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KATA PENGANTAR 
 

 

Assalamu’alaikum Wr Wb 

 

Bismillahirahmaanirrahiim, 

 

Guna untuk mewujudkan visi Prodi PAI adalah “Menjadi Program Studi Rujukan Yang Sehat 

dan Unggul di Tingkat Nasional Dalam Mengembangkan Pendidikan Islam AUD Berbasis Budaya 

lokal Pada Tahun  2033”. maka Visi yang dicanangkan oleh Prodi PAI perlu ditindaklanjuti 

dengan sungguh- sungguh oleh semua SDM yang ada sebagai kebijakan implementatif. 

Sedangkan Rencana Strategis Prodi PAI merupakan komitmen pimpinan dan seluruh 

civitas akademik prodi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada mahasiswa. 

Penyusunan Renstra ini mengacu kepada Rencana Jurusan Tarbiyah. Didalam dokumen 

Renstra ini merumuskan Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan, dan langkah-langkah yang 

kegiatan, disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya mendukung Visi Institut. 

 

Dokumen Renstra ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, oleh karena itu 

masukan dan saran untuk perbaikan berkelanjutan akan kami terima dengan terbuka. 

Akhirnya dengan segala kekurangan yang ada, kami berharap Renstra ini dapat berguna 

sebagai pedoman dalam pengembangan Prodi PAI. 
 

Wassalau’alikum Wr Wb 

. 

 

 
 

 

Majenang, September 2017 
 

 

 

 

Penyusun
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BAB I PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Awalnya penting sekali pendirian prodi PAI di Provinsi Jawa Tengah umumnya dan 

di STAI Sufyan Tsauri Majenang khususnya diawali dengan Analisis SWOT dan diiringi 

dengan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) program ini maka setelah mendapat 

legitimasi untuk melakukan penyelenggaraan studi strata satu (S1) sesuai dengan keputusan 

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1503 tahun 2015 tertanggal 11 Maret 2015 

maka prodi PAI harus merencanakan program studi ini agar menjadi program studi yang 

bermutu dan unggul yang merupakan harapan dari sebuah institusi perguruan tinggi. 

Sehingga perguruan tinggi perlu melakukan perubahan pada beberapa unsur. Terutama 

nomenklatur PAI yang berubah menjadi Pendidikan Agama Islam(PAI) berdasarkan 

Peraturan Menteri Agama RI No. 33 Tahun 2016 tentang Gelar akademik Perguruan Tinggi. 

dan juga nomenklatur “PRODI” Pendidikan Agama Islam dan gelarnya adalah Sarjana 

Pendidikan (S.Pd). Rencana Strategis Prodi PAI STAI Sufyan Tsauri Majenang merupakan 

dokumen perencanaan yang disusun oleh tim Renstra Prodi STAI Sufyan Tsauri Majenang 

dan telah dipresentasikan dihadapan pimpinan dan seluruh tenaga dosen dan staf pada Raker 

yang diselenggarakan di Ruang Dosen STAI Sufyan Tsauri Majenang. Kemudian di Revisi 

Kembali Pada Tahun 2017 ini. Dan di sahkan dengan SK 56/ III/ tahun 2017. 

Secara umum Renstra Prodi PAI diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, 

yaitu : 

a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan tujuan yang hendak dicapai Prodi PAI 

dalam lima tahun kedepan; 

b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan 

tercapai. 

Kemudian Renstra Prodi PAI ini merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran 

kinerja atas pelayanan yang diberikan pada mahasiswa, dan akan dievaluasi setiap akhir 

tahun. Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program Prioritas, Kegiatan serta Tolok Ukur Kinerja 

pencapaiannya diterjemahkansecara sistematis dan terpadu dalam paparan berikut: 

 Maksud dan Tujuan 

a. Maksud : 

Memberikan arah kepada Prodi PAI dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan 

untuk jangka waktu lima tahun kedepan. 

b. Tujuan : 
 

➢ Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 5 (lima) 

tahun 

➢ Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan guna pencapaian 
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visi, misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan. 

 Sistematika Penulisan 

Bab 1 PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

 Maksud dan Tujuan 

 Landasan Hukum 

 Sistematika Penulisan 

Bab 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 Struktur Organisasi 

 Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan 

 TUPOKSI 

Bab 3 PROFIL KINERJA PRODI 

 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian 

terhadap SPM) 

 Kekuatan dan Kelemahan Internal 

 Peluang dan Tantangan Ekstermal 

 Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi masa kini. 

 Rumusan Perubahan, Kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada Tupoksi 

Jurusan. 

 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu dilakukan (untuk lebih efesien  

dan efektif . 

Bab 4. VISI, MISI , TUJUAN, SRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 Alur pikir 

 Visi Prodi PAI 

 Misi Prodi PAI 

 Tujuan; 

 Sasaran 

 Strategi; 

 Kebijakan 

Bab 5. PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA 

 Program, kegiatan, dan indikator kinerja Prodi PAI 

 Program dan kegiatan Lintas Prodi PAI 

 Program dan Kegiatan Lintas Kewilayahan 

 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan 
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BAB II 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PRODI PAI 
 

2.1. Organisasi 

Keberadaan Prodi PAI tidak lepas dari perjalanan sejarah STAI Sufyan Tsauri 

Majenang.  Prodi PAI berdiri pada tahun 2008 berdasarkan SK Dirjen Pendis Nomor. 

Dj.I/308 tanggal 4 September 2008. Salah satu syarat yang harus dipenuhi terbentuknya 

sebuah prodi pada lembaga pendidikan harus memiliki struktur organisasi yang jelas. 

Organisasi Prodi PAI dipimpin seorang Ketua Prodi, dibantu oleh Sekretaris Prodi 

dan tenaga pendidik yang terdiri dari administrator, keuangan, akademik, pustakawan, 

operator, dan laboran. Secara langsung Prodi PAI melakukan koordinasi dengan seluruh 

dosen yang ada pada Prodi ini. Struktur organisasi terlampir (lampiran 1). 

2.2 Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan 

Jumlah staf karyawan ada 6 orang: non PNS, sedangkan dosen tetap berdasarkan 

Pangakalan Data Pendidikan Tinggi dan distribusi Dosen PAI Tahun 2017 berjumlaah 7 

orang. 

Tabel 1. Dosen & Karyawan pada Prodi PAI 
 

No Status Jumlah Pendidikan terakhir 

1 Dosen Tetap  7 Orang S2 

2 Tenaga Pendidik  7 Orang S1 

 
2.3. TUPOKSI ( Tugas Pokok dan Fungsi ) 

Sesuai dengan Statuta STAI Sufyan Tsauri Majenang, Prodi PAI mempunyai tugas 

pokok melaksanakan kewenangan akademis. Dalam menyelenggarakan tugas pokok 

sebagaimana dimaksud, Prodi PAI mempunyai fungsi : 

a. Pelayanan kepada mahasiswa dari berbagai program reguler dan program-program lain 

yang sifatnya kerjasama dengan berbagai pihak. 
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b. Pembinaan kepada staf administrasi. 

c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan. 

d. Penilain DP3 dosen dan staf. 

e. Pembinaan dosen. 

f. Koordinasi peningkatan kualitas dosen. 

g. Perumusan dan penyusunan yang selanjutnya mengusulkan kebijakan program 

pengembangan Prodi PAI. 
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BAB III 

PROFIL KINERJA PRODI PAI 

 
 

A. Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian 

terhadap SPM) 

Kinerja Prodi PAI sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah melaksanakan 

tugas Prodi STAI Sufyan Tsauri Majenang dalam memberikan pelayanan kepada 

mahasiswa yaitu dengan menyelenggarakan perkuliahan untuk rumpun keilmuan 

pendidikan Bidang Pendidikan Agama Islam. Dalam melaksanakan tugas, Prodi PAI 

selalu berkoordinasi dengan Jurusan Tarbiyah dalam bidang fasilitasi. Prodi PAI 

bertanggung jawab atas pengembangan keilmuan yaitu pendidikan dan keguruan untuk 

Prodi PAI, bertanggung jawab menghasilkan guru-guru pada satuan pendidikan pada 

jenjang SD/MI; SMP/MTs; dan SMA/MA dan layanan pendidikan Agama Islam lainnya. 

Dengan adanya Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka 

Prodi PAI bertanggung jawab meluluskan mahasiswa dengan status sarjana (S1). 

Dalam mencapai tujuan dan dalam melaksanakan Tupoksi, Prodi PAI melakukan 

upaya-upaya: 

a. Peningakatan SIM (Sistem Informasi dan Manajemen), dengan membuka Web PAI     

yaitu     http://stais.ac.id, group facebook, group Whatsapp PAI. 

b. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, di antaranya Lembaga Pendidikan 

Islam di Provinsi Jawa Tengah, Lembaga Perguruan Tinggi Prodi PAI dan PAI se-

Indonesia dalam wadah Perkumpulan Prodi PAI Indonesia, Dinas Pendidikan, 

Kementerian Agama di daerah, dan lembaga pemerintahan lainnya. 

c. Bergabung dan aktif dalam asosiasi jurusan/prodi sejenis seperti KKG-PAI 

(Kelompok Kerja Guru), MGMP-PAI (Musaywarah Guru Mata Pelajaran) dan 

prodi PAI di pendidikan lainya seperti PAI dan lain-lain. 

d. Fasilitasi peningkatan kualitas dosen. 
 

 B. Kekuatan dan Kelemahan Internal 

Kekuatan (Strengthness): 

➢ Memiliki kredibilitas yang cukup memadai sebagai penyelenggara Pendidikan 

Agama Islam. 

➢ Bekerja sama dengan PAI se-Indonesia 

➢ Telah ada kerjasama yang bisa ditindaklanjuti dan di evaluasi 

➢ Bergabung dalam Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam  

http://stais.ac.id/
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➢ Ikatan emosional yang bagus di antara para dosen dan mahasiswa 

➢ Komitmen dosen tinggi, dan determinasi bagi kemajuan. 

➢ Peningkatan Tridarma pendidikan bidang penelitian dan pengabdian Masyarakat 

➢ Memiliki jurnal yang bisa ditingkatkan akreditasinya. 

➢ Input mahasiswa relatif baik. 
 

Kelemahan (Weakness): 

➢ Jaringan kerja sama yang telah terbangun belum ditindaklanjuti secara optimal. 

➢ Sistem  informasi akademik, pembelajaran masih kurang dikelola dengan baik. 

➢ Belum ada kewenangan di tingkat prodi untuk melakukan penelitian dan 

pengabdian masyarakat. 

➢ Redesain kurikulum masih kurang ditindaklanjuti sehingga belum membuahkan 

hasil sampai pada penyusunan SAP dan Handout Pembelajaran. 

➢ Kekurangan kelas dan laboratorium pembelajaran. 

➢ Jurnal belum terakreditasi. 

➢ Kurangnya kewenangan di tingkat Prodi untuk mengikutsertakan dosen 

mengikuti pertemuan ilmiah. 

➢ Usulan kebutuhan SDM tidak segera ditindak lanjuti. 

➢ Masih ada Spesifikasi Dosen yang belum sesuai dengan Prodi PAI 
 

     C. Peluang dan Tantangan Eksternal 

Peluang (Opportunity) 

➢ Terbitnya Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. 

➢ Masih  banyak  guru  baik  PNS  maupun Non PNS yang belum bergelar S1 

PAI. 

➢ Banyak guru yang belum memiliki sertifikat profesi pendidik. 

➢ Guru yang diangkat setelah terbitnya UU No 14/2005 harus mengikuti pendidikan 

profesi 

➢ Peluang adanya penawaran penelitian dari berbagai pihak. 

➢ Pendidikan Keguruan – PAI semakin diminati masyarakat. 

➢  Banyak peluang kerjasama dari beberapa direktorat menawarkan beberapa 

program terkait pemberdayaan guru (MGMP dan PPG). 

➢ Adanya peluang Kerjasama dengan Jurusan/Prodi lain yang sejenis. 

➢ Pengembangan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pendidikan profesi 

guru (seperti fasilitas laboratorium bahasa, ruang multimedia yang bedayaguna). 

➢ Peningkatan fasilitasi untuk kegiatan pembelajaran dan penelitian. 
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➢ Pengembangan kerjasama dengan berbagai instansi baik di dalam maupun di  luar 

negeri. 

➢ Perluasan jaringan kerjasama dengan sekolah dan madrasah sebagai tempat 

mengasah pengalaman mendidik bagi mahasiswa. 

D. Tantangan (Threat) 

➢ Pesaing Prodi PAI yang sejenis berlomba dalam peningkatan mutu 

➢ Kerjasama dengan jurusan/prodi lain yang sejenis belum intensif. 

➢ Belum adanya pemberdayaan alumni secara komprehensif dan berkelanjutan bisa 

menjadikan peran alumni kontra produktif. 

➢ Belum terjalin hubungan sinergi dengan lembaga kerja. 

 
  E. Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi 

Permasalahan Strategis yang dihadapi dalam pencapaian tujuan prodiantara lain : 

➢ Belum adanya secara kuantitas tenaga dosen dengan pendidikan S3 dan guru besar. 

➢ Kurang secara kuantitas dan kualitas karya ilmiah dosen. 

➢ Kurangnya kerja kolaboratif antara dosen dan mahasiswa dalam penyusunan karya 

ilmiah. 

➢ Telah terjalin interaksi antara dosen dengan mahasiswa, namun belum 

menunjukkan hubungan egalitarian. 

➢ Kurang kejelasan tupoksi fakultas dan tupoksi jurusan/prodi. 

➢ Masih rendah profesionalisme SDM staf. 

➢ Budaya bangun ilmu dalam proses pembelajaran belum ada. 

F.  Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang Perlu Dilakukan 

(untuk lebih efesien dan efektif) 

Rumusan Perubahan Internal : 

a. Meningkatkan kemampuan dan disiplin setiap personal di jurusan. 

b. Optimalisasi penggunaan anggaran. 

c. Penambahan sarana operasional dan memanfaatkannya secara optimal sebagai 

penunjang kelancaranpelaksanaan kegiatan terutama kegiatan perkuliahan. 

Rumusan Perubahan Eksternal : 

a. Melakukan sosialisasi kepada stakeholder (Kementerian Agama, Dinas Pendiidkan 

dan Masyarakat luas) tentang kegiatan yang ada di Prodi PAI. 

b. Melakukan fasilitasi setiap ide dan pemikiran yang dapat diterima oleh jurusan. 

c. Meningkatkan komunikasi dengan berbagai pihak di luar Prodi PAI. 

d. Melakukan langkah-langkah yang lebih komprehensif dan persuasive kepada 
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berbagai pihak di luar PAI khususnya dinas-dinas yang diajak kerjasama untuk dapat 

melakukan kegiatan kolaboratif dengan jurusan/prodi PAI. 

e. Segera membuka peluang dan merekrut dosen PAI yang sesuai dengan 

kompetensinya. 
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BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 
A. Visi Program Studi PAI 

“Menjadi Program Studi Rujukan Yang Sehat dan Unggul Di Tingkat Nasional dalam 

mengembangkan Pendidikan Agama IslamBerbasis Budaya Lokal Pada Tahun 2033” 

   Misi Program Studi PAI 

a. Melenggaraka Pendidikan yang sehat dan unggul dalam Mengembangkan Pendidikan 

Agama Islam berbasis budaya local;  

b. Menyelenggarakan peneilitian yang sehat dan unggul dalam Mengembangkan 

Pendidikan Agama Islam berbasis budaya local;  

c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang sehat dan unggul dalam 

Mengemangkan Pendidikan Agama Islam berbasis lokal. 

 Tujuan Program Studi PAI 

a. Tercapainya hasil penyelenggaraan prodi PAI di bidang Pendidikan, yaitu lulusan yang 

kokoh akidahnya, cerdas berpikirnya, dan professional dalam setiap karyanya, 

sehingga menjadi manusia yang sehat dan unggul, berbasis budaya local.  

b. Tercapainya hasil penyelenggaraan prodi PAI di bidang penelitian dan pengabdian 

masyarakat, yaitu berbagai temuan penelitian yang kredibel dan strategis dalam 

mengatasi berbagai berbagai problem social keagamaan Islam berbasis budaya local.  

c.  Tercapainya hasil penyelenggaraan prodi PAI dalam pengembangan organisasi dan 

manajemen perguruan tinggi yang kredibel, akuntabel, transparan dan adil melalui 

penerapan good governance berbasis teknologi informasi.  

d.  Tercapainya hasil penyelenggaraan prodi PAI dalam membangun Kerjasama 

pengembangan kelembagaan dan pengembangan akademik baik ditingkat local 

maupun nasional dalam rangka mempercepat tercapainya visi 

 B. Sasaran, Strategi dan Capaian Prodi PAI 

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi PAI disusun dan dirumuskan dengan 

komitmen yang tinggi antara penggerak pendidikan untuk mewujudkannya. Komitmen 

sangat diperlukan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagai upaya 

mendapat pengakuan secara nasional dan internasional. Rekognisi suatu perguruan 

tinggi di kalangan masyarakat ilmiah sangat penting demi sustainabilitas institusi dan 

sektor pendidikan. Perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang berorientasi pada 

pendidikan Islam yang inovatif dengan semangat entrepreneurship bukan hanya 
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sebagai respon reaktif terhadap isu pengembangan jurusan bertaraf nasional dan 

internasional, tetapi juga didorong oleh cita-cita uhur untuk turut serta mewujudkan 

jurusan yang berkualitas sangat tinggi. Selain itu juga sebagai upaya untuk memberikan 

kontribusi nyata untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki jiwa yang 

kuat untuk meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Strategi dalam rangka merealisasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut, 

Renstra Prodi PAI STAI Sufyan Tsauri Majenang disusun menjadi 3 (tiga) tahapan 

(milestones) terdapat pada Tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.4.1: Sasaran, Strategi dan capaian Prodi PAI STAI Sufyan Tsauri Majenang 
1. Strategi Jangka Pendek (2017-2022) 

 

No Sasaran Strategi Capaian Persentase 

1 Bidang Pendidikan  
1) PS melakukan penyusunan, 

pengembangan, dan 

mengevaluasi kurikulum PS 

PAI berbasis Kurikulum 

KKNI dengan 

mengikutsertakan pengguna, 

alumni, dan stakeholder. 

2) Mendorong dosen 

meningkatkan kompetensi dan 

kualifikasi pendidikannya sesuai 

kompetensi PS PAI dengan 

langkah-langkah: 

mengikutsertakan dosen dalam 

kegiatan workshop, seminar, 

penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan memberikan 

bantuan dana kepada dosen PS 

yang mengikuti kegiatan 

pengembangan akademik di 

kampus dan luar 

 

a) Menghasilkan 
kurikulum yang 
sesuai dengan 
disiplin keilmuan 
PAI dan 
kebutuhan 
duniakerja 

b) Menghasilkan 
dosen yang ber 
kualifikasi 
pendidikannya 
sesuai kompetensi 
PS PAI 

c) Menghasilkan 

lulusan yang 

menguasai 

manajemen 

lembaga, dan 

meningkatnya 

penelitian 

mahasiswa secara 

individu maupun 

dalam penelitian 

 

 yaitu: 

a. Kurikulum berbasis 

Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

(KKNI). 

b. Kualitas dosen 

memiliki kualifikasi 

berbasis kompetensi 

program studi PAI. 

c. Kuantitas dosen; 70% 

memiliki kualifikasi 

berbasis kompetensi 

program studi PAI 

dengan tingkat 

pendidikan program 

Strata Dua (S-2), dan 

15% tingkat pendidikan 

program Strata Tiga (S-

3). 

d. Lulusan; memiliki 

keahlian sebagai 

pendidik, pengelola, 

peneliti, dan penulis 

buku bidang PAI 

yang berjiwa 

95 % 

 

 

 

 

95 % 

 

 

 
 

95 % 
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 Islamicentrepreneursh 

ip. 

kampus, serta memberikan 

kesempatan kepada dosen PS 

melanjutkan pendidikan strata tiga 

(S- 3). 

3) Menyusun dan mengembangkan 

kurikulum PS sesuai kebutuhan 

yang berorientasi keahlian PS, 

mengikutkan mahasiswa dalam 

pelatihan manajemen lembaga 

dan pelatihan penelitian, 

melibatkan mahasiswa dalam 

penelitian dosen, dan menulis 

buku ilmiah Pendidikan Islam . 

4) Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 

mahasiswa PAI adalah 3.00 

5) Lulusan PS PAI dapat diserap 

oleh dunia kerja dalam waktu 6 

– 12 bulan masa tunggu setelah 

kelulusan. 

6) Masa studi mahasiswa PAI 

sama dengan 4 tahun. 

dosen, serta 

menghasilkan 

penulis buku 

tentang 

Pendidikan 

Islam  yang 

berkualitas dan 

berjiwa 

entrepreneurs 

hip 
d) Mencapai 

Indeks Prestasi 
Komulatif (IPK) 
mahasiswa PAI 
adalah 3.00 

e) Menghasilkan 
lulusan PSPAI 
yang dapat 
diserap oleh 
dunia kerja 
dalam waktu 6 
–12 bulan 
masa tunggu 
setelah 
kelulusan. 

f) Menghasilkan 
calon lulusan 
dengan masa 
studi sama 
dengan 4 tahun. 

 

 

 

 

 

 

 
 

95% 

 

 

 

 
95% 

 

 

 

 

 

 

95% 

 

2 

 
Bidang Penelitian: 

a. Dosen tetap PS PAI 

konsisten melakukan 

penelitian individu 

dan kelompok 

dengan teman 

sejawat dan 

kolaborasi dengan 

mahasiswa yang 

relevan dengan PS 

PAI. 

b. Mahasiswa konsisten 

terlibat melakukan 

penelitian individu 

dan kelompok yang 

relevan dengan PS 

PAI. 

1) PS secara periodik mendorong 

dosen tetap PS PAI konsisten 

melakukan penelitian dengan 

langkah-langkah: 

a. Merencanakan, 

melaksanakan kegiatan-

kegiatan penelitian setiap 

tahun bagi dosen dengan 

menginformasikan agenda-

agenda kegiatan penelitian 

dari berbagai sumber 

terutama tentang PAI. 

b. Menyampaikan informasi 

dan pengumuman resmi 

a. Menghasilkan 

penelitian 

dan/atau 

publikasi ilmiah 

secara terus- 

menerus 

minimal1 buah/ 

tahun/ dosen. 

Baik penelitian 

kelompok dan 

individu serta 

b. Menghasilkan 

penelitian 

kolaborasi 

dengan 

mahasiswa 

c. Menghasilkan 

jurnal lokal dan 

prosiding 
d. Mendapatkan 

95% 

 

 

 

 

 

 

 

 
95% 

 

 

 

 

95% 
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kepada dosen PS penelitian yang 

disponsori oleh 

pemerintah 

seperti 

litapdimas 

kemenag RI 

e. Dosen 

mendapatkan 

HAKI 

f. Menghasilkan 

keterlibatan 

Mahaiswa 

dalam 

melakukan 

penelitian 

individu dan 

kelompok 

koaborasi 

dengan dosen 

yang relevan 

dengan PS PAI 

dan 

mengaksesnya 

ke dalam jurnal 

 

guna mendapatkan 
bantuan atau hibah 95% 

penelitian individu  

dan kelompok,  

c. Menyediakan  

anggaran penelitian  

sesuai dengan 95% 

rencana induk  

penelitian STAI Sufyan 
Tsauri Majenang 

 

 
d. Menyelenggarakan 95% 

workshop metodologi  

penelitian, menulis 
artikel jurnal dan e 

 

Jurnal dan lain-lain. 
 

 

e. Mempublikasikan hasil  

penelitian dosen  

               dalam bentuk seminar  

hasil di lembaga  

penelitian STAI Sufyan 
Tsauri Majenang 

 

  

f. Menghimpun dan  

menerbitkan hasil  

penelitian (artikel)  

dalam jurnal PS dan  

jurnal lembaga  

lainnya.  

g. Berlangganan jurnal  

terakreditasi nasional  

maupun internasional  

dan menerbitkan  

jurnal program studi  

yang mengarah  

kepada akreditasi  

e. Menerbitkan dan  

mempublikasikan  

karya-karya ilmiah  

               yang merupakan hasil  

penelitian serta  

mendaftarkannya ke  

dalam hak kekayaan  

intelektual.  

2) Mahasiswa konsisten 
 

terlibat melakukan  

penelitian individu dan  

kelompok yang relevan 
dengan PS PAI dan 

 

mengaksesnya ke dalam  

Jurnal  

https://ftk.uinjambi.ac.id/wp-content/uploads/2018/08/24-Sertifikat-HKI-UIN-Jambi.pdf
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3 

 

Pengabdian kepada 

Masyarakat 

 
1) Merencanakan, 

melaksanakan kegiatan 

pengabdian pada 

masyarakat oleh dosen 

yang berkesinambungan, 

2) Menyediakan anggaran 

pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan 

rencana induk Pusat 

Penelitian dan pengabdian 

masyarakat (P3M) STAI 

Sufyan Tsauri 

Majenang, 
3) Mengarahkan dosen untuk 

berpartisipasi dalam 

kegiatan masyarakat di 

lingkungan tempat 

tinggalnya, 

4) Mengarahkan dosen untuk 

aktif dalam membantu 

kegiatan pemerintahan dan 

organisasi kemasyarakatan 

sebagai pakar, 

5) Mencari peluang 

kerjasama dengan pihak 

ketiga dalam melakukan 

program pengabdian 

kepada masyarakat, 

6) Mengarahkan mahasiswa 

untuk aktif dalam organisasi 

kemasyarakatan yang ada 

dilingkungan tempat 

tinggalnya. 

 
1) terlaksananya 

kegiatan 

pengabdian pada 

masyarakat oleh 

dosen yang 

berkesinambun 

gan, 

2) Menyediakan 

anggaran 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

sesuai dengan 

rencana induk 

Pusat Penelitian 

dan pengabdian 

masyarakat 

(P3M) STAI 

Sufyan Tsauri 

Majenang, 
3) Mengarahkan 

dosen untuk 

berpartisipasi 

dalam kegiatan 

masyarakat di 

lingkungan 

tempat 

tinggalnya, 

4) Mengarahkan 

dosen untuk 

aktif dalam 

membantu 

kegiatan 

pemerintahan 

dan organisasi 

kemasyarakata n 

sebagai pakar, 

5) Mencari 

peluang kerjasama 

dengan pihak 

ketiga dalam 

melakukan 

program 

pengabdian 

kepada 

masyarakat, 

6) Mengarahkan 

mahasiswa  

 

95 % 

 
1) Dosen tetap PS 

 

   PAI berperan aktif  

 dan konsisten  

 melakukan  

 pengabdian dalam  

 bentuk pendampingan 
kepada masyarakat 95% 

 berkaitan dengan  

 PAI, serta terlibat  

 langsung dalam  

 berbagai kegiatan  

 sosial  

 kemasyarakatan.  

 2) Mahasiswa berperan  

 aktif dan konsisten  

 terlibat langsung  

 dalam berbagai  

 kegiatan sosial  

 kemasyarakatan.  

  95% 

   

 

 

95% 

   

 

 

 
95% 

   

95% 
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   untuk aktif 

dalam organisasi 

kemasyarakata n 

yang ada 

dilingkungan 

tempat 

tinggalnya. 

 

 

2. Strategi Jangka Menengah (Tahun 2017 – 2022) 
 

No. Sasaran Strategi Capaian 
Persen 

tase 

1 Bidang Pendidikan 

yaitu: 
 

1) Pembaharuan 

kurikulum PS PAI pada 

tahun 2017 sesuai 

dengan umpan balik 

dari dosen, mahasiswa, 

alumni dan pengguna, 

2) Metode 

pembelajaran berbasis 

kompetensi melalui 

teknik student 

competency learning 

(SCL), 

3) Menjalin 

kerjasama dengan 

Perguruan Tinggi lain, 

instansi pemerintah, 

pihak swasta, 

4) Memfasilitasi dosen 

tetap PS PAI yang akan 

melanjutkan strata 3 

(tiga) untuk 

mendapatkan bantuan 

pendidikan baik 

dari lembaga sendiri 

maupun  

 
a. Pembaharuan 

kurikulum PS 

PAI pada 

tahun 2017 

sesuai dengan 

umpan   balik dari

  dosen, 

mahasiswa, alumni

    dan 

pengguna, 

b. Terlaksananya 

Metode pembelajaran 

berbasis kompetensi 

melalui teknik 

student competency 

learning (SCL), 

c. Terjalinnya 

kerjasama dengan 

Perguruan Tinggi

lain, instansi 

pemerintah, pihak 

swasta, 

d. Terealisasinya dosen 

tetap PS PAI FTK 

yang  akan 

melanjutkan strata 3

 (tiga) untuk 

mendapatkan 

bantuan 

 

1) Kurikulum 

berbasis Kerangka 

Kualifikasi 

Nasional 

Indonesia 

(KKNI). 

2) Kualitas dosen 

memiliki 

kualifikasi 

berbasis 

kompetensi 

program studi 

PAI. 

3) Kuantitas dosen; 

70% memiliki 

kualifikasi 

berbasis 

kompetensi 

program studi PAI 

dengan tingkat 

pendidikan 

program Strata 

Dua (S-2), dan 

15% tingkat 

pendidikan 

program Strata 

Tiga (S-3). 

4) Lulusan; memiliki 

keahlian sebagai 

pendidik, 

pengelola, peneliti, 

dan penulis buku 

bidang PAI yang 

berjiwa 

Islamicentreprene

urs hip. 

5) Menguasai 

teknologi 

informasi 

95% 

 

 

 

 

 

 

 

95% 

 

 

 

 
95% 

 

 

 

 

 

95 % 
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dankomunikasi 

yang dapat 

meningkatkan 

proses 

pembelajaran 

  dari lembaga lain. 

5) Merekrut dosen dengan 

klasifikasi pendidikan 

strata 3 (tiga) bidang 

PAI, 

6) Melakukan evaluasi 

internal melalui Audit 

Mutu Internal AMI 

melibatkan Pusat 

Penjaminan Mutu 

Pendidikan (P2MP) dan 

Penjamin Sistem Mutu 

Prodi dan Program Studi 

PAI, terhadap silabus, 

SAP pada setiap mata 

kuliah. 

7) Melakukan akreditasi 

PS PAI pada Badan 

Akreditasi Nasional 

Pendidikan Tinggi 

(BAN-PT) di tahun 

2019 untuk 

mendapatkan akreditasi 

peringkat baik. 

8) Menyusun dan 

mengembangkan 

kurikulum prodi sesuai 

kebutuhan yang 

berorientasi keahlian 

prodi, 

9) mengikutkan 

mahasiswa dalam 

pelatihan manajemen 

lembaga dan pelatihan 

penelitian, melibatkan 

mahasiswa dalam 
penelitian dosen, dan 

pendidikan baik dari 

lembaga sendiri 

maupun dari lembaga 

lain. 

e. Tersedianya dosen

dengan klasifikasi 

pendidikan strata

2 (dua) dan 3

(tiga) bidang PAI, 

f. Melakukan evaluasi 

internal melalui

Audit Mutu  Internal 

AMI melibatkan 

Pusat Penjaminan 

Mutu (P3M) dan 

Penjamin Sistem

Mutu Prodi   

dan Penjamin Sistem

Mutu Prodi Program

Studi PAI, terhadap 

silabus, SAP 

Pada setiap mata 

kuliah. 

g. Melakukan akreditasi

PS PAI 

pada Badan 

Akreditasi Nasional 

Pendidikan Tinggi

(BAN- PT) di

tahun 2019 

untuk mendapatkan 

akreditasi peringkat 

baik. 

h. Menyusun dan 

mengembangka n

kurikulum prodi

sesuai kebutuhan 

yang berorientasi 

keahlian prodi, 

 

  

Mengikutkan 

 

 

 

 

95% 

 

 

 
95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
95% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

95% 

 

 

 

 

 

 
95% 

https://www.facebook.com/groups/1629727237287461/
https://www.facebook.com/groups/1629727237287461/
https://www.facebook.com/groups/1629727237287461/
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  menulis buku mahasiswa  

ilmiah Anak Usia dalam pelatihan 

Dini manajemen 
 lembaga dan 
 pelatihan 
 penelitian, 
 melibatkan 
 mahasiswa 
 dalam 
 penelitian 
 dosen, dan 
 menulis buku 
 ilmiah  
  

2 
Bidang Penelitian : 

1. Dosen tetap Prodi PAI

 konsisten melakukan 

penelitian  individu 

dan kelompok 

dengan   teman 

sejawat dan 

kolaborasi dengan 

mahasiswa yang 

relevan dengan Prodi 

PAI. 

2. Mahasiswa konsisten

  terlibat 

melakukan penelitian

 individu dan 

kelompok yang 

relevan dengan 

Prodi PAI. 

3. Dosen 

mendaftarkan hak 

kekayaan intelektual 

yang terdaftar pada 

dirjen HAKI 

 

 
1) Merencanakan, 

melaksanakan 

kegiatan- kegiatan 

penelitian setiap 

semester bagi 

dosen dengan 

mensosialisasika n 

agenda penelitian 

oleh program studi 

pada tahun 2016, 

2) Meningkatkan 

anggaran 

penelitian yang 

cukup sesuai 

dengan rencana 

induk penelitian 

STAI Sufyan 

Tsauri Majenang 

dan 

mengikutsertaka n 

dosen PAI FTK 

dalam penelitian 

ditingkat 

nasional, 

3) Mempublikasikan 

hasil penelitan 

dosen dalam 

bentuk seminar 

nasional dalam 

bentuk prosiding, 

4) Berperan aktif 

dalam penelitian 

disponsori oleh 

pemerintah 

melalui APBN 
dan BLU, 

 

a. Menghasilkan 

penelitian dan/atau 

publikasi ilmiah secara

 terus- menerus minimal 

2buah/tahun/do sen. 

b. Dosen 

mengikuti penelitian 

yang dibiayai oleh 

kementrian Agama RI 

c. Dosen 

mempublikasika nhasil 

penelitiannya  kejurnal-

jurnal bertarap nasional 

d. Diterbitkan dan 

dipublikasikann ya

 karya-karya ilmiah

 dosen yang merupakan 

hasil penelitian dalam

 rangka pemajuan

 hak kekayaan 

intelektual yang 

terdaftar   pada 

Dirjen HAKI di 

Kementerian 

 

 
95% 

 

 

 

 

 

 
 

95% 

 

 

 
95% 

   

 
95% 
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  5) Menerbitkan dan 

mempublikasikan 

karya-karya ilmiah 

yang merupakan 

hasil penelitian 

dalam rangka 

pemajuan hak 

kekayaan 

intelektual yang 

terdaftar pada 

Dirjen HAKI di 

Kementerian 

Hukum dan 

HAM. 

  

3 
 

Pengabdian kepada 
 

 
 

1) Meningkatkan 

jumlah kegiatan- 

kegiatan 

pengabdian pada 

masyarakat oleh 

dosen secara 

berkesinambung 

an, 

2) Meningkatkan 

anggaran 

pengabdian kepada 

masyarakat sesuai

dengan 

rencana induk 

pengabdian 

masyarakat STAI 

Sufyan Tsauri 

Majenang, 

3) Dosen 

menggerakkan 

masyarakat untuk 

berpartisipasi 

dalam kegiatan di 

lingkungannya, 

4) Meningkatkan 

partisipasi dosen 

untuk aktif dalam 

membantu 

kegiatanan 

pemerintahan dan

organisasi 

kemasyarakatan 

sebagai pakar, 

5) Meningkatkan 

 

 

 
1) Meningkatnya jumlah 

kegiatan- kegiatan 

pengabdian pada 

masyarakat oleh 

dosen secara 

berkesinambung an, 

2) Meningkatkan 

anggaran 

pengabdian kepada 

masyarakat sesuai

dengan rencana

 induk 

pengabdian 

masyarakat STAI 

Sufyan Tsauri 

Majenang, 

3) Dosen 

menggerakkan 

masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam 

kegiatan di 

lingkungannya, 

4) Meningkatkan 

partisipasi dosen

untuk 

aktif dalam 

membantu 

kegiatanan 

pemerintahan dan 

organisasi 

kemasyarakatan 

sebagai 

 

 Masyarakat:  

 
1. Dosen tetap Prodi PAI 

berperan aktif dan 

konsisten melakukan 

pengabdian dalam 

bentuk pendampingan 

kepada masyarakat 

berkaitan dengan PAI, 

serta terlibat langsung 

dalam berbagai kegiatan 

sosial kemasyarakatan. 

95% 

 

 

 

 

 

 
 

95% 

  

2. Mahasiswa berperan 

aktif dan konsisten 

terlibat langsung dalam 

berbagai kegiatan sosial 

kemasyarakatan. 

 

 

 

 
 

95% 

   

 
 

95% 



22 Renstra| Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) STAI Sufyan Tsauri 2017-2022 

 
 

  kerjasama 

denganpihak 

mitra dalam 

melakukan 

program 

pengabdian kepada 

masyarakat, 

6) Meningkatkan 

kontribusi 

mahasiswa dalam 

organisasi 

kemasyarakatan. 

pakar, 

5) Meningkatkan 

kerjasama dengan

pihak 

Mitra dalam 

melakukan 

program 

pengabdian 

kepada 

masyarakat, 

6) Meningkatkan 

kontribusi 

mahasiswa 

dalam organisasi 

kemasyarakatan. 

 

 
95% 

 

 

 

 

 

 
95% 

 

3. Strategi Jangka Panjang (2017-2030) 
 

No 
. 

Sasaran Strategi Capaian 
Perse 

n 
tase 

1 Bidang Pendidikan  

 
 

1) Mengevaluasi 

setiap tahun 

kurikulum PS PAI 

berdasarkan umpan 

balik dari lulusan 

dan pengguna 

lulusan mengenai 

kurikulum, 

2) Pembaharuan 

metode 

pembelajaran 

berbasis 

teknologi 

informasi, 

3) Kerjasama 

pemanfaatan 

tenaga pengajar PS 

PAI FTK dengan 

Universitas lain di 

tingkat lokal dan 

nasional, 

4) Mendorong proses 

dosen 

PAI untuk 

melanjutkan ke 

 

 
 

1)  Menghasilkan 

kurikulum KKNI PS 

PAI, 

2)  Pembaharuan metode 

pembelajaran berbasis 

teknologi informasi, 

3)  Kerjasama 

pemanfaatan tenaga 

pengajar PS PAI FTK 

dengan Universitas lain 

di tingkat lokal dan 

nasional, 

4)  Mendorong proses 

dosen PAI FTK untuk 

melanjutkan ke jenjang 

S3. 

5)  Prodi memiliki 

Penjamin Sisitem mutu 

internal (PSMP) yang 

mandiri dalam 

mengevaluasisilabus, 

SAP pada setiap mata 

kuliah. 

6)  Mahasiswa Menguasai 

dan 
menerapkan teknologi 

 

 

 
 

95% 

 

 
95% 

 
 

95% 

 

 

 

 

 

95% 

 

 
95% 

 

 

 

 
 

95% 

 yaitu: 
 1) Kurikulum berbasis 
 Kerangka Kualifikasi 
 Nasional Indonesia 
 (KKNI). 
 2) Kualitas dosen 
 memiliki kualifikasi 
 berbasis kompetensi 
 program studi 
 PAI. 
 3) Kuantitas dosen; 
 70% memiliki 
 kualifikasi berbasis 
 kompetensi program 
 studi PAI dengan 
 tingkat pendidikan 
 program Strata Dua 
 (S-2), dan 15% 
 tingkat pendidikan 
 program Strata Tiga 
 (S-3). 
 4) Lulusan; memiliki 
 keahlian sebagai 
 pendidik, pengelola, 
 peneliti, dan penulis 
 buku bidang PAI 
 yang berjiwa 
 Islamicentrepreneur 
 ship. 
 5) Menguasai teknologi 
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 informasi dan 

komunikasi yang 

jenjang S3. 

5) Prodi memiliki 

Penjamin Sisitem 

mutu internal 

(PSMP) yang 

mandiri dalam 

mengevaluasisila 

bus, SAP pada 

setiap mata kuliah. 

6) Melengkapi 

sarana dan 

prasarana 

berbasis ICT 

informasi  

dapat meningkatkan  

proses pembelajaran  

2 
Bidang Penelitian : 

1. Dosen tetap Prodi 

 

 
1) Memberikan 

penghargaan kepada

  dosen- 

dosen yang aktif 

dalam penelitian 

dalam tingkat lokal 

maupun nasional. 

2) Mendokumentasik 

an hasil penelitian 

sesuai dengan 

kriteria pemanfaatan

 di tingkat lokal dan 

nasional. 

3) Mewajibkan 

penelitian 

mahasiswa 

terintegrasi dalam 

jurnal ditingkat 

lokal dan nasional. 

4) Memiliki  jurnal 

PAI yaitu Smart 

Kids yang mandiri 

dan  menuju 

terakreditasi 

nasional   pada 

tahun 2020   dan 

didukung dengan 

e-jurnal. 

5) Mengoptimalkan 

peran laboratorium 

Prodi PAI 

Sebagai wadah untuk 

pengembangan 
Prodi PAI. 

 

 
1) diberikannya 

penghargaan kepada

  dosen- 

dosen yang  aktif 

dalam  penelitian 

dalam tingkat lokal 

maupun nasional. 

2) Terdokumentasikan 

nya hasil penelitian 

sesuai dengan 

kriteria pemanfaatan di 

tingkat lokal dan 

nasional. 

3) menghasilkan 

penelitian mahasiswa 

terintegrasi dalam 

jurnal ditingkat lokal 

dan nasional. 

4) Memiliki  jurnal 

PAI yaitu Qalam
yang didukung dengan 

e-jurnal. 

5) Mengoptimalkan peran

laboratorium Prodi

PAI Sebagai wadah 

untuk pengembangan 

Prodi PAI. 

 

 PAI konsisten 
Melakukan 

95 % 

 penelitian individu  

 dan kelompok  

 dengan teman  

 sejawat dan  

 kolaborasi dengan 95% 
 mahasiswa yang  

 relevan dengan  

 Prodi PAI, baik  

 yang difasilitasi oleh  

 LP2M ataupun  

 mandiri dari luar 
2. Mahasiswa 

95% 

 konsisten terlibat  

 Melakukan  

 penelitian individu  

 dan kelompok 
yang relevan 95% 

 dengan Prodi  

 PAI.  

 3. Dosen  

 mendaftarkan hak  

 Kekayaan  

 intelektual yang  

 terdaftar pada  

 dirjen HAKI  

http://lp2m.uinjambi.ac.id/home/pengumuman/1/14
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3 
Pengabdian kepada 

Masyarakat 

 

 

 
1) Memberikan 

penghargaan kepada

dosen 

yang telah 

melakukan 

pengabdian kepada 

masyarakat  di 

tingkat lokal 

maupun nasional. 

2) Mewajibkan 

program pengabdian 

masyarakat kepada 

mahasiswa setiap 

semester  yang 

didampingi  oleh 

dosen ditingkat 

lokal maupun 

nasional. 

3) Mewajibkan dosen

 untuk 

berpartisipasi aktif 

dalam organisasi 

kemasyarakatan baik

sebagai 

Ketua maupun 

sebagai anggota. 

4) Memfasilitasi 

kegiatan pemerintah 

dalam wadah 

laboratorium PAI

yang melibatkan 

dosen dan

mahasiswa sebagai 

penggerak dalam 

kegiatanan 

pemberdayaan 
masyarakat. 

 

 

1) diberikannya 

penghargaan kepada

  dosen yang

 melakukan 

pengabdiankepada 

masyarakat ditingkat

  lokal 

maupun nasional 

2) memprogramkan 

kegiatan pengabdian 

masyarakat 

mahasiswa ditingkat

 lokal maupun nasional 

3) aktifitas dosen 

berupa menjadi ketua, 

pengurus dan

 anggota 

dalam kegiatan di 

masyarakat 

4) berpartisipasi aktif 

dalam kegiatan 

PAI bekerjasama 

denga Pemerintah 

 

 
1. Dosen tetap Prodi PAI 

berperan aktif dan 

konsisten melakukan 

pengabdian dalam 

bentuk pendampingan 

kepada masyarakat 

berkaitan dengan PAI, 

serta terlibat langsung 

dalam berbagai 

kegiatan sosial 

kemasyarakatan. 

95% 

 

 

 

 

 
95% 

 

 

 

 

95% 

 
2. Mahasiswa berperan 

aktif dan konsisten 

terlibat langsung 

dalam berbagai 

kegiatan sosial 

kemasyarakatan. 

 

 

 

 

95% 

 

 Kebijakan 

➢ Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Dosen dan Staf. 

➢ Meningkatkan kinerja setiap SDM di lingkup prodi PAI. 
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➢ Meningkatkan peran prodi PAI dalam pencapaian profesionalisme calon 

guru PAI, Calon Pengelola Lembaga PAI, Calon Penulis PAI, dan 

Pengusaha bidang APE PAI. 

➢ Mengembangkan kemitraan dengan pihak luar (Lembaga PT Prodi PAI, 

Kemenag, Dinas Pendidikan, Dinas – Dinas non Pendidikan dan lembaga 

kemasyarakatan). 

➢ Meningkatkan komunikasi dengan prodi sejenis yang berada di luar negeri. 
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BAB V 

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA 

 
 

1.1. Kerangka Pengembangan 

Tabel 4.1. Tahapan Program Kegiatan dan Indikator Prodi PAI STAIS Majenang 
 

No. Tahap Tahun Kegiatan 

1 Pertama 2019- 

2022 

1. Mempertahankan mutu penyelenggaran Prodi- Prodi  

yang diakui secara eksternal melaluiakreditasi 

BAN PT dengan peringkat B (Baik). 

2. Mempertahankan tingkat animo calon mahasiswa demi 

keberlangsungan . 

3. Meningkatkan kualitas SDM tenaga dosen dan tenaga 

kependidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu dan 

masyarakat 

4. Memperbaharui kurikulum sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan pengguna lulusan. 

2 Kedua 2022- 

2026 
1. Mempromosikan Prodi PAI ke level nasional dan 

internasional agar bisa menarik minat calon mahasiswa luar 

provinsi dan mahasiswa asing 

2. Terpublikasinya karya-karya ilmiah dosen dalam jurnal 

ilmiah nasional terakreditasi dan 
       Internasional 

3. Menggairahkan semangat entrepreneurship dalam bidang 

pendidikan Islam Pendidikan Islam . 

3 Ketiga 2026- 

2030 

1. Mempertahakan posisi Prodi PAI level nasional dan dunia 

Internasional agar  bisa menarik minat calon mahasiswa luar 

provinsi dan mahasiswa asing. 

2. Terpublikasinya karya-karya ilmiah dosen dalam jurnal  

ilmiah nasional terakreditasi dan 

internasional bereputasi. 

3. Terbentuk budaya entrepreneurship di lingkungan sivitas 
akademika Prodi PAI STAI Sufyan Tsauri Majenang 

 

Analisis SWOT Kerangka Pengembangan Prodi PAI STAI Sufyan Tsauri 

Majenang terdapat pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2. Analisis Analisis SWOT Kerangka Pengembangan Prodi PAI  

STAI Sufyan Tsauri Majenang 

Strengthness Weakness 

1. Kerangka pengembangan dibangun 

menjadi sebuah road map sehingga 

penerapannya menjadi lebih mudah 

dan terstruktur. 

2. Kerangka pengembangan 

dilahirkan berbasis Quality 

Management System (QMS) ISO 

9001:2008. 

3. Program kerja pada kerangka 

pengembangan mendapat 

dukungan secara moril dan materil 

dari seluruh unsur Prodi PAI STAI 

Sufyan Tsauri Majenang. 

4. Pengintegrasian seluruh aspek 

dengan pendidikan agama Islam. 

5. Tahun 2019 memiliki dosen dengan 

kualifikasi doktor sebanyak 30 % 

dari seluruh dosen PAI, dapat 

dipastikan jumlah ini akan semakin 

meningkat. 

1. Mudah hilangnya semangat seluruh unsur 

Prodi PAI dalam mempertahankan road map 

agar terlaksana. 

2. Belum terdapatnya kontrol terhadap 

pencapaian road map kerangka 

pengembangan tersebut. 

3. Budaya literasi yang masih sangat rendah 

bagi seluruh sivitas akademik Prodi PAI. 

4. Kultur kerja dosen dan staff administrasi 

dalam bidang aademik dan manajemen masih 

belum mendukung optimalnya 

pemanfaatan fasilitas ICT. 

5. Masih banyak dosen yang melakukan 

pekerjaan yang sifatnya administrasi 

sehingga kurang memaksimalkan

 Tridharma Perguruan Tinggi. 

Oppotunity Threat 

1. Dapat melakukan promosi ke 

provinsi tetangga. 

2. Melakukan re-sertifikasi

ISO 9001:2008 menjadi ISO 

9001:2015. 

3. Tahun 2018 prodi memperoleh 

akreditasi B. 

4. Dapat melakukan kerjasama dengan 

1. Internasionalisasi pada kerangka pengembangan 

akan menghadapi pengaruh globalisasi

 yang menyebabkan terbukanya lapangan 

pekerjaan yang lintas daerah. 

2. Peraturan atau produk hukum 

pengelolaan perguruan tinggi sangat 
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semua   instansi   dan   lembaga di 

Provinsi Jawa Tengah. 

dinamis. 

3. Para stakeholder menuntut akuntabilitas 

pengelolaan perguruan tinggi yang semakin 

meningkat, transparan, dan akuntabel. 

 

4.2Kebijakan Program Studi PAI 

Kebijakan STAI Sufyan Tsauri Majenang dalam Renstra 2016-2021 terdapat pada 

Tabel 

4.3.Tabel 4.3. Kebijakan Prodi PAI STAI Sufyan Tsauri Majenang Renstra 2018-2022 
 

No 

. 
Kebijakan Program Indikator 

1 Pendidikan dan 

Pengajaran 

1. Memperkuat aspek 

kognitif melalui 

pembenahan kurikulum 
seluruh prodi 

Meningkatnya akses kerja 

dan kiprah lulusan. 

   
2. Memperkuat kemampuan 

bahasa asing (Inggris dan 

Arab) 

Prestasi Mahasiswa dan 

  Dosen terkait bahasa asing 

  (conference, jurnal,artikel, 

  debat, qiro'ah) 

   

3. Meningkatkan mutu prodi 

yang ada, dan melakukan 

analisis kebutuhan 

terhadap pengembangan 

prodi PAI STAIS 

Majenang 

 

Meningkatnya: 

  
• Jumlah mahasiswa minimal 

30%, 

• Terakreditasi untuk prodi PAI 

akreditasi BAN-PT A. 

  
4. Menetapkan manual mutu 

secara terdokumentasi. 

Temuan pada proses audit 

berkurang. 

  5. Meningkatkan kualifikasi 

Mahasiswa, Tenaga 

Kependidikan dan Dosen 

Prodi PAI terakreditasi  
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  6. Menghidupkan budaya 

literasi lingkungan Prodi 

PAI STAI Sufyan Tsauri 

Majenang 

Meningkatnya jurnal nasional 

dan internasional mahasiswa 

dan dosen sebanyak 25%. 

7. Meningkatkan mutu 

proses pembelajaran 

melalui peningkatan mutu 

mengajar, workshop, 

bedah jurnal, dan 
sebagainya. 

Terdapat dosen tamu dari luar 

kampus dengan bidang 

keilmuan terkait dalam 1 

tahun minimal 5 kali. 

 

 
8. Memberlakukan sistem 

informasi manajemen 

berbasis web atau online. 

Mudahnya akses segala 

informasi dan regulasi 

berkenaan dengan manajemen 

informasi di Prodi PAI STAI 

Sufyan Tsauri Majenang 

  9. Mewajibkan seluruh 

dosen untuk 

mengaktifkan e-learning 

dalam pembelajaran 

untuk membantu 

universitas masuk 

rangking secara 
Webometric 

 
Setiap tahunnya terdapat 

peningkatan jumlah dosen 

yang aktif e-learning 

sebanyak 30% 

2 Penelitian 1. Meningkatkan mutu 

jurnal ilmiah di STAI 

Sufyan Tsauri Majenang 

hingga 
terakreditasi nasional. 

 

Terakreditasi nasional 

2. Mengembangkan MoA 

(Memorendum of 

Agreement) dengan 

instansi lain terkait 
dengan bidang penelitian 

Terdapatnya peningkata n 

dokumen MoA 20% setiap 

tahunnya. 

3. Melakukan 

pendampingan dorongan 

terhadap dosen untuk 

mencari dana hibah 

penelitian. 

Terjadi peningkatan jumlah 

dosen yang mendapat dana 

hibah sebanyak 25 % setiap 

tahunnya. 

4. Melakukan monitoring 

terhadap mahasiswa 

untuk aktif dalam 

penulisan proposal hibah 

Pusat Kreativitas 

Mahasiswa (PKM) yang 

diadakan oleh DIKTI 

setiap tahunnya untuk 
memupuk jiwa 

Terdapat proposal mahasiswa 

yang diajukan di 

simbelmawa.ristekdikti.go.i d 

minimal 5 proposal setiap 

tahunnya. 
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  entrepreneurship.  

5. Menerbitkan hasil 

penelitian dalam bentuk 

jurnal, prosiding, 

repositori terakreditasi 
nasional dan interasional. 

Terjadi peningkatan jumlah 

artikel sebanyak 25 % setiap 

tahun. 

 
6. Memberikan reward 

kepada mahasiswa dan 

dosen yang berprestasi di 

bidang penelitian. 

Terdapat mahasiswa dan 

dosen yang mendapatkan 

reward sebanyak 5 orang 

minimal dalam setahun untuk 

masing-masing. 

 
7. Melaksanakan konferensi 

internasional dengan 

kajian tertentu 

Terdapat konferensi 

internasional dengan kajian 

ilmu tertentu minimal 1 kali 

dalam setahun. 

  8. Mewajibkan seluruh 

sivitas akademik 

menggunakan email 

lembaga untuk 

beraktivitas akademik 

dengan ekstensi 

@stais.ac.id untuk 

kepentingna ranking 
webometric. 

Terdapat peningkatan jumlah 

dosen yang telah beraktivitas 

menggunakan email lembaga 

sebanyak 80% pada tahun 

pertama dan ini wajib 

dikontrol. 

3 Pengabdian 

kepada 

masyarakat 

1. Pendataan kartu anggota 

organisasi di luar 

kampus/rumpun keilmuan 

tertentu dan aktif di 

dalam organisasi tersebut. 

Seluruh dosen memiliki kartu 

keanggotaan minimal 1 

organisasi rumpun keilmuan 

yang sesuai dengan 

bidangnya. 

2. Memiliki desa binaan 

yang terkontrol secara 

sustainabilitas. 

Terdapatnya desa binaan. 

3. Melakukan publikasi 

terhadap hasil pengabdian 

kepada masyarakat. 

terdapat bukti publikasi 
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  4. Meningkatkan jumlah 

MoA dengan instansi lain 

terkait dengan 

pengabdian kepada 

masyarakat (pemerintah, 

industri, dan perguruan 
tinggi luar) 

 
terjadi peningkatan dokumen 

MoA sebanyak 25% setiap 

tahunnya. 

5. Pengabdian kepada 

masyarakat yang bersifat 

terapan (applied). 

Terdapat bukti fisik dari hasil 

pengabdian masyarakat. 

4 Sumber daya 

manusia 

1. Mengembangkan kode 

etik dosen dan peneliti, 

pedoman dan 

pelaksanaan, serta 

pebinaan pegawai. 

Terdapat dokumen kode etik, 

penerapan, dan kontrol 

terhadap penerapan kode etik 

tersebut. 

 
2. Peningkatan jumlah 

Doktor dan profesor, dan 

jenjang pendidikan lebih 

tinggi untuk Tendik. 

Paling sedikit 55% jumlah 

dosen dengan kualifikasi 

doktor dan terjadi 

peningkatan guru besar 

sebanyak 25% setiap tahun. 

 

 

3. Peningkatan kompetensi 

Dosen dan Tendik. 

Terdapatnya Dosen yang 

mengikuti workshop/training 

untuk uPAIde bidang 

keilmuwan terkait yang 

difasilitasi oleh fakultas 

minimal 5 Dosen per tahun. 

4. Peningkatan jumlah staff 

di masing-masing prodi 

untuk mengerjakan tugas 

administrasi prodi 

sehingga Dosen lebih 

fokus untuk 

mengembangkan tugas 

pokok pada Tridharma 
Perguruan Tinggi. 

 

Meningkatnya jumlah staff 

administrasi masing-masing 1 

orang di setiap prodi di STAI 

Sufyan Tsauri Majenang. 

5. Peningkatan mutu 

dan/atau kapasitas 

keuangan dan ICT 

Kapasitas sumber daya 

keuangan meningkat 20% 

dan ICT meningkat 20% 

6. Peningkatan efektivitas 

dan tindak lanjut hasil 

evaluasi kinerja pegawai 

(dosen, pustakawan, 

laboran, teknisi, dan 

tenaga administrasi) 

Pengukuran kinerja pegawai 

(dosen, pustakawan, laboran, 

teknisi, dan tenaga 

administrasi) terlaksana 

secara periodik. 
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7. Peningkatan kualitas 

perpustakaan fakultas. 

Penguatan fungsi dan peran 

perpustakaan sebagai 

teaching library 

5 Mahasiswa 1. peningkatan kualitas 

konten untuk 

mempersiapkan calon 

lulusan untuk 

melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih 
tinggi 

Meningkatnya lulusan yang 

melanjutkan pendidikan ke 

jenjang pascasarjana. 

2. Pendataan minat dan 

bakat mahasiswa berbasis 

online 

Terdapat fitur web yang 

mengakomodasi pendataan 

minat dan bakat mahasiswa. 

 

 
3. Melibatkan mahasiswa 

dalam penelitian dan 

pengabdian masyarakat. 

Meningkatnya publikasi 

artikel tentang keterlibatan 

mahasiswa terhadap kegiatan 

penelitian dan pengabdian 

masyarakat sebanyak 25% 

per tahun. 

4. Memberikan reward 

kepada mahasiswa yang 

mampu membawa nama 

Fakultas ke luar kampus 

tingkat nasional maupun 

internasional 

Terdapat bukti fisik 

pencapaian tersebut dan 

dilakukan kontrol 

terhadapnya untuk menjaga 

sustainabilitas. 

 

6 

Kemitraan dan 

Internasionalisasi 

1. Penguatan keunggulan 

fakultas yaitu 

entrepreneurship, Islam, 

local wisdom. 

Terbentuknya produk 

unggulan fakultas terkait 

entrepreneurship, Islam, 

local wisdom 

  2. Peningkatan kerjasama 

dengan stakeholder untuk 

meningkatkan relevansi 

dan memperpendek masa 

tunggu aumni. 

Meningkatnya intensitas 

kemitraan dengan lembaga 

pengguna lulusan. 

  3. Peningkatan partisipasi 

masyarakat internasional 

dalam proram tridharma 
perguruan tinggi. 

Meningkatnya jumlah 

kerjasama internasional 

   
4. Internasionalisasi fakultas 

Terdapat program sit in, 

international certificate, join 

program dan sebagainya 
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7 Inovasi 1. Peningkatan penelitian 

bersifat inovatif di 

seluruh prodi yang 
bersifat applied. 

Meningkatnya penelitian 

inovatif 

 

2. Peningkatan jumlah HaKI 

dan Paten 

Meningkatnya jumlah HaKI 

dan Paten sebanyak 25 % 

setiap tahun. 

 

a. Kebijakan Pendukung 

Kebijakan pendukung yang diperlukan untuk menjamin kegiatan belajar mengajar 

berjalan dengan lancar dalam kondisi nuansa keislaman dengan semangat entrepreneurship 

yang inovatif terdapat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Kebijakan pendukung Program Studi PAI STAI Sufyan Tsauri Majenang 
 

No. Program Indikator 

1 Awareness  seluruh  civitas 

akademik terhadap tupoksi 

bidang terkait. 

Dilakukan awareness minimal 1 tahun sekali. 

2 Meningkatkan jumlah proyektor 

dan memastikan instalasi listrik di 

seluruh kelas terjaga dengan baik. 

Terdapat peningkatan jumlah proyektor 

sebanyak 25% setiap tahun yang didata oleh 

fakultas dan kontrol terhadap instalasi listrik. 

3 Mewajibkan mahasiswa baru untuk 

membawa 1 tanaman untuk di tanam 

di area fakultas. 

Terjadi peningkatan jumlah bunga untuk 

penghijauan dan estetika yang terstruktur. 

4 Memastikan sarpras di bawah ini Terdapat peningkatan kualitas 

 tersedia: dan kontrol terhadap sarpras 

 a. Perpustakan masing-masing 

prodi aktif dan update. 

b. Mushola fakultas. 

c. Laboratorium terpadu 

d. Ruang dosen. 

e. Kantin. 

f. Parkir civitas akademik. 

tersebut. 

• Untuk kantin terdapat integrated canteen 

fakultas yang bersih dan terjaga dan 

terpusat. Sehingga dapat meningkatkan 

estetika. 

• Laboratorium terpadu harus memiliki 

kualifikasi instrumen 
bertarap nasional. 

 
Analisis SWOT Kebijakan STAI Sufyan Tsauri Majenang dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5. Analisis SWOT kebijakan STAI Sufyan Tsauri Majenang 
 

Strengthness Weakness 

1. Dibangun dari sistem penjaminan mutu 

ISO 9001:2008. 

2. Kebijakan Jurusan didukung 

sepenuhnya dari seluruh unsur Sekolah 

Tinggi. 

3. Stabilitas anggaran dari Sekolah Tinggi 

untuk Jurusan. 

4. Adanya kebijakan tata kelola sehingga 

tugas dan tanggung jawab bersifat 

terstruktur berdasarkan 21 Tahun 2017 

tentang ORTAKER (organisasi dan 

tata kerja). 

5. Tersedianya layanan internet sebagai 

penunjang pelaksanaan kebijakan. 

6. Terdapat standart operational 

procedure (SOP) dan dokumen mutu 

sebagai kontrol kebijakan  

1. Hasil dari kebijakan masih sebatas kualitatif belum 

kuantitatif secara utuh. 

2. Masih rendahnya kesadaran sivitas akademik 

tentangnya dokumen mutu sebagai kontrol kebijakan 

Program Studi PAI. 

3. Program Studi PAI belum memiliki blue print yang 

komprehensif, sehingga banyak dosen yang 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sendiri-sendri tanpa terorganisir dan 

solid. 

Oppotunity Threat 

1. Meningkatnya kualitas input STAI 

Sufyan Tsauri Majenang karena 

semakin tinggi peminatnya. 

2. Kerjasama dengan instansi luar untuk 

melaksanakan kebijakan. 

3. Sosialisasi kebijakan kedepannya 

berbasis online sehingga akan 

berdampak sosialisasi STAI Sufyan 

Tsauri Majenang semakin meningkat 

ke masyarakat. 

1. Peraturan tentang pengelolaan perguruan tinggi 

sangat dinamis. 

2. Masyarakat ilmiah semakin kritis dan cermat dalam 

menanggapi setiap persoalan pendidikan. 

3. Terdapat tenaga dosen yang terjun ke dunia politik. 
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BAB VI PENUTUP 

 
Demikian Rencana Strategis (Renstra) Prodi PAI Tahun 2017 – 2022 disusun 

sebagai implementasi komitmen seluruh Aparatur Prodi PAI untuk mewujudkan Visi dan 

Misi Program Studi. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang 

dapat mempengaruhi pelaksaan Renstra dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian 

seperlunya. 

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra ini dapat membantu 

meningkatkan kualitas Prodi PAI. 
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PENGEMBANGAN PRODI PAI 

STAIS MAJENANG  

Tahun 2017 s.d 2036 

 

A. Labeling Tahapan-Tahapan Pengembangan 

Dalam pengembangan Prodi PAI memerlukan beberapa tahapan untuk 

mencapai lembaga atau prodi yang dikenal dalam kancah nasional. 

1. 2017 - 2020: Tahap Pembangunan Sistem 

2. 2021 - 2024: Masa Penguatan dan Kematangan Kelembagaan 

3. 2025 - 2028: Masa Pengakuan Regional 

4. 2029 - 2032: Masa Pengakuan Nasional 

5. 2033 - 2036: Masa Pengakuan ASEAN 

1. Tahap Pembangunan Sistem di mulai dari tahun 2017 - 2020 

Sebagai suatu proses pengaturan atau ketatalaksanaan maka dikenaladanya dua istilah, 

yaitu fungsi manajemen dan alat manajemen. Fungsi manajemen dirumuskan 

George R. Terry ada 4,yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian/lembaga 

(organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengendalian (controlling). Semua

 proses tersebut dilakukan dalam rangka mengemban tugas pokok organisasi / 

lembaga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam manajemen modern, 

keempat fungsi tersebut bukan berjalan secara linier, tetapi merupakan siklus spiral. 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa siklus manajemen yang dilakukan oleh

 suatu organisasi /lembaga adalah merencanakan, mengorganisasi staf dan 

sumberdaya yang ada, melaksanakan program kerja, dan mengendalikan jalannya 

pekerjaan. Di dalam tahapan pengendalian dilakukan evaluasi untuk memperoleh 

umpan balik (feed back)untuk dasar perencanaan selanjutnya atau untuk perencanaan 

kembali(replanning). Demikian seterusnya sehingga kegiatan fungsi-fungsi 

manajemen tersebut merupakan suatu siklus spiral. 

TargetTahap peletakan Pembangunan Sistem: 

“Menjadi Rujukan Prodi PAI terbaik se- Kabupaten Cilacap” 

a) Manajemen kelembagaan: 

Tahapan 2017-2018: penguatan fondasi pembangunan sistem; Tahapan 2018-

2019: Manajemen berbasis IT; 

Tahapan 2020-2021: Menyiapkan kaderisasi kepemimpinan. 
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b) Akademik: 

Tahapan 2017-2018: (1) memperkuat basis keilmuan PAI; 

(2)Membuat bahan ajar yang menjadi standar PAI di Jambi 

Tahapan 2018-2019: (1) menginisiasi integrasi kurikulum S1, S2, dan S3; 

(2) mengadakan seminar nasional dan internasional;  

Tahapan 2020-2021: (1) mengadakan lomba karya ilmiah antar mahasiswa, 

mahasiswa PAI, seprovinsi Jambi setiap tahun; 

(2) mengadakan pelatihan penelitian; 

(3) mengadakan pelatihan menulis di media massa; 

(4) membuat data-based tentang Sekolah/Madrasah. 

c) Dosen: 

Tahapan 2017-2018 : (1) 50 % berkualifikasi S3; 

: (2) Mengembangkan keilmuan dosen Tahapan 2018-2019

 : (1) Konsorsium keilmuan Dosen 

: (2) Mengembalikan dosen sesuai homebasenya Tahapan 

2019-2020 : (1) Membuat data-based dosen secara komprehensif. 

Tahapan 2020-2021 : (1)Meningkatkan penulisan karya ilmiah standar Nasional 

: (2) Meningkatkan penulisan karya ilmiah dosen standar 

internasional 

d) Karyawan: 

Tahapan 2017-2018  : Meletakkan Karyawan sesuai bidang dan 

kemampuannya Tahapan  

2018-2019    :mengupdate kemampuan IT tenaga kependidikan. 

Tahap 2019-2020  :mengembangkan dan meningkatkan kinerja

 Tenaga kependidikan  

Tahapan 2020-2021  : Merekrut Karyawan sesuai dengan kebutuhan 

digitalisasi akademik dalam menghadapi era globalisasi 

e) Mahasiswa: 

Tahapan 2017-2018 :  (1) Promosi dan sosialisasi lebih ditingkatkan 

: (2) Penerimaan lebih menekankan aspek kualitas Tahapan    

2018-2019  

: Peningkatan Aktifitas pembelajaran praktek Tahapan 2019- 

2020  
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: Membentuk limited group discussion Tahapan 2020-2021  

: Mengintensifkan siswa aktif pada kegiatan pembelajaran 

: Memberdayakan wadah dan forum-forum kemahasiswaan 

f) Kerjasama: 

Tahapan 2017-2018 : (1) Memantapkan dan mengupdate kerjasama yang ada 

: (2) Menginisiasi kerjasama dengan media massa;  

Tahapan 2018-2019  : (1)Mengintensifkan kerjasama dengan institusi di daerah 

Tahapan 2019-2020 : (1) Mengintensifkan kerjasama dengan institusi nasional; 

Tahapan 2020-2021   : (1) Mengembangkan kerjasama Asia Tenggara. 

g) Penelitian: 

Tahapan 2017-2018 : (1) Mengintensifkan Peningkatan kegiatan penelitian 

: (2) Mmenyeimbangkan kuantitas dan kualitas 

Tahapan 2018-2021 : Melahirkan penelitian magnum opus 1 kali dalam 4 tahun.Ke 

PAI tingkat Nasional yang dipublikasikan pada jurnal 

nasional ataupun Internasional. 

h) Pengabdian masyarakat: 

Tahapan 2017-2018 : Mengintensifkan kegiatan pengabdian dosen 

Tahapan 2018-2019 : Mengkoordinir dan memberikan arahan bentuk dan jenis 

pengabdian yang harus dilakukan 

Tahapan 2019-2020 : memberdayakan Sekolah/Madrasah setiap tahun. 

Tahapan 2020-2021 : Merealisasikan dalam bentuk pendidikan nonformal dan 

informal serta pada PKBM 

2. Masa Penguatan dan Kematangan Kelembagaan dimulai tahun 2021 – 2024  

Masa penguatan &perluasan wilayah kelembagaan suatu STAI Sufyan Tsauri 

Majenangdengan menduduki (sebagian atau seluruhnya) STAI Sufyan Tsauri 

Majenangnegeri ini. Penguatan kelembagaan dimaksudkan sebagai upaya 

meningkatkan dan mengembangkan  peran kelembagaan dengan memaksimalkan peran 

dan fungsi organisasi PAI dalam pencapaian tujuan dan target. Kemudian kelembagaan 

yang kuat itu, dapat digunakan merumuskan dan melaksanakan berbagai program kerja 

sehingga dapat tercapai pemaksimalan rekayasa (engineering) baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif. 

Target masa penguatan & ekspansi kelembagaan 

“Menjadi Rujukan PAI terbaik se Sumatera” 

a) Manajemen kelembagaan: (1) mengembangkan manajemen modern yang akuntabel, 
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transparan, dan visioner; (2) manajemen berbasis IT. 
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b) Akademik: (1) membuat bahan ajar yang menjadi standar sekolah dan madrasah di 

Indonesia; (2) membuat buku wajib untuk sekolah dan madrasah; (3) mengadakan 

seminar nasional dan internasional; (4) mengadakan lomba karya ilmiah antar 

mahasiswa Sekolah/Madrasah se Indonesia setiap tahun. 

c) Dosen: (1) 80 % berkualifikasi S3; (2) memetakan dosen-dosen bertaraf nasional. 

d) Karyawan: meng-uPAIde kemampuan IT tenaga kependidikan. 

e) Mahasiswa: (1) penerimaan lebih menekankan aspek kualitas dan menasional; 

(2) mengembangkan limited group discussion. 

f) Kerjasama: (1) memperkuat kerjasama dengan media massa; (2) mengintensifkan 

kerjasama dengan institusi-institusi pendidikan tinggi di Asia Tenggara. 

g) Penelitian: (1) menekankan aspek kualitas; (2) melahirkan penelitian 2 kali dalam 4 

tahun. 

h) Pengabdian masyarakat: memberdayakan saekolah/madrasah setiap tahun. 

 
 

3. Masa Pengakuan Nasional dimulai tahun 2022– 2026 

Target masa maturasi 2022– 2026 sebagai berikut : 

“Menjadi PAI yang dikenal di Indonesia” 

a) Manajemen kelembagaan: (1) manajemen modern berbasis IT yang akuntabel, 

transparan, dan visioner. 

b) Akademik: (1) membuat kurikulum (2) mengadakan seminar internasional; (3) 

mengadakan lomba karya ilmiah antar mahasiswa berbahasa Inggris dan Arab 

setiap tahun. 

c) Dosen: (1) 95 % berkualifikasi S3; (2) memetakan dosen-dosen bertaraf nasional 

d) Karyawan: tenaga kependidikan melek IT. 

e) Mahasiswa: (1) memperbanyak mahasiswa asing; (2) memperkuat limited group 

discussion. 

f) Kerjasama: (1) memperkuat kerjasama dengan media massa; (2) mengintensifkan 

kerjasama dengan institusi-institusi pendidikan tinggi di Asia Tenggara. 

g) Penelitian: (1) menekankan aspek kualitas; (2) melahirkan penelitian magnum opus 

setiap tahun. 

h) Pengabdian masyarakat: memberdayakan dua MI setiap tahun. 

4. Masa Pengakuan ASEAN dimulai tahun 2027 - 2031 

Target masa eksistensi: 

“Menjadi Prodi PAI yang eksis di wilayah Asia Tenggara & Asia Pasifik” 
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a) Manajemen kelembagaan: (1) manajemen modern berbasis IT yang akuntabel, 

transparan, dan visioner. 

b) Akademik: (1) memperluas sister kurikulum dengan PT-PT di luar negeri; (2) 

mengadakan seminar internasional; (3) mengadakan lomba karya ilmiah berbahasa 

Inggris se-Asia Tenggara. 

c) Dosen: (1) 95 % berkualifikasi S3; (2) memetakan dosen-dosen bertaraf nasional, 

Asia Tenggara, dan Asia Pasifik. 

d) Karyawan: tenaga kependidikan melek IT. 

e) Mahasiswa: (1) memperbanyak mahasiswa asing; (2) memperkuat limited group 

discussion. 

f) Kerjasama: (1) memperkuat kerjasama dengan media massa; (2) mengintensifkan 

kerjasama dengan institusi-institusi pendidikan tinggi di Asia Tenggara dan Asia 

Pasifik. 

g) Penelitian: (1) mengembangkan kerjasama penelitian dengan PT- PT di Asia 

Tenggara; (2) melahirkan penelitian bertaraf internasional. 

h) Pengabdian masyarakat: memberdayakan Sekolah/Madrasah setiap tahun. 

 
 

5. Masa Penguatan Pengakuan Dunia dimulai tahun 2032 - 2036 

Target: 

“Menjadi Prodi PAI yang bereputasi internasional” 

a) Manajemen kelembagaan: (1) manajemen modern berbasis IT yang akuntabel, 

transparan, dan visioner. 

b) Akademik: (1) memperluas sister kurikulum dengan PT-PT di luar negeri; (2) 

mengadakan seminar internasional; (3) mengadakan lomba karya ilmiah berbahasa 

Inggris se-Asia Tenggara. 

c) Dosen: (1) 95 % berkualifikasi S3; (2) memetakan dosen-dosen bertaraf nasional, 

Asia Tenggara, dan Asia Pasifik. 

d) Karyawan: tenaga kependidikan melek IT. 

e) Mahasiswa: (1) memperbanyak mahasiswa asing; (2) memperkuat limited group 

discussion. 

f) Kerjasama: (1) memperkuat kerjasama dengan media massa; (2) mengintensifkan 

kerjasama dengan institusi-institusi pendidikan tinggi di Indonesia 

g) Penelitian: (1) mengembangkan kerjasama penelitian dengan PT- PT di Asia 

Tenggara; (2) melahirkan penelitian bertaraf internasional. 
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h) Pengabdian masyarakat: memberdayakan sekolah / madrasah setiap tahun. 
 

B. Tuntutan Kompentsi Guru PAI 

Tuntutan kompetensi sekarang dan yang akan datang, yang harus dipersiapkan oleh 

Prodi PAI kedepan meliputi : 

1. Mampu membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar. 

2. Menguasai bahasa inggris aktif atau minimal pasif. 

3. Mengusai IT yang baik minimal (Word, Excel, Powerpoint). 

4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. 

5. Memiliki sikap amanah, mandiri, tekun, dan bertanggung jawab. 

6. Memiliki komitmen yang tinggi dalam dunia pendidikan. 

7. Memiliki motivasi untuk maju bersama. 

8. Memiliki background seorang pendidik. 

9. Memiliki jiwa melayani dengan tulus. 

10. Memiliki loyalitas yang tinggi. 

11. Sabar dan merupakan pekerja keras. 

12. Berpenampilan rapih, bersih, dan ceria. 

13. Siap bekerja full time (senin sampai sabtu). 

14. Jujur, amanah, cekatan, disiplin, ramah dan teliti. 

15. Tidak merokok. 

16. Berbadan sehat jasmani, rohani sehat, dan kuat. 

17. Bersedia mengikuti pembinaan kajian PAI 

18. Aktif di masjid dan organisasi islam 

19. Minimal S-1 di utamakan Prodi PAI 

20. Fokus pada pengembangan intelektual dan karakter peserta didik 

21. Mampu menyelesaikan tes kognitif dengan baik. 

 
 

C. Rencana Program Kerja Pengembangan Prodipada tahun 2017/2018 

 
 

Rencana Pengembangan dalam kepemimpinan periode tahun 2017-2022 ini 

diterjemahkan dalam suatu proses pengembangan yang berkelanjutan (Sustainable 

Organizational Development) dalam suatu kerangka program kerja kepemimpinan 2017-

2021 yang unggul di bidang akademik, professional, efisien, efektif dan akuntabel untuk 

memajukan peradaban bangsa, melalui tiga pilar arah kebijakan, antara lain: 1) 

mengembangkan sumber daya akademik untuk peningkatan kualitas penelitian, 
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pembelajaran dan pengembangan masyarakat; 2) mengembangkan sistem manajemen dan 

kelembagaan yang sehat dan harmonis; dan 3) memperluas jaringan kerja sama secara 

kreatif dan inovatif untuk peningkatan kesejahteraan. 

Alasan urgensinya adalah perlu adanya pemikiran yang cerdas dan kreatif untuk dapat 

tercapainya kerja yang professional. Untuk dapat mengawali ketercapaian professional 

tersebut, dilakukan dengan peningkatan mutu tata kelola Prodi PAI. Tata kelola yang baik 

ditunjang oleh kemampuan SDM yang tangguh. Untuk dapat mencapai SDM yang tangguh 

seperti yang dimaksudkan di atas, perlu ada perubahan paradigma. Paradigma baru di era 

saat kini dan yang akan datang diantaranya adalah berfikir fleksibel, kreatif, dan smart. 

Saat ini establishment Prodi belum terkareditasi. Oleh karenanya dengan adanya 

perubahan mind set setiap SDM di Prodi PAI, sangat diharapkan Prodi PAI dapat mencapai 

akreditasi A. 

Program kerja yang dilaksanakan di Prodi PAI antara lain : 

1. Mengikutsertakan dosen ke Forum ilmiah (Seminar, pelatihan, lokakarya, 

workshop Nasional) 

2. Mengikutsertakan dosen ke Forum ilmiah (Seminar, pelatihan, lokakarya, 

workshop Internasional) 

3. Pelatihan metode penelitian bagi dosen 

4. Mendorong Penelitian individual kolaboratif dosen-mahasiswa 

5. Penulisan buku referensi untuk Perguruan Tinggi atau Sekolah/Madrasah 

6. Pelatihan implementasi e learning 

7. Bedah buku karya dosen PAI 

8. Dialog/Diskusi ilmiah dosen PAI 

9. SAP, handout 

10. Workshop Penulisan Artikel jurnal ilmiah PAI 
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11. Konsultasi edupreneurship, untuk mahasiswa/Pembekalan wisuda 

12. Kunjungan kerja 

13. Pelatihan edupreneurship 

14. Peningkatan kompetensi mahasiswa mandiri 

15. Peningkatan kompetensi mahasiswa (non mandiri) 

16. Pembinaan kreativitas seni 

17. Capacity Building bagi dosen dan mahasiswa 

18. Pertemuan orang tua 

19. Pembinaan mahasiswa lambat studi 

20. Pembekalan calon wisudawan 

21. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi 

22. Pencetakan Jurnal 

23. Pengelolaan Jurnal, 7 org x 2 kegiatan 

24. Pengelolaan Web PAI 

25. Menyelenggaraan seminar nasional, isu-isu kebijakan pendidikan 

26. Menyelenggaraan seminar internasional 

27. Penelitian Tim TQM 

28. Rapat Kerja Prodi 

29. Workshop kurikulum 

30. Workshop model-model evaluasi model KBK/KKNI 

31. Workshop implementasi pembelajaran team teaching 

32. Workshop perintisan perpustakaan prodi 

33. Pengadaan buku Perpustakaan prodi, 50 buku 

34. pengelolaan perpustakaan prodi, 2 orgx10 bln 

35. Kuliah umum 

36. Publikasi ke media masa 

37. Rapat-rapat 

38. Humas dan Publikasi 

39. Pendampingan AMI dalam rangka akriditasi 

40. Workshop Revisi pedoman skripsi 

41. Penyusunan Renstra PAI 2017-2021 

42. Pertemuan Asosiasi Prodi PAI 


