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TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN RENSTRA FAKULTAS SYARIAH 2015-2019 

No SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

TARGET DAN REALISASI 

PENCAPAIAN s.d TAHUN 2019 HASIL EVALUASI 

TARGET HASIL CAPAIN 

1 Meningkatnya status 

akreditasi program studi 

25% program studi di FS 

terakreditasi A  

25% 0% Sampai dengan akhir tahun 2019, 

dua dari empat  prodi masih 

dalam proses reakreditasi. 

Sementara 2 prodi lainnya 

berdasarkan hasil skoring 

simulasi, melakukan perpanjangan 

status akreditasi secara otomatis 

(tetap dengan nilai B) dengan 

membatalkan usulan borang 

standar 7 yang telah diajukan. 

Perlu dilakukan pemenuhan 

kelengkapan dokumen secara 

lebih maksimal menyesuaikan 

dengan tuntutan borang 9 kriteria. 

2 Meningkatnya jumlah 

tenaga pendidik dan 

kependidikan yang 

berkualifikasi dan 

berkompetensi tinggi  

5% dosen berkualifikasi 

Guru Besar  

 

5% 1,04% (2 orang dari 

total 52 orang dosen) 

Salah satu kendala yang dihadapi 

adalah sulitnya publikasi ilmiah di 

jurnal internasional bereputasi 

sebagai prasyarat ke jenjang guru 

besar. Salah satu penyabab 

utamanya adalah budaya menulis 

dan masih minimnya atmosfir 

penelitian yang berkualitas.  

  50% dosen berkualifikasi 

pendidikan S3 

10% 7,8% (15 orang dari 

total 52 orang dosen) 

Sebagian dosen yang melanjutkan 

studi dengan status izin belajar 

sehingga terkendala penyelesaian 

tepat waktu karena juga masih 

melakukan kewajiban tridharma 

sebagai dosen 



  10% tenaga kependidikan 

berkualifikasi magister 

sesuai bidang 

5% 0,52%  (4 orang dari 

13 orang tendik) 

Sebagian tenaga kependidikan 

yang melanjutkan studi dengan 

status izin belajar sehingga 

terkendala penyelesaian tepat 

waktu karena juga masih 

melakukan kewajiban pelayanan 

administrasi perkantoran. 

3 

 

Meningkatnya kompetensi  

dosen dalam Bahasa asing 

(Bahasa Arab & bahasa 

Inggris)  

Dosen mampu mengajar 

dengan menggunakan 

bahasa asing (bahasa Arab 

& inggris) dan mampu 

menulis di jurnal 

internasional bereputasi 

dengan menggunakan 

bahasa Arab atau Inggris.  

10% dosen 

menggunakan 

bahasa asing dalam 

pengantar 

pembelajaran dan 

dengan 

menggunakan 

bahasa asing 

0,94% dosen 

menggunakan 

bahasa asing dalam 

pengantar 

pembelajaran dan 

 

Kemampuan berbahasa dosen 

masih belum didukung secara 

maksimal sarana dan pelatihan 

keterampilan bahasa asing yang 

difasilitasi kampus. 

 

   10 % dosen mampu 

menulis di jurnal 

internasional 

bereputasi 

1,41 % dosen 

mampu menulis di 

jurnal internasional 

bereputasi dengan 

menggunakan 

bahasa asing 

Kesempatan submit di jurnal 

internasional bereputasi belum 

dimanfaatkan dosen secara 

maksimal disamping seleksi paper 

yang sangat kompetitif. 

3 Meningkatnya status 

lembaga melalui 

penambahan program studi 

 

Ada tambahan program 

studi sesuai kebutuhan 

Pembukaan  Prodi 

Ilmu Hukum 

Usulan pembukaan 

prodi baru ilmu 

hukum masih dalam 

proses 

Adanya perubahan standar borang 

usulan menyebabkanproses 

penyelesaian borang menjadi 

tertunda, disamping terkendala 

kebijakan moratorium pembukaan 

prodi umum pada PTKI. 

4 Meningkatnya kompetensi  

mahasiswa  berbahasa 

asing (Arab dan Inggris) 

melalui program pelatihan  

Mahasiswa memilki 

kompetensi Bahasa Arab 

dan bahasa Inggris  

25% mahasiswa 

mencapai skor toefl 

dan toafl 450 

10% mahasiswa 

mencapai skor toefl 

dan toafl 450 

Terbatasnya dukungan dana dan 

sarana serta kendala waktu yang 

kurang  efektif untuk memberikan 

pelatihan secara intensif  



5 Meningkatnya publikasi 

dosen berupa buku yang 

relevan dengan  kekhasan 

kajian keilmuan UIN 

Antasari 

Terbitnya  sejumlah buku 

ajar yang mengintegrasikan 

nilai-nilai lokal dengan  

kekhasan kajian kesyariahan 

5 judul buku 7 judul buku Terpenuhi  

6 Meningkatnya   publikasi 

ilmiah dosen pada pada 

jurnal terakditasi nasional 

dan jurnal internasional 

bereputasi  

Terbitnya sejumlah hasil 

penelitian berbasis  nilai-

nilai lokal yang terintegrasi 

denga ilmu-ilmu syariah 

yang diterbitkan pada Jurnal 

terakreditasi nasional  dan  

jurnal internasional 

bereputasi 

5 judul terbit pada 

jurnal terakreditasi 

nasional 

5 judul terbit pada 

jurnal internasional 

bereputasi 

9 judul terbit pada 

jurnal terakreditasi 

nasional dan 2 judul 

terbit pada jurnal 

internasional 

bereputasi 

Belum terpenuhinya target jumlah 

jurnal internasional bereputasi 

karena  

budaya menulis dan atmosfir 

penelitian yang berkualitas yang 

masih minim, meskipun dari segi 

jumlah judul pada jurnal nasional 

terakreditasi sudah terpenuhi. 

7 Meningkatnya peran dosen 

dan mahasiswa dalam 

kegiatan pengabdian 

masyarakat 

1. Terlaksananya kegiatan 

LKBH, Penyuluhan 

Hukum, Edukasi dan 

Advokasi Hukum  

2. Terprogramnya kegiatan 

sertifikasi arah kiblat dan 

pelaksanaan rukyatul 

hilal 

3. Membuat desa  binaan 

bekerjasama dengan 

LP2M 

25% dosen terlibat 

25% mahasiswa 

terlibat 

37,5% dosen terlibat 

7% mahasiswa 

terlibat 

Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat belum sepenuhnya 

dilaksanakan denga melibatkan 

mahasiwa karena terbatasnya 

anggaran kegiatan yang bisa 

mengakomodir jumlah 

kepesertaan dalam setiap kegiatan 

8 Meningkatnya kualitas dan 

kuantitas sarana dan 

prasarana pendidikan 

Tersedianya sarana dan 

prasarana pendidikan sesuai 

standar nasional pendidikan 

1. Tersedianya area 

parkir yang 

representatif 

2. Tersedianya 

ruang 

laboratorium 

1. Terbangunnya 

area parkir yang 

representatif 

2. Terbangunnya 

ruang 

laboratorium 

Pengelolaan laboratorium terpadu 

masih terkendala tenaga pengelola 

yang secara khusus ditugaskan 

untuk itu. 

Pembangunan ruang dosen masih 

secara bertahap dilakukan sesuai 



hukum terpadu 

3. Tersedianya 

media IT sebagai 

alat penunjang 

pembelajaran 

4. Tersedianya 

ruang dosen yang 

representatif 

hukum namun 

belum dikelola 

secara terpadu 

3. Tersedianya 

media IT sebagai 

alat penunjang 

pembelajaran 

4. Terbangunnya 

sebagian ruang 

dosen yang 

representatif 

anggaran yang tersedia. 

9 Meningkatnya 

keterserapan lulusan 

1. 40 % lulusan terserap di 

sektor formal 

2. 60 % lulusan terserap di 

sektor non formal 

 40 % lulusan 

terserap di sektor 

formal 

60 % lulusan 

terserap di sektor 

non formal 

25 % lulusan 

terserap di sektor 

formal 

75 % lulusan 

terserap di sektor 

non formal 

Terbatasnya kouta penerimaan 

dan formasi yang disediakan di 

sektor formal pada setiap 

tahunnya 

10 Meningkatnya kegiatan 

kerjasama dengan berbagai 

instansi dalam dan luar 

negeri 

1. 50 kerjasama dalam  

skala regional 

2. 20 kerjasama dalam  

skala nasional 

3. 5 kerjasama dalam skala 

internasional  

50 kerjasama dalam  

skala regional 

20 kerjasama dalam  

skala nasional 

5 kerjasama dalam 

skala internasional  

37 kerjasama dalam  

skala regional 

14 kerjasama dalam  

skala nasional 

3 kerjasama dalam 

skala internasional 

Penjajakan kerjasama masih 

memerlukan upaya sinergi 

kemitraan antar lembaga yang 

berkepentigan 

11 Meningkatnya dukungan 

alumni terhadap kemajuan 

institusi 

 

Meningkatnya bantuan 

alumni seperti hibah, dan 

lain-lain minimal senilai 10 

% PNBP Fakultas  

15% dari PNBP 

fakultas 

9% dari PNBP 

fakultas 

Hibah  alumni tidak dalam bentuk 

dana tunai namun berupa 

sumbangan barang seperti buku 

untuk koleksi perpustakaan, 

tempat sampah, dan papan 

pengumuman. 

 


