 
menjalin 
kerjasama 
minimal 20 juta 
per dosen per 
tahun 

jt 
perdosen/ta
hun 

hanya 
bersumber dari 
BOPTN 

baik nasional 
maupun 
internasional 

 

7. Hasil dan Evaluasi  

Standar Mutu yang ditetapkan FEBI UIN STS Jambi berdasarkan UU No. 12 

tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 

tentang SN-DIKTI, PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM pada 

Perguruan Tinggi Keagamaan. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu 

kumulatif dari semua kegiatan di lingkungan FEBI yang terencana, yang meliputi unsur 

input, proses dan output serta outcome dari penyelenggaraan dan pengelolaan sistem 

pendidikan di FEBI. Guna untuk meningkatkan mutu penelitiannya, FEBI melalui LPPM 

harus meningkatkan mutu hasil penelitian melalui peneliti yang professional. Adapun 

acuan operasionalnya merujuk kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang 

SN-DIKTI Pasal 43 dan PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkeM pada 

Peguruan Tinggi Keagamaan, Bagian Kesatu, Pasal 1 s/d 11. 

Penjaminan mutu penelitian mengacu pada SPMI yang mencakup semua 

kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (Tri Dharma Perguruan 

Tinggi) beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai SN-DIKTI. Standar 

mutu pada SPMI mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat 

efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. SPMI membuat 

standar mutu berjumlah 24 (dua puluh empat). 

Untuk tercapainya standar penelitian, para peneliti diharuskan memenuhi 

indikator pencapaian, yaitu: 

a. Adanya blue print rencana pengembangan penelitian. 

b. Adanya road map rencana penelitian. 

c. Adanya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan. 

d. Adanya kesesuaian pelaksanaanpenelitian dengan proposal. 

e. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal. 

f. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal. 

g. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal. 

h. Adanya publikasi hasil penelitian. 

i. Ada checklist penilaian kesesuaian. 

j. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian. 

k. Adanya punishment terhadap peneliti yang penelitiannya tidak memenuhi standar 

mutu yang telah ditetapkan, dengan ketentuan: 

a) Berat: Mengembalikan seluruh dana penelitian yang diperoleh dan tidak 

mendapat kesempatan dua tahun berikutnya. 

b) Sedang: Tidak mendapat kesempatan memperoleh dana penelitian satu tahun 

berikutnya. 

c) Ringan: Penundaan pencairan dana sampai laporan penelitian. 

8. Penjaminan Mutu Penelitian  

https://drive.google.com/file/d/1gQ6MLggH3T34z5Bq_grHBlQKTLBt0QYD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gQ6MLggH3T34z5Bq_grHBlQKTLBt0QYD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15_XNJGmQf_dc1hDzfEg3KyiB_7ZJeR1u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15_XNJGmQf_dc1hDzfEg3KyiB_7ZJeR1u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h4XVbJwijz3KqeMlj7werTh-QBTKDLAp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h4XVbJwijz3KqeMlj7werTh-QBTKDLAp/view?usp=sharing
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Standar Mutu yang ditetapkan FEBI UIN STS Jambi berdasarkan UU No. 12 

tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang 

SN-DIKTI, PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM pada Perguruan 

Tinggi Keagamaan. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari 

semua kegiatan di lingkungan FEBI UIN STS Jambi yang terencana, yang meliputi 

unsur input, proses dan output serta outcome dari penyelenggaraan dan pengelolaan 

sistem pendidikan di FEBI UIN STS Jambi. Guna untuk meningkatkan mutu 

penelitiannya, FEBI UIN STS Jambi melalui LPPM harus meningkatkan mutu hasil 

penelitian melalui peneliti yang professional. Adapun acuan operasionalnya merujuk 

kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-DIKTI Pasal 43 dan PMA 

No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM pada Peguruan Tinggi Keagamaan, 

Bagian Kesatu, Pasal 1 s/d 11. 

Penjaminan mutu penelitian mengacu pada SPMI yang mencakup semua 

kegiatan pendidikan, penelitian, dan PkM (Tri Dharma Perguruan Tinggi) beserta 

sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai SN-DIKTI. Standar mutu pada SPMI 

mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi 

pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. SPMI membuat standar mutu berjumlah 

24 (dua puluh empat).  

Pelaksanaan standar mutu ini diturunkan ke dalam bentuk sasaran mutu yang 

mengacu pada standar mutu akreditasi, kriteria Asean University Quality Assurance 

(AUN QA), Standar Zona Integritas, Standar Webometric. Kemudian, SPMI dievaluasi 

dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh FEBI melalui UIN STS Jambi. SPMI 

ditetapkan disusun dan dikendalikan oleh LPM, dipertimbangkan oleh Senat 

Universitas dan ditetapkan oleh Rektor UIN STS Jambi. 

9. Kepuasan Pengguna  

Survey kepuasan pengguna layanan penelitian Perguruan Tinggi, Fakultas, 

atau Pascasarjana dilaksanakan pada tanggal dan pada tanggal 20 November tahun 

2017, serta pada tanggal  12 November tahun 2018 dan pada tanggal 04 November 

tahun 2019, berdasarkan Keputusan Rektor No. 822, Tahun 2019 tentang Pedoman 

Survei. 

Kegiatan survei dilakukan meggunakan metode 5 dimensi SERVQUAL, tahap 

pelaksanaannya yaitu melakukan penyusunan instrument survey kepuasan layanan 

penelitan, validasi angket, penyebaran angket survei, pengolahan data hasil survey 

dan penyampaian hasil survey pada pimpinan. Hasil survei yang dilakukan pada tahun 

2019 menunjukkan bahwa nilai rata-rata kepuasan tertinggi terkait pelayanan LP2M 

adalah dimensi Assurance. Dimensi ini meliputi staf LPPM bersikap ramah, sopan, dan 

sigap dalam melayani peneliti, Staf LPPM menyampaikan informasi terkait penelitian 

dalam bahasa yang dapat difahami peneliti, dan staff/pimpinan LPPM memiliki 

kompetensi dalam mengelola bantuan penelitian. Secara keseluruhan dari hasil survey 

yang dilakukan dapat rata-rata nilai kepuasan dalam setiap aspek yaitu pada posisi 

baik dengan rentang nilai IKM 62.51 – 81.25. 

Tabel 4.5. Survey Hasil Kepuasan Peneliti Tahun 2019 

https://drive.google.com/open?id=17szGVQVxIFEKAmpSchZssZOEqqkt93VQ
https://drive.google.com/open?id=17szGVQVxIFEKAmpSchZssZOEqqkt93VQ
https://drive.google.com/open?id=17szGVQVxIFEKAmpSchZssZOEqqkt93VQ
https://drive.google.com/open?id=1Wl2O1NJP1wNcQ8goRc9fBXe41GhM15j0
https://drive.google.com/open?id=1Wl2O1NJP1wNcQ8goRc9fBXe41GhM15j0
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10. Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut  

Evaluasi hasil ketercapaian standar penelitian serta tindak lanjutnya sebagi 

berikut: 

a) Program yang berhasil dilaksanakan 

1) Sosialisasi pedoman penelitian baik secara lansung maupun secara online 

dimana buku pedoman penelitian dapat diaskes langsung pada web LP2M.  

2) Dalam tiga tahun (2017-2019) telah dilaksanakan proses penelitian meliputi 6 

aspek secara berkala dan ditindak lanjuti. Keenam aspek dimaksud adalah: 

1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil 

penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) 

berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output 

penelitian. 

b) Program yang belum dilaksanakan 

1) Laboratorium riset yang fungsional. 

2) Alokasi dana penelitian sebanyak 20 juta per dosen per tahun. 

c) Faktor penghambat program yang belum dilaksanakan 

1) Belum adanya laboratorium riset yang fungsional terkait sarana prasarana 

yang belum memadai. 

2) Sedikitnya alokasi bantuan dana BOPTN dan tidak adanya kerjasama 

penelitian dengan mitra lain. 

d) Rencana tindak lanjut/perbaikan. 

Meningkatkan kerjasama untuk meningkatkan bantuan dana penelitian.  

11. Penelitian Dosen dan Mahasiswa 

Dalam pemenuhan mutu penelitian yang ada pada unit UPPS, UPPS telah 

melakukan upaya guna mendorong tercapainya kegiatan penelitian yang dilakukan 

oleh dosen dan mahasiswa pada Prodi AKS (tabel 6.a. LKPS) yang dilakukan oleh 

dosen dan mahasiswa dalam masa tiga tahun terakhir telah menunjukan peningkatan 

dan terlaksana dengan baik. Begitu juga dengan tema yang diangkat oleh para dosen 

dalam melakukan penelitian sangat mendukung dalam hal pemenuhan informasi 

mengenai keadaan yang terjadi pada masa sekarang ini, serta hasilnya memberikan 
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gambaran tentang kondisi saat sekarang ini berguna bagi pengambilan keputusan dan 

perbaikan. Hal ini sangat berdampak positif bagi Prodi untuk menambah produk 

penelitian dan publikasi karya ilmiah baik skala nasional maupun internasional. Namun 

peran serta mahasiswa diikutsertakan ke dalam bagian kegiatan penelitian Prodi 

dirasakan masih kurang, oleh karena itu untuk ke depannya UPPS dan Prodi selalu 

memberikan arahan kepada dosen-dosen untuk mengajak mahasiswa dalam kegiatan 

penelitian. Begitu juga dengan LPPM sebagai pengelola untuk mengeluarkan 

kebijakan setiap dosen yang mendapatkan dana bantuan penelitian diwajibkan 

mengajak mahasiswa sebagai asisten peneliti. Begitu juga dengan peningkatan 

sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk penelitian dan publikasi ilmiah. Hal ini 

telah dilakukan dengan meningkatnya dana bantuan penelitian tiap tahunnya sehingga 

jumlah produk atau karya ilmiah yang dihasilkan oleh civitas akademika UIN STS Jambi 

akan semakin banyak, sehingga secara otomatis akan meningkatkan kualitas tri 

dharma UIN STS Jambi dan bermanfaat bagi masyarakat pengguna. 

Untuk melihat ketercapain standar Penelitian di UIN STS Jambi dapat dilihat 

pada diagram SWOT berikut: 

 

 

 

 

Gambar 7.1 Analisis SWOT 

C.8 Pengabdian kepada Masyarakat 

1. Latar Belakang 

Pendidikan secara aksiologis memiliki tujuan membentuk dan 

mengembangkan pengetahuan dalam spirit sosial yang dapat dipertanggung-

jawabkan ditengah masyarakat. Begitu pula pada level perguruan tinggi, model 

pengembangan keilmuan perguruan tinggiyang terpusat pada tiga bidang, yaitu 

pendidikan-pengajaran, penelitian dan pengabdian harus dapat menjawab tuntutan 

dan perkembangan kemanusiaan. Menarik dicermati pada bidang pendidikan dan 

penelitian sejauh ini telah mendapat perhatian serius dari pemerintah, terbuktidari 
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besaran anggaran yang digelontorkan tiap tahunnya. Sebaliknya, anggaran untuk 

bidang pengabdian relatif tidak sebesar dua bidang tersebut. Padahal ketiga bidang 

itu, satu sama lain terintegral dan tidak dapat dipisahkan. Jika dipaksakan untuk 

dipisah, maka akan terjadi kepincangan dalam pengembangan keilmuan di 

perguruantinggi. Terjadinya disparitas anggaran antara bidang pengabdian dengan 

bidang lain tersebut, setidaknya diakibatkan dua faktor berikut: Pertama, bidang 

pengabdian sejauh ini dianggap belum dapat menelurkan output yang langsung dapat 

diaktualisasikan ditengah-tengah masyarakat. Kedua, perguruan tinggi memang 

dituntut untuk mengembangkan kerja pengabdian dengan menggandeng pihak ketiga 

seperti Pemerintah, LSM, swasta, donatur dan lain sebagainya. 

Untuk menjawab persoalan pertama di atas, wujud pengabdian sejatinya harus 

disinergikan dengan bidang penelitian, misalnya dengan pendekatan Participatory 

Action Research (PAR) yaitu riset pengabdian. Hal ini mutlak diperlukan agar Tri 

Dharma sebagai concern perguruan tinggi dapat terwujud, terutama model pengabdian 

berbasis penelitian. Aspek kedua dengan menggandeng pihak ketiga,tentunya sangat 

diperlukan terutama melalui skema kerjasama yang diharapkan dapat mengurai 

problem pendanaan pengabdian perguruan tinggi. Secara garis besar program 

pengabdian di UIN STS Jambi yang dirancang mengacu pada amanat Direktorat 

Jenderal Kementerian Agama RI. Dimana, program PkM berasal dan berakar kokoh 

dari pengembangan bidang ilmu yang dikembangkan PTKI berupa Studi Islam (Islamic 

studies) . Disamping itu pula terhadap pengembangan bidang keilmuan lainnya. Selain 

itu, program PkM harus memberikan ruang yang cukup luas untuk aksi partisipatif. 

Dimana, bentuk-bentuk pengabdian tidak hanya dalam skala mengetahui, menjelaskan 

atau menafsirkan. Namun, harus dapat mentransformasi kondisi sosial, khususnya 

penguatan kualitas hidup komunitas masyarakat, terutama kaum muslim tertinggal dan 

marjinal. 

Tujuan pengabdian kepada masyarakat dimaksudkan untuk mengamalkan dan 

memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh dari 

pembelajaran dan penelitian di PTKI dalam rangka mewujudkan pemberdayaan dan 

kesejahteraan serta pengembangan masyarakat, kehidupan demokratis dan keadilan 

sosial bagi kehidupan bangsa. Namun yang lebih penting adalah mengetahui pola kerja 

lembaga pengabdian yang dikoordinir oleh LPPM. Dimana tugasnya adalah 

melaksanakan, mengkordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Kebijakan Rektor. 

FEBI melalui UIN STS Jambi melakukan kegiatan PkM sesuai dengan tujuan  

berdirinya PTKI. PkM oleh dosen memiliki beragam bentuk, jenis, pendekatan dan 

mekanisme aksi. PPM Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, PkM 

telah menjadi salah satu instrumen penting dalam melakukan community engagement 

(CE) antara kampus dengan masyarakat. 

2. Kebijakan 

Program PkM adalah program pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi secara 

langsung kepada masyarakat secara melembaga dan ilmiah. Kebijakan terkait dengan 

pelaksanaan PkM merupakan upaya UIN STS Jambi untuk meningkatkan pengabdian 

kepada masyarakat yang melibatkan dosen dan mahasiswa. Melalui kegiatan ini 

diharapkan UPPS dan Prodi memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah di 

masyarakat dan lebih jauh dapat menjalin kerjasama antara perguruan tinggi dan 

masyarakat. 
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UPPS memberikan peluang sebesar-besarnya bagi dosen baik secara mandiri 

maupun bantuan dari lembaga untuk melakukan kegiatan pengabdian karena 

perguruan tinggi memiliki tanggung jawab sosial dan tanggung jawab moral dalam 

membantu masyarakat memecahkan masalah yang ada. 

3. Strategi Pencapaian Standar 

Dalam upaya untuk mencapai standar pengabdian yang sesuai dengan 

kebutuhan dan tujuan UIN STS Jambi, maka telah dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Sosialisasi dan pelatihan tentang standar penilaian pengabdian masyarakat pada 

dosen dan mahasiswa. 

2. Seminar usulan, hasil dan penialaian terhadap kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan. 

3. Melakukan monitoring dan evaluasi serta audit kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. 

Seluruh DTPS diwajibkan untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian yang 

dilakukan  oleh  dosen yang  melibatkan mahasiswa. Monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara partisipatoris, 

berjenjang, dan reguler oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. Sedangkan monitoring 

dan evaluasi di level PTKI dilakukan oleh LPPM bekerjasama dengan LPM. Hasil 

monitoring dan evaluasi dijadikan bahan pembelajaran penelitian dan kebijakan. 

4. Indikator Kinerja Utama 

a) Relevansi PkM 

Pengabdian kepada Masyarakat sebagai kegiatan rutin dosen dan 

mahasiswa di Prodi AKS mencakup berbahagai aspek yang diharapkan dapat 

meberikan kontribusi nyata dalam menjalankan Tri Dharma perguruan tinggi untuk 

itu beberapa aspek yang menjadi penilaian adalah: 

1. Hasil pengabdian masyarakat yang digunakan adalah untuk menyelesaikan 

persoalan masyarakat; 

2. Jumlah karya teknologi tepat guna (model, prototype, karya seni, dan lain-lain) 

dari hasil pengabdian masyarakat; 

3. Persentase luaran PkM dalam bentuk bahan ajar, modul, dan pelatihan; 

4. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat. 

b) PkM yang dilakukan 3 (tiga) tahun terakhir, menunjukkan kecenderungan 

peningkatan jumlah mahasiswa yang dilibatkan. Tujuannya adalah untuk lebih 

mendekatkan mahasiswa dan masyarakat terkait keilmuan yang dilakukan dalam 

PkM tersebut. 

c) Prodi AKS selama tiga (3) tahun terakhir berupaya untuk memenuhi standar 

nasional pencapaian pengabdian yang melibatkan mahasiswa. Mahasiswa, dosen, 

dan tendik dalam melakukan PkM harus dapat menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi oleh masyarakat. 

d) Evaluasi 

Pelaksanaan PkM harus berpijak pada hasil  penelitian atau terintegrasi 

dengan penelitian. Dengan demikian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 

akan dapat melahirkan sebuah pengetahuan baru yang terkait dengan 

pengembangan ilmu pemberdayaan masyarakat. Pengetahuan dari hasil 

pelaksanaan pengabdian wajib dipertanggungjawabkan kepada publik melalui 

publikasi baik dalam bentuk buku, artikel ilmiah atau majalah. 
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Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 

dilakukan secara partisipatoris, responsif gender, berjenjang, dan reguler oleh 

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. Sedangkan monitoring dan evaluasi di level 

PTKI dilakukan oleh LPPM bekerjasama dengan LPM. Hasil monitoring dan 

evaluasi dijadikan bahan pembelajaran, penelitian dan kebijakan. Dengan 

pemantauan, kesalahan dan penyimpangan akan dapat dideteksi secara lebih dini 

sehingga memungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan. 

Selanjutnya, perlu dilakukan evaluasi hasil untuk mengetahui apakah tujuan 

kegiatan PkM tercapai sesuai dengan yang direncanakan atau tidak dan 

dampaknya. Hal penting lainnya adalah evaluasi terhadap proses dan seluruh 

kegiatan PkM. Kegiatan evaluasi ini dapat sertakan unsur khalayak sasaran, 

sehingga mereka tidak hanya mengetahui apa hasil dari kegiatan yang selama ini 

dilakukan, juga dapat belajar bagaimana mengetahui dan mengukur perubahan-

perubahan yang terjadi. Kegiatan evaluasi, harus dapat menghasilkan  

pertanggungjawaban dari segala hal yang dilakukan sebelumnya. Hasil evaluasi itu 

tidak hanya penting sebagai kelengkapan administratif, tetapi juga sangat penting 

untuk diketahui oleh semua orang yang terlibat, termasuk khalayak sasaran sebagai 

umpan balik bagi kegiatan selanjutnya. Pendekatan dan monitoring dan evaluasi 

dapat diterapkan, diantaranya adalah pendekatan partisipatori dan gender 

responsiveness dalam pemantauan (Partisipatory and Gender Responsive 

Monitoring and Evaluation). Teknik atau alat yang digunakan berupa pendekatan 

diantaranya metode saling belajar (appreciative inquiry) evaluasi pemberdayaan 

(empowerment evaluation), perubahan paling signifikan (most significant change). 

Penjaminan mutu dilakukan dengan siklus Plan Do Check and Action (PDCA). Ini 

merupakan proses pembentukan masyarakat belajar (learning society) dan 

organisasi pembelajar (learning organization). 

Pelaksanaan kegiatan PkM sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan 

Tinggi di UIN STS Jambi telah dilakukan FEBI melalui DTPS. Kegiatan ini dilakukan 

setiap tahun dengan memperhatikan kebutuhan mitra kerjasama pengabdian dan 

roadmap yang telah disusun oleh LPPM dan diturunkan UPPS. Upaya untuk lebih 

meningkatkan kegiatan di masa yang akan datang terus dilakukan melalui: 

a. Peningkatan jumlah dana yang di berikan kepada dosen untuk pengabdian 

b. Peningkatan jumlah  mahasiswa yang terlibat dalam program PkM 

c. Jangkauan wilayah mitra kerjasama yang lebih luas dengan materi pengabdian 

yang lebih bervariasi. 

5. Indikator Kinerja Tambahan 

Berdasarkan Kebijakan Rektor UIN STS Jambi tentang SPMI berikut ini 

disajikan IKT bidang PkM: 

a) UPPS melalui UIN STS Jambi menetapkan adanya kerjasama dengan perguruan 

tinggi unggul dan atau instansi nasional atau internasional; 

b) UPPS mengalokasikan dana PkM minimal Rp. 5 juta/dosen/tahun; dan 

c) UPPS menetapkan adanya jurnal PkM di setiap Prodi dan reward bagi publikasi 

dosen bidang PkM. 

6. Evaluasi Capaian Kinerja 

Berdasarkan uraian indikator kerja utama dan indikator kerja tambahan diatas 

maka dapat dievaluasi capaian kinerja dan akar masalah yang disajikan pada tabel di 

bawah ini: 
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Tabel.8.1 Evaluasi Capaian Kinerja 

No 
Rencana yang 

Diterapkan 
Capaian 

Analisis 
Keberhasilan/ketid

akberhasilan 
Akar Masalah 

Tindak 
Lanjut 

1 Memiliki 
dokumen formal 
Renstra PkM,  
sasaran 
program 
strategis dan 
indikator kinerja 

a. Telah 
tersedia 
dokumen 
formal 
Renstra 
PkM,  
sasaran 
program 
strategis dan 
indikator 
kinerja.  

b. Namun 
belum 
memiliki peta 
jalan PkM. 

a. Berhasil 
menyediakan 
dokumen formal 
Renstra PkM 
yang memuat 
landasan 
pengembangan, 
sasaran program 
strategis dan 
indikator kinerja. 

b. Namun peta 
jalan dan 
pelaksanaan 
rencana strategis 
belum optimal. 

- 
 
 
Kurangnya 
sumberdaya 
dalam 
penyusunan 
dokumen. 

- 
 
 
 
Penyusunan 
peta jalan 
PkM. 

2 Memiliki 
pedoman PkM 
yang 
disosialisasikan 
dan mudah 
diakses 

Telah tersedia 
pedoman PkM 
dan mudah 
diakses online 
maupun offline 
(terdapat di web 
LPPM dan 
perpustakaan) 

a. Berhasil 
menyediakan 
pedoman PkM 
dan dapat 
diakses oleh 
setiap 
stakeholder 
dengan mudah 

b. Sosialisasi PkM 
pada dosen 
disetiap UPPS 
hanya dilakukan 
pada tahun 2018 

 

Tidak adanya 
penganggaran 
sosialisasi 
pada tiap 
UPPS untuk 
tahun 2019 

Dialokasikan 
dana 
anggaran 
untuk 
sosialisasi 
untuk tahun 
2020 

3 Proses PkM 
secara berkala 
dan ditindak 
lanjuti. Keenam 
aspek dimaksud 
adalah: 
1) Tatacara 

penilaian 
dan review; 

2) Legalitas 
pengangkata
n reviewer; 

3) Hasil 
penilaian 
usul PkM; 

4) Legalitas 
penugasan 
peneliti/kerja
sama 
peneliti; 

5) Berita acara 
hasil 
monitoring 
dan evaluasi; 
serta 

6) Dokumentas
i output PkM. 

Sejak tahun 
2017-2019 telah 
dilaksanakan 
proses PkM 
secara berkala 
dan ditindak 
lanjuti 

a. Pada tahun 2019 
jumlah proposal 
yang masuk 
sebanyak 45 
judul dan yang 
lulus didanai 
sebanyak 32 
judul 

b. Berhasil 
melaksanakan 
tahapan-tahapan 
PkM yang 
mencakup 
legalitas 
pengangkatan 
reviewer 
sebanyak 8 
orang, bukti 
tertulis hasil 
penilaian usul 
PkM, legalitas 
penugasan 
peneliti/kerjasam
a peneliti, berita 
acara hasil 
monitoring dan 
evaluasi, serta 

- - 
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dokumentasi 
output PkM 
(angka/data) 

4 Dokumen 
laporan kegiatan 
PkM yang dibuat 
oleh pengelola 
PkM dilaporkan 
kepada 
pimpinan 
perguruan tinggi 
dan 
mitra/pemberi 
dana. Kelima 
aspek dimaksud 
adalah: 
1) Komprehens

if; 
2) Rinci; 
3) Relevan; 
4) Mutakhir; 

dan 
5) Disampaikan 

tepat waktu. 

Terdapat 
laporan kegiatan 
PkM yang 
dilaporkan pada 
pimpinan 
perguruan tinggi 
pada tahun 2019 

a. Proses PkM 
dilaksanakan 
sesuai dengan 6 
aspek yang telah 
ditentukan, dan 
setiap peneliti 
melaporkan hasil 
PkM dalam 
bentuk laporan 
akhir, artikel 
jurnal dan HKI 

b. Namun laporan 
kegiatan PkM 
yang dibuat oleh 
pengelola PkM 
dilaporkan 
kepada pimpinan 
perguruan tinggi 
dan 
mitra/pemberi 
dana hanya 
dilakukan pada 
tahun 2019 

a. Tidak 
adanya 
laporan 
kegiatan 
PkM tahun 
2017 dan 
2018 

b. Kurangnya 
sumberday
a dan tidak 
adanya 
program 
yang 
terencana 
dan 
terkontrol 

Menyiapkan 
program kerja 
yang 
mencakup 
laporan 
kegiatan PkM, 
SDM dan 
anggaran. 

5 Kelompok 
pelaksana PkM 
dan 
laboratorium 
pelaksana PkM 
yang fungsional 

Adanya 
kelompok 
pelaksana PkM 
namun tidak ada 
laboratorium 
pelaksana PkM 
yang fungsional 
 
 

a. Tidak optimalnya 
kegiatan  
kelompok 
pelaksana PkM 
dengan bukti 
legal formal 
keberadaan 
kelompok 
pelaksana PkM 
namun 
kurangnya 
keterlibatan aktif 
kelompok 
pelaksana PkM 
dalam jejaring 
tingkat nasional 
maupun 
internasional, 
serta belum ada 
produk 
pelaksana PkM 
yang bermanfaat 
untuk 
menyelesaikan 
permasalahan di 
masyarakat, 
terutama produk 
pelaksana PkM 
yang berdaya 
saing 
internasional. 

b. Tidak adanya 
laboratorium 

a. Kelompok 
pelaksana 
PkM tidak 
dibekali 
dengan 
pendampin
gan. 

b. Keterbatas
an waktu 
dan 
anggaran. 

Menganggark
an bantuan 
khusus yang 
menunjang 
kegiatan 
kelompok 
pelaksana 
PkM dan 
laboratorium 
pelaksana 
PkM yang 
fungsional 
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pelaksana PkM 
yang fungsional. 

 

7. Penjaminan Mutu Proses PkM 

Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, Penjaminan Mutu PkM telah 

dilaksanakan di UIN STS Jambi berdasarkan SK Rektor No. 1436 tahun 2017 tentang 

standar mutu UIN STS Jambi, dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Penetapan Standar/Kebijakan 

Penetapan standar PkM telah dirumuskan beberapa bagian sebagai berikut: 

1) Penetapan Standar Proses PkM; 

2) Penetapan Standar Isi PkM; 

3) Penetapan Standar Penilaian PkM; 

4) Standar Peneliti PkM; 

5) Standar  Sarpras PkM; 

6) Standar Pengelolaan PkM; 

7) Standar Pembiayaan PkM; dan 

8) Penetapan Standar Hasil PkM. 

b. Pelaksanaan Standar/Kebijakan 

Pelaksanaan Standar PkM mancakup segala proses PkM setiap tahunnya, 

dilakukan sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 

melalui akun masing-masing dosen pada https://litapdimas.kemenag.go.id/, dan 

terdapat seleksi mandiri non-litapdimas melalui web LP2M dengan berbagai 

kegiatan sebagai berikut: 

 
Gambar 4.1. Halaman Web Litapdimas 

 

1) Pada tanggal 24 Juni– 16 Agustus 2018 telah dibuka penerimaan proposal 

peneitian, dosen/peneliti melakukan registrasi dan submit proposal PkM pada 

akun masing-masing; 

2) Pada tanggal 1 Juli - 19 Agustus 2018 pelaksanaan proses Seleksi Administrasi 

(Desk Evaluation); 

3) Pada tanggal 20 Agustus - 2 September 2018 penilaian reviewer secara 

online, proses review proposal PkM dilakukan dengan metode double blind 

review; 

https://drive.google.com/open?id=18O30kCfjDkgOvb3TLCU8nshJLy5WHNi3
https://drive.google.com/open?id=18O30kCfjDkgOvb3TLCU8nshJLy5WHNi3
https://litapdimas.kemenag.go.id/
http://lp2m.uinjambi.ac.id/
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4) Pada tanggal 12-13 Maret 2019 dilakukan Proses seminar proposal; 

5) Pada tanggal 20 April 2019 pengumuman nominee, penandatanganan 

kontrak PkM dan penyerahan SK penerima bantuan PkM; 

6) Pada tanggal 15 Agustus 2019 proses upload laporan pertengahan PkM, 

peneliti mengupload laporan progress PkM pada akun litapdimas; 

7) Pada tanggal 24 November 2019 pelaksanaan Proses seminar hasil PkM, 

bedah draft artikel PkM dan review hasil PkM (double blind review) secara 

online; dan 

8) Pada tanggal 20 Desember 2019 batas akhir pengumpulan laporan akhir PkM 

secara online dan mengumpulkan laporan cetak ke LP2M disertai bukti submit 

artikel apada jurnal sesuai dengan tagihan outcome PkM masing-masing 

kluster. 

c. Evaluasi pelaksanaan standar/kebijakan 

Evaluasi Pelaksanaan Standar PkM dilakukan UIN STS Jambi sejak tanggal 

27 Desember sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 dengan berbagai kegiatan 

sebagai berikut:  

1) Monitoring dan evaluasi standar mutu PkM terhadap PkM dosen yang telah 

dilaksanakan melalui Web litapdimas https://litapdimas.kemenag.go.id/ 

 

 
Gambar 4.2. Grafik Bantuan Dana PkM  

 

2) Pelaporan Hasil monitoring dilakukan oleh Ketua LPPM kepada Rektor pada 

27 Desember 2019.  

d. Pengendalian 

Pengendalian pelaksanaan Standar PkM dilakukan sejak tanggal 21 Mei 

2019. Proses pengendalian atas pelaksanaan standar PkM melalui AMI yang 

dilaksanakan melalui tahap rekrutmen auditor, selanjutnya dilaksanakan refresment 

untuk auditor, pelaksanaan audit, laporan audit dan pelaksanaan rapat tinjauan 

manajemen. Laporan AMI akan dilaporkan pada Pimpinan yang kemudian akan 

disampaikan kembali pada bagian Lembaga PkM dan Pengabdian kepada 

Masyarakat untuk ditindaklanjuti dalam bentuk penghargaan ataupun hukuman bagi 

yang melanggar standar yang telah ditetapkan sesuai sebagaimana tercantum 

dalam pedoman Kode Etik. 

839 

1.119 

1.309 

JUMLAH DANA (JT)

BANTUAN DANA PKM (BOPTN)

2019 2018 2017

https://litapdimas.kemenag.go.id/
https://uinjambi.ac.id/rtm-mereview-hasil-audit-mutu-internal/
https://uinjambi.ac.id/rtm-mereview-hasil-audit-mutu-internal/
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e. Peningkatan Standar  

Peningkatan standar mutu PkM dilakukan dengan mengadakan kegiatan 

pada tanggal 09 Maret 2019 LPPM UIN STS Jambi melaksanakan workshop 

community based research, yang ditujukan kepada peneliti dengan kluster PkM 

pemula dan PkM dasar pengembangan Prodi. 

8. Kepuasan Pengguna 

Survei kepuasan pengguna layanan PkM Perguruan Tinggi, Fakultas, atau 

Pascasarjana dilaksanakan pada tanggal dan pada tanggal 20 November tahun 2017, 

serta pada tanggal  12 November tahun 2018 dan pada tanggal 04 November tahun 

2019, berdasarkan Keputusan Rektor No. 822, Tahun 2019 tentang Pedoman Survey. 

Kegiatan survei dilakukan meggunakan metode 5 dimensi SERVQUAL, tahap 

pelaksanaannya yaitu melakukan penyusunan instrument survey kepuasan layanan 

PkM, validasi angket, penyebaran angket survey, pengolahan data hasil survey dan 

penyampaian hasil survey pada pimpinan. Hasil survei yang dilakukan pada tahun 

2019 menunjukkan bahwa nilai rata-rata kepuasan tertinggi terkait pelayanan LP2M 

adalah dimensi Assurance. Dimensi ini meliputi Staff LPPM bersikap ramah, sopan, 

dan sigap dalam melayani peneliti, Staf LPPM menyampaikan informasi terkait PkM 

dalam bahasa yang dapat difahami peneliti, dan Staff/pimpinan LPPM memiliki 

kompetensi dalam mengelola bantuan PkM. Secara keseluruhan dari hasil survey yang 

dilakukan dapat rata-rata nilai kepuasan dalam setiap aspek yaitu pada posisi 

baik.dengan rentang nilai IKM 62.51 – 81.25. 

Tabel 4.5 . Survey Hasil Kepuasan Pelaksana PkM Tahun 2019 

 
9. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar PkM serta Tindak Lanjut 

Evaluasi hasil ketercapaian standar PkM serta tindak lanjutnya sebagi berikut: 

a. Program yang berhasil dilaksanakan 

1) Sosialisasi pedoman PkM baik secara lansung maupun secara online dimana 

buku pedoman PkM dapat diaskes langsung pada web LPPM.  

2) Dalam tiga tahun (2017-2019) telah dilaksanakan proses PkM meliputi 6 aspek 

secara berkala dan ditindak lanjuti walaupun masih terdapat kekurangan dan 

tidak maksimal. Keenam aspek dimaksud adalah: 1) tatacara penilaian dan 

review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) 

80
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Kepuasan Harapan

https://drive.google.com/open?id=17szGVQVxIFEKAmpSchZssZOEqqkt93VQ
https://drive.google.com/open?id=17szGVQVxIFEKAmpSchZssZOEqqkt93VQ
https://drive.google.com/open?id=17szGVQVxIFEKAmpSchZssZOEqqkt93VQ
https://drive.google.com/open?id=1Wl2O1NJP1wNcQ8goRc9fBXe41GhM15j0
https://drive.google.com/open?id=1Wl2O1NJP1wNcQ8goRc9fBXe41GhM15j0


 

126 
 

legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring 

dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM. 

b. Program yang belum dilaksanakan 

1) Laboratorium pelaksana PkM yang fungsional. 

2) Alokasi dana PkM sebanyak 5 juta per dosen per tahun 

c. Faktor penghambat program yang belum dilaksanakan 

1) Belum adanya laboratorium pelaksana PkM yang fungsional terkait sarana 

prasarana yang belum memadai. 

2) Sedikitnya alokasi bantuan dana BOPTN dan tidak adanya kerjasama PkM 

dengan mitra lain. 

d. Rencana tindak lanjut/perbaikan. 

Meningkatkan kerjasama untuk meningkatkan bantuan dana PkM. 

C.9 Luaran dan Capaian Tridharma 

1. Indikator Kinerja Utama  

1) Luaran Dharma Pendidikan 

Kinerja dharma pendidikan diukur berdasarkan keberadaan dan 

implementasi sistem yang menghasilkan data luaran dan capaian pendidikan yang 

sahih, mencakup metode yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran 

lulusan, prestasi mahasiswa, efektivitas dan produktivitas pendidikan, daya saing 

lulusan, dan serta kinerja lulusan. Deskripsi luaran dharma pendidikan diawali 

dengan uraian mengenai analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang 

dilakukan UPPS dan Prodi, mencakup aspek keserbacakupan, kedalaman dan 

kebermanfaatan yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan capaian 

pembelajaran lulusan dari waktu ke waktu. Selanjutnya data luaran dharma 

pendidikan disajikan dengan teknik representasi yang relevan (misalnya: kurva tren, 

rasio, dan proporsi) dan komprehensif, serta kecenderungan yang terjadi 

disimpulkan. 

Keserbacakupan terlihat pada mata kuliah yang ditawarkan memadai untuk 

mencapai profil lulusan. Misalnya profil lulusan sebagai auditor, mahasiswa dibekali 

dengan mata kuliah kompetensi akuntansi syariah yang membahas tentang analisis 

laporan keuangan, auditing, dan lain-lain. Kedalaman tergambar pada mata kuliah 

yang ditawarkan berkelanjutan dan didukung juga dengan praktikum serta magang 

di KAP. 

Menurut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI 

bahwasanya standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang 

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. Capaian 

Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi sikap, 

ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Adapun SKL yang 

ditetapkan Prodi AKS adalah mengembangkan SDM yang berorientasi untuk 

menghasilkan lulusannya sebagai tenaga lulusan yang dapat bekontribusi bagi 

pemerintah, perusahaan regional, nasional, maupun multinasional yang ada di 

Provinsi Jambi dan masyarakat luas pada umumnya. 

Selain itu, berdasarkan standar mutu SPMI tahun 2019 bahwa setiap  Prodi 

(S1, S2 dan S3) di lingkungan UIN STS Jambi harus merumuskan standar mutu 

lulusan berdasarkan spesifikasi Prodi dan rumusan kompetensi lulusan yang 

dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan. Namun 



 

127 
 

pada saat ini Prodi AKS belum memiliki lulusan dan mahasiswa pada saat sekarang 

ini berada pada tingkat semester 6 (3,54). Dengan demikian dimungkinkan lulusan 

Prodi AKS memiliki IPK rata-rata lulusan di atas 3,7. Diproyeksikan pada tahun 2021 

Prodi AKS baru memiliki lulusan, namun Prodi AKS terus melakukan evaluasi 

mengenai tingkat prestasi akademik mahasiswa. Adapun metode pengukuran 

capaian pembelajaran lulusan dapat dilihat dari hasil data IPK mahasiswa setiap 

semesternya. Data dan analisis yang disampaikan meliputi aspek: 

Capaian Prestasi Mahasiswa bidang Akademik (Tabel 9.2 LKPS). Berdasarkan 

Renstra FEBI UIN STS Jambi 2017-2022 bahwa perlunya peningkatan kualitas 

konten untuk mempersiapkan calon lulusan untuk melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi yakni program pascasarajana. Selain itu, isi renstra 

menyebutkan perlunya peningkatan  publikasi artikel tentang keterlibatan 

mahasiswa terhadap kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sebanyak 

25% per tahun.  Beberapa prestasi mahasiswa dapat dilihat pada tabel 8.b.1 di 

LKPS.  

Prestasi akademik mahasiswa Prodi AKS adalah 2 orang memperoleh Juara 

2 pada lomba essay Nasional dan 1 orang lulus Uji  Lembaga Sertifikasi Kompetensi 

Teknisi Akuntansi Jenjang II pada KKNI Tingkat Nasional. Selain itu, terdapat 4 

kegiatan berasal dari mahasiswa berprestasi pada Tingkat Lokal/ Wilayah, seperti: 

Uji Kompetensi Akuntansi Trisakti School of Management yang diadakan di Kota 

Jambi, Festival Ekonomi Milenial (FEM) FEBI UIN STS Jambi dan Ajang Pemilihan 

Duta Bahasa Inggris UIN STS Jambi. Pengembangan dalam bidang akademik 

menjadi bekal bagi alumni untuk melanjutkan ke pendidikan lanjut atau bekal 

sebelum terjun ke profesinya. 

1) Prestasi Non akademik (Tabel 8.b.2 LKPS). 

Berdasarkan Renstra UPPS 2017-2022 menetapkan adanya pemberian 

reward kepada mahasiswa yang mampu membawa nama Prodi AKS ke luar 

kampus tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, Prodi AKS harus 

mendorong mahasiswa mengikuti lomba-lomba yang sesuai bidang maupun di 

luar bidang keilmuan mereka. Capain prestasi non akademik mahasiswa dapat 

dilihat pada tabel 8.b.2 di LKPS. 

Prestasi non akademik mahasiswa yakni mahasiswa mengikuti lomba-

lomba yang diselenggarakan oleh instansi-instansi tertentu. Bidang yang 

dilombakan beragam sesuai dengan tema lomba yang diikuti, seperti: Pencak 

Silat, Olahraga dan Seni. Kejuaraan ini didominasi pada tingkat lokal/ Wilayah. 

Namun, 1 orang mahasiswa berhasil memperoleh Peraih Medali Perunggu Head 

to Head dalam Kejuaraan Nasional Arung Jeram (R6). Setiap kegiatan diikuti 

dengan baik oleh mahasiswa. 

Meskipun Prodi AKS belum mengeluarkan lulusan namun kebijakan 

tracer study pada tingkat universitas telah dilakukan oleh LPM pada setiap 

tahunnya. Hal ini berdasarkan Kebijakan Rektor dan dilaksanakan dengan cara 

mengisi kuesioner melalui google form. 

2. Indikator Kinerja Tambahan  

Data kinerja tambahan yang dilakukan ditetapkan UIN STS Jambi berdasarkan 

standar mutu SPMI UIN STS Jambi tahun 2019 yang melampui IKU SN–DIKTI yakni 
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lulusan UIN STS Jambi harus mendapatkan sertifikat tahfidz minimal juz amma dari 

ma’had ali UIN STS Jambi.  

Selain itu lulusan juga memiliki kualifikasi kemampuan keilmuan yang integratif 

dengan bidang ilmunya. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa lulusan yang 

mampu mengembangkan keilmuannya baik sebagai penceramah atau pengembang 

bahan ajar yang terintegrasi keislaman. Kemudian, lulusan diharuskan memiliki Skor 

TOEFL > 400, Skor TOAFL > 400, dan lulus Uji Kemampuan Dasar IT. 

3. Evaluasi Capaian Kinerja 

Data capain kinerja yang ditetapkan pada Prodi AKS berupa profil lulusan yang 

ingin dicapai. Hal ini bisa dilihat pada tabel 9.1 

Tabel 9.1 Profil Lulusan Prodi 

No Profil Lulusan Deskripsi Profil Lulusan 

1 Entrepreneur  

Menjadi entrepreneur yang mampu berwirausaha secara kreatif, 

inovatif dan agamis, serta memiliki kecakapan manajerial dan mampu 

mengembangkan bisnis serta membangun team work dan relasi 

2 
Asisten Ahli 

Peneliti 

Menjadi asisten peneliti yang mampu membantu peneliti secara 

konsisten, analitis, kritis dan berpengetahuan luas untuk melakukan 

penelitian di bidang akuntansi syariah 

3 Akuntan 

Menjadi Akuntan yang menguasai standar akuntansi syariah dan 

konvensional serta mampu menyusun laporan keuangan serta 

mempertanggungjawabkannya secara horizontal kepada semua 

stakeholder, secara vertikal kepada Allah SWT 

4 
Auditor 

Internal 

Menjadi Internal auditor yang mampu mendesign sistem 

pengendendalian internal dalam suatu entitas entitas bisnis syariah, 

konvensioanl dan public 

5 
Analisis Pasar 

Modal Syariah 

Menjadi Wakil Manajer Investasi, Wakil Perantara Pedagang Efek 

(Pemasaran dan Pemasaran Terbatas, Ahli Syariah Pasar Modal 

pada lembaga pasar modal (Bursa Efek Indonesia dan Perusahaan 

Sekuritas) yang handal dan berkepribadian syariah serta memiliki 

pengetahuan yang luas dan update, aktual dan faktual dan dapat 

mampu menerapkan teori yang berkaitan dengan pasar modal dalam 

dunia kerja 

6 

Analisis 

Laporan 

Keuangan 

Menjadi analisis yang mampu memberikan informasi yang akurat 

tentang kinerja keuangan  entitas bisnis syariah, konvensional dan 

publik 

7 
Konsultan 

Akuntansi 

Menjadi Konsultan yang mampu memberikan jasa konsultasi dibidang 

akuntansi kepada entitas bisnis syariah, konvensional dan publik 

8 
Akuntan 

Perpajakan 

Menjadi Seseorang yang mampu menghitung dan menyusun SPT 

serta melaporkan ke KPP 

9 
Akuntan 

Pendidik 

Menjadi akuntan pendidik yang mampu memberikan ilmu-ilmu 

akuntansi dan memberikan motivasi kepada peserta didik tentang 

pentingnya akuntansi dalam dunia kerja 

 

4. Penjaminan Mutu Luaran  

Di tingkat UPPS, Prodi memiliki hubungan baik dengan PSMF. Melalui 

koordinasi PSMF mengoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, 

dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik di UPPS. Selain 

dengan PSMF, UPPS juga berkoordinasi dengan beberapa UPT yang meliputi: 

Perpustakaan, Laboratorium Terpadu, dan UPL PPL. 
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Di tingkat universitas, UPPS memiliki hubungan baik dengan LPM. Melalui 

koordinasi ini LPM membantu UPPS dalam hal mengoordinasikan, mengendalikan, 

mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan 

kegiatan akademik di FEBI UIN STS Jambi. Selain dengan LPM, UPPS juga 

berkoordinasi dengan LP2M. Disamping itu, di tingkat universitas, UPPS juga 

berkoordinasi dengan beberapa UPT yang meliputi: Perpustakaan, UTIPD, UPB, Unit 

Pengembangan Bisnis, Ma’had al-Jami’ah, dan UPKK. 

Dari struktur organisasi di atas terlihat bahwa sistem kepemimpinan di FEBI 

UIN STS Jambi berjalan dengan efektif sesuai mekanisme yang disepakati bersama, 

serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam 

UPPS. Sistem kepemimpinan didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan 

dengan tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tendik, sistem 

penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, 

perpustakaan dan laboratorium), sesuai Tugas Pokok dan Fungsi mengacu pada 

Ortaker UIN STS Jambi dan Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan SOP UIN STS Jambi. 

5. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut  

Hasil evaluasi dan tindak lanjut masalah dapat dilihat pada umpan balik yang 

sudah dilakukan Prodi seperti pada tabel 9.2 

Tabel 9.2 Umpan balik dan tindak lanjut akar permasalahan Prodi AKS 

Umpan 
Balik dari 

Isi Umpan Balik Tindak Lanjut 

(1) (2) (3) 

Dosen Perkuliahan:  
1. Dosen harus menerapkan 

pembelajaran berbasis kontekstual 
di kelas, 

2. Dosen harus memperbaharui 
referensi terkait dengan mata kuliah; 

3. Dosen harus berupaya 
mengintegrasikan hasil  
penelitiannya ke dalam RPS mata 
kuliah yang diampu; 

4. Dosen perlu menambahkan 
referensi buku dengan berbahasa 
Inggris, artikel nasional dan 
internasional untuk setiap mata 
kuliah inti Prodi AKS; 

5. Dosen lebih banyak melatih 
mahasiswa berpikir kritis dengan 
menganalisis permasalahan/ isu 
terkini terkait dengan akuntansi 
syariah;  

6. Dosen harus mengaitkan materi 
perkuliahan dengan perkembangan 
informatika; 

7. Dosen tidak mengubah jadwal 
perkuliahan tanpa konfirmasi 
dengan mahasiswa; 

8. Dosen datang mengajar sesuai 
jadwal yang telah disepakati. 

 
1. Mengikutsertakan dosen dalam 

workshop on higher education; 
2. Mencermati dan melihat kembali 

RPS yang dibuat dosen;  
3. Mengikutsertakan dosen pada 

kegiatan pendampingan 
penelitian sesuai dengan 
bidangnya masing-masing; 

4. Melakukan sharing informasi 
mengenai buku-buku dengan 
berbahasa Inggris, artikel 
nasional dan internasional 
terkait mata kuliah inti Prodi 
AKS; 

5. Melakukan sharing informasi 
perkembangan keilmuan (kapita 
selekta) akuntansi syariah 

 
6. Menganjurkan dosen untuk 

menggunakan teknologi dalam 
pembelajaran. 

7. Mengontrol absensi perkuliahan 
dosen 
 

8. Mengontrol kedisiplinan dosen 
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Ujian: 
1. Penilaian tidak hanya kognitif, tetapi 

juga afektif dan psikomotorik; 
 
 

 
2. Harus ada koordinasi bersama antar 

dosen yang mengampu mata kuliah 
paralel dalam pembuatan soal ujian; 

 
 
3. Dosen harus mengembalikan 

lembar UTS dan UAS yang sudah 
dikoreksi agar penilaian bisa 
transparan. 

 
1. (a) Menganjurkan dosen untuk 

melakukan evaluasi secara 
komprehensif,  
(b) mengoreksi kelengkapan 
unsur penilaian daftar nilai 
mahasiswa yang dibuat dosen; 

2. Mengadakan rapat Prodi dua 
minggu sebelum UTS dan UAS 
dalam rangka koordinasi mata 
kuliah paralel dan penilaian hasil 
UTS dan UAS secara 
komprehensif; 

3. Menganjurkan dosen untuk 
mengembalikan hasil koreksi 
lembar ujian mahasiswa. 

Sarana Prasarana: 
Penggunaan sarpras pembelajaran: di 
setiap kelas, kelengkapan LCD perlu 
diperhatikan, papan tulis dan AC 

 
1. Melengkapi kelas dengan LCD; 
2. Melengkapi kelas dengan AC; 
3. Memperbaiki dan mengganti 

papan tulis yang sudah tidak 
layak pakai. 

Skripsi:  
1. Tema skripsi perlu mendapat 

perhatian bersama dari dosen 
pembimbing terkait dengan masih 
banyak persoalan pendidikan yang 
belum tersentuh penelitian skripsi 
dan tema yang terlalu banyak dikaji,  
 

2. Dosen perlu memberikan berbagai 
permasalahan di kelas agar 
memancing mahasiswa 
menindaklanjuti melalui penelitian 
skripsi,  

3. Mengakomodir peran mahasiswa 
dakam penelitian bersama antara 
mahasiswa dan dosen untuk 
dikembangkan lebih lanjut dalam 
penelitian skripsi. 

 
1. Menerbitkan abstrak skripsi 

mahasiswa dan memperketat 
pengajuan judul skripsi agar tidak 
terjadi banyak pengulangan. 
 
 
 

2. Mewajibkan mahasiswa membuat 
artikel dari hasil penelitian skripsi 
 
 

3. Mengirimkan artikel skripsi 
mahasiswa ke beberapa jurnal 
akuntansi syariah  

Mahasiswa 1. Mahasiswa memberikan evaluasi 
kepada dosen secara berkelanjutan. 

2. Dosen Pembimbing Akademik tidak 
hanya menangani masalah 
akademik tetapi juga non akademik. 

3. Terdapat beberapa dosen yang 
mengajar tidak sesuai dengan 
silabus yang disediakan oleh Prodi. 

4. Kekurangpuasan mahasiswa 
terhadap proses layanan 
administrasi dan akademik di Prodi. 

1. Prodi membuat kuesioner yang 
diisi mahasiswa setiap akhir 
semester  

2. Prodi meminta dosen Pembimbing 
Akademik memberikan bimbingan 
lebih intensif kepada mahasiswa. 

3. Dosen diwajibkan menyediakan 
dan membuat RPS sesuai dengan 
silabus yang diberikan Prodi. 

4. Prodi meminta staf administrasi 
untuk melayani dan memberikan 
kemudahan kepada mahasiswa 
terkait dengan urusan 
administrasi. 
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D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan UPPS dan Prodi  

1. Analisis Capaian Kinerja 

Analisis capaian kinerja VMTS untuk UPPS dan Prodi terkategori sangat baik. 

Hal ini dibuktikan dengan: 

1. Visi UPPS telah mencerminkan Visi Universitas dan telah memayungi Visi Keilmuan 

Prodi AKS 

2. Misi, Tujuan, dan UPPS Fakultas searah dan bersinergi dengan Misi, Tujuan, dan 

Strategi Universitas 

3. Ada mekanisme yang dilakukan oleh UPPS dalam perumusan Visi, Misi, Tujuan, 

dan Strategi dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal 

4. Strategi pencapaiannya dilakukan berdasarkan analisis yang sistematis dan 

dilakukan pemantauan dan evaluasi pada pelaksanaannya. 

Analisis capaian kinerja tata pamong, tata kelola, dan Kerjasama untuk UPPS 

dan Prodi terkategori baik. Hal ini didasarkan pada: 

1. UPPS dan Prodi memiliki struktur organisasi yang lengkap dan dapat 

menyelenggarakan organisasi secara efektif 

2. Perwujudan Good University Governance telah memenuhi lima pilar sistem tata 

pamong 

3. Komitmen pimpinan untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang berkualitas 

dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen 

4. Meskipun telah ada kerja sama yang dilakukan oleh fakultas dan Prodi namun masih 

memiliki kekurangan dalam hal kerja sama tingkat internasional 

Analisis capaian kinerja mahasiswa untuk UPPS dan Prodi terkategori baik. Hal 

ini didasarkan pada: 

1. Ada metode rekrutmen, namun dari segi keketatan seleksi masih lemah 

2. Animo calon mahasiswa pada tingkat Fakultas secara keseluruhan meningkat, 

namun untuk Prodi AKS menurun 

3. Belum ada mahasiswa asing 

4. Tersedianya layanan kemahasiswaan yang mencukupi 

5. Mahasiswa mudah untuk memperoleh akses dan mutu layanan bidang 

kemahasiswaan 

Analisis capaian kinerja sumber daya manusia untuk UPPS dan Prodi 

terkategori baik. Hal ini didasarkan pada: 

1. Jumlah DTPS AKS melebihi rasio kebutuhan dosen terhadap mahasiswa; 

2. Kualifikasi akademik dosen telah melebihi standar; 

3. Kualifikasi jabatan akademik dosen secara keseluruhan sudah Guru Besar, Lektor 

Kepala, dan Lektor (67%) dan sebagian kecil Asisten Ahli (33%); 

4. Rasio jumlah mahasiswa Prodi terhadap DTPS berada pada 1:16,43; 

5. Ekiuvalensi waktu mengajar DTPS AKS 12,6 SKS; 

6. Jumlah dosen tidak tetap di Prodi AKS kurang dari 10%; 

7. Pengakuan terhadap rekognisi DTPS AKS sangat baik; 

8. Kegiatan penelitian DTPS AKS yang relevan dengan Prodi terkategori baik; 

9. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat DTPS AKS yang relevan dengan Prodi 

terkategori baik; 

10. Publikasi ilmiah DTPS AKS yang  relevan dengan Prodi terkategori sangat baik; 
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11. Jumlah karya ilmiah DTPS AKS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir sangat baik 

(rasio lebih besar dari 0,5); 

12. Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat DTPS AKS dalam 3 tahun 

terakhir sangat baik (rasio lebih besar dari 1); 

13. Ada upaya pengembangan dosen melalui beasiswa Kementerian Agama RI; 

14. Kecukupan dan kualifikasi tendik sangat mendukung pelaksanaan akademik, 

fungsi unit pengelola, dan pengembangan Prodi; 

15. Kecukupan dan kualifikasi tenaga laboran mendukung proses pembelajaran Prodi; 

Analisis capaian kinerja keuangan, sarpras untuk UPPS dan Prodi terkategori 

sangat baik. Hal ini didasarkan pada: 

1. Biaya operasional pendidikan melebihi dari 20 juta per mahasiswa; 

2. Dana penelitian DTPS AKS melebihi dari 10 juta per DTPS; 

3. Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS AKS melebihi dari 5 juta per DTPS; 

4. Investasi untuk mendukung penyelenggaraan universitas di bidang pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah terealisasi sangat baik; 

5. Dana untuk menjamin pencapaian pembelajaran sangat cukup dalam tiga tahun 

terakhir dan tiga tahun ke depan; 

6. Sarpras yang mutakhir tersedia untuk mencukupi dan mudah diakses dalam 

rangka menjamin pencapaian capaian pembelajaran serta meningkatkan suasana 

akademik; 

Analisis capaian pendidikan untuk UPPS dan Prodi terkategori baik. Hal ini 

didasarkan pada: 

1. Ada keterlibatan pemangku kepentingan baik internal dan eksternal dalam proses 

evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; 

2. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI; 

3. Struktur kurikulum sudah sesuai dengan pencapaian pembelajaran; 

4. Telah terpenuhinya karakteristik pembelajaran Prodi yang bersifat interaktif, 

holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat 

kepada mahasiswa; 

5. Dokumen RPS tersedia dengan sangat lengkap serta kedalam dan keluasannya 

mendukung pencapaian pembelajaran lulusan; 

6. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran berlangsung 

secara daring (online) dan luring (offline); 

7. Dilakukan pemantauan secara periodik terhadap proses pembelajaran; 

8. Pada proses pembelajaran diikutsertakan hasil penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat DTPS; 

9. Terdapat kesesuaian antara metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran 

10. Pembelajaran juga dilaksanakan dalam bentuk praktikum dan praktik pengalaman 

lapangan di dunia industri; 

11. Pelaksanaan proses pembelajaran selalu dimonitoring dan dievaluasi oleh fakultas 

12. Mutu pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan secara edukatif, otentik, 

objektif, akuntabel, dan transparan dengan menggunakan berbagai macam teknik 

penilaian seperti observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, dan tes lisan; 

13. Pelaksanaan penilaian proses pembelajaran berdasarkan pada adanya kontrak 

rencana penilaian, penilaian berdasarkan kontrak, umpan balik dari mahasiswa, 

dokementasi penilaian, prosedur penilaian, pelaporan penilaian, bukti-bukti 

penilaian dan perbaikannya melalui monev penilaian; 
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14. Adanya integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat DTPS 

dalam proses pembelajaran; 

15. Adanya kegiatan yang mendukung suasana akademik yang dilakukan di luar 

kegiatan pembelajaran yang terprogram; 

16. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran baik; 

17. Ada analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa; 

Analisis capaian penelitian untuk UPPS dan Prodi terkategori baik. Hal ini 

didasarkan pada: 

1. Penelitian di FEBI dilaksanakan berdasarkan pada peta jalan penelitian yang jelas, 

diikuti oleh dosen, mahasiswa, dan dievaluasi oleh UPPS bersama LPPM; 

2. Adanya penelitian DTPS AKS melibatkan mahasiswa; 

Analisis capaian pengabdian kepada masyarakat untuk UPPS dan Prodi 

terkategori baik. Hal ini didasarkan pada: 

1. Pengabdian kepada masyarakat di FEBI dilaksanakan berdasarkan pada peta 

jalan penelitian yang jelas, diikuti oleh dosen, mahasiswa, dan dievaluasi oleh 

UPPS bersama LPPM; 

2. Adanya pengabdian kepada masyarakat DTPS AKS melibatkan mahasiswa; 

Analisis luaran dan capaian Tri Dharma untuk Fakultas dan Prodi terkategori 

baik. Hal ini didasarkan pada: 

1. Belum ada lulusan; 

2. Belum ada IPK lulusan; 

3. Adanya prestasi mahasiswa akademik dan nonakademik pada tingkat lokal dan 

nasional; 

4. Belum dapat mengukur rata-rata masa studi lulusan; 

5. Belum dapat mengukur kelulusan tepat waktu atau tidak; 

6. Belum dapat mengukur keberhasilan studi; 

7. Belum dapat melaksanakan tracer studi; 

UPPS dan Prodi menerapkan sistem penerimaan mahasiswa baru, yang 

mewajibkan calon mahasiswa baru untuk mengikuti tes masuk (ujian seleksi masuk 

calon mahasiswa baru). Selanjutnya, dalam proses pembelajaran mahasiswa 

melaksanakan dua kegiatan mendasar; 1) perkuliahan  2) kegiatan terstruktur untuk  

mata kuliah tertentu.  

Kurikulum, program dan segala kegiatan pembelajaran yang ada di UPPS dan 

Prodi, termasuk perkuliahan, presentasi tugas dan karya ilmiah, keikutsertaan 

mahasiswa dalam PkM dan penelitian Prodi, UPPS, dan kegiatan-kegiatan di luar 

kurikulum program, seperti, Seminar, Temu Ilmiah Mahasiswa dan lainnya. 

Perkuliahan juga dipersiapkan secara daring begitu juga dengan Kukerta dan PPL 

dipersiapkan agar bisa dilakukan secara daring. 

 Untuk memaksimalkan proses belajar dan mencapai keluaran yang diharapkan 

UPPS dan Prodi senantiasa selalu memantau kinerja dosen lewat EDOM  yang diisi 

mahasiswa, kurikulum lewat silabus masing-masing kuliah, catatan maupun diskusi 

secara verbal dengan kelompok bidang studi, masukan-masukan verbal maupun 

tertulis dari berbagai pihak tentang kegiatan mahasiswa, dan pertemuan-pertemuan 

informal dengan mahasiswa tentang berbagai hal yang terkait baik dengan kegiatan 

akademik formal maupun kegiatan-kegiatan di luar kurikulum formal Prodi AKS. 
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 Dalam bidang kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM, UPPS harus lebih 

menerbangkan sayap ke berbagai pelosok Indonesia terutama di daerah Pulau Jawa 

dan Universitas Umum agar bisa menjadi bahan evaluasi untuk UPPS. Selain itu, FEBI 

UIN STS Jambi memperbanyak rekreasi ilmu ke negara tetangga seperti Malaysia dan 

Singapura. Untuk ke berbagai pelosok dunia bisa dilakukan kerjasama yang diwakilkan 

dosen-dosen yang lagi melanjutkan studi di negara tersebut. Dengan banyaknya 

kerjasama dan ada feedback yang bisa lebih membuat UPPS lebih tumbuh dan ciri 

khasnya lebih menonjol. 

 Dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perlu ada kebijakan dari 

UPPS yang berimplikasi pada meningkatnya semangat dosen untuk melakukan 

penelitian dan pengabdian masyarakat. Tentunya penelitian ini akan menghasilkan 

output yang diharapkan seperti jurnal internasional bereputasi. Kebijakan bisa dimulai 

dari pelatihan, pembiayaan, dan pengawasan. Begitu juga pada luaran penelitian dan 

pengabdian masyarakat diperlukan peningkatan yang cukup signifikan terutama dalam 

HKI dan tulisan buku ber-ISBN. 

Khusus untuk mahasiswa, perlu dipersiapkan agar bisa lulus tepat waktu 

dengan IPK yang memuaskan dan bisa “dijual” dalam bursa kerja. Selain itu di masa 

kuliah, mahasiswa juga harus diaktifkan dalam berbagai kegiatan akademik maupun 

non akademik. Tentunya ini harus didukung oleh UPPS melalui anggaran yang cukup 

agar mahasiswa bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Pada saat ini, 

kemampuan akademik dan non akademik di luar perkuliahan menjadi nilai plus bagi 

perusahaan. 

2. Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan 

Strength  
(Kekuatan) 

Weakness  
(Kelemahan) 

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi; 

2. Keuangan, Sarana, dan Prasarana; 

3. Universitas Islam Negeri satu-satunya di 

Provinsi Jambi; 

4. Reputasi dosen di tingkat nasional dan lokal ; 

5. Gelar akademik lulusan yang sama dengan 

perguruan tinggi umum; 

6. Dosen-dosen muda yang mayoritas di prodi; 

7. Lokasi yang strategis; 

1. Kerja sama internasional; 

2. Sistem seleksi mahasiswa baru yang masih 

longgar; 

3. Sosialisasi UPPS dan Prodi yang belum 

maksimal; 

4. Sistem informasi dan data yang belum 

memadai; 

5. Belum ada mahasiswa asing; 

6. Kualifikasi jabatan akademik dosen; 

7. Dosen belum memilik hak paten; 

8. Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat DTPS yang berskala 

internasional; 

9. Publikasi hasil penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat DTPS yang berskala 

internasional; 

10. Belum ada prestasi mahasiswa yang 
berskala internasional; 

Opportunity  
(Peluang) 

Threat 
 (Ancaman) 

1. Prodi AKS FEBI UIN STS Jambi satu-satunya 

Prodi AKS di Provinsi Jambi; 

2. Sarpras yang sedang dikembangkan; 

3. Paradigma transintegrasi ilmu dan moderasi 
beragama; 

1. Adanya perguruan tinggi negeri yang memiliki 

Ada kemungkinan pembukaan Prodi yang 

serupa oleh perguruan tinggi negeri dan 

swasta di Provinsi Jambi; 
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2. Ada kemungkinan dosen pindah ke perguruan 

tinggi lain; 

 

3. Strategi Pengembangan 

Untuk mengatasi kelemahan dan mengantisipasi tantangan yang akan atau 

sedang dihadapi, UPPS, dan Prodi menyusun rencana strategis sebagai berikut:  

a. Merintis dan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga lokal, nasional, dan 

internasional untuk memperkuat hubungan kerjasama, menghasilkan lulusan yang 

mempunyai kualitas dan kompetensi sehingga mempunyai daya saing secara 

global;  

b. Mengusulkan formasi penambahan jumlah dosen tetap melalui analisis kebutuhan; 

c. Menambah anggaran untuk meningkatkan pemerataan kemampuan dosen melalui 

pendidikan baik formal maupun informal; 

d. Menjalin hubugan komunikasi yang intens dengan Asosiasi Prodi untuk 

memperbaharui kurikulum yang sesuai dengan perkembangan tuntutan dan 

kebutuhan dunia kerja; 

e. Melaksanakan pelatihan untuk memaksimalkan penggunaan sistem informasi 

disertai dengan peningkatan pengetahuan dan penguasaan tentang sistem 

informasi; 

f. Membentuk konsorsium dosen sesuai bidang keahlian untuk memaksimalkan hasil 

penelitian atau karya ilmiah melalui hak paten, dan menumbuhkan kepercayaan 

masyarakat terhadap realisasi hasil dari suatu penelitian atau karya ilmiah; 

g. Mengusulkan penambahan anggaran untuk memfasilitasi penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat serta publikasinya di tingkat internasional; 

h. Mengusulkan penambahan anggaran untuk memfasilitasi dosen untuk 

berpartisipasi aktif di forum internasional; 

i. Mengusulkan penambahan anggaran untuk memfasilitasi kegiatan pengembangan 

minat dan bakat mahasiswa agar dapat bersaing di dunia internasional; 

j. Mengusulkan penambahan anggaran untuk memaksimalkan kegiatan sosialisasi; 

k. Melakukan benchmarking ke universitas terkemuka di bidang ekonomi dan bisnis di 

dalam negeri dan luar negeri; 

4. Program Keberlanjutan 

a. Meningkatkan penyelenggaraan FEBI dan Prodi sehingga sesuai dengan Visi, Misi, 

Tujuan, dan Sasaran; 

b. FEBI membuka dan mengembangkan Prodi baru yang sangat dibutuhkan dalam 

lapangan kerja; 

c. Meningkatkan kerjasama yang sudah berjalan baik wilayah lokal, nasional, dan 

internasional;  

d. Membuka kelas internasional; 

e. Memberikan beasiswa khusus untuk mahasiswa internasional; 
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BAB III 

PENUTUP 

Demikianlah LED ini telah diupayakan dengan seefektif dan seefisien mungkin dengan 

melibatkan pihak pimpinan dan pemangku kepentingan. Untuk itu, atas sumbang saran dan 

masukan yang berharga, tim penyusun mengucapkan terima kasih. Semoga kerja keras dan 

mulia ini mendapatkan imbalan di sisiNya.  

Dengan mengucapkan hamdalah, LED ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan tuntutan dari borang BAN-PT sesuai dengan data dan fakta 

yang ada pada Universitas, UPPS dan Prodi yang telah dibeberkan apa adanya, sekaligus 

mengharapkan kemurahan dan ketersentuhan hati asesor untuk menilainya tanpa merasa 

mendapat tekanan dari siapa dan dari manapun.  

Semoga upaya tim penyusun ini berbuah manis dan tidak mengecewakan. Amin Ya 

Robb al-Alamin. 


