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Executive Summary

EVALUASI PENCAPAIAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2012 – 2016
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 2015 & 2016

A.

PENGANTAR

Sejarah panjang UIN Jakarta sebagai Perguruan Tinggi Islam yang kini menjadi salah
satu kebanggaan umat Islam Indonesia, sebenarnya diawali dengan lembaga
pendidikan kedinasan yang dikembangkan Kementerian Agama pada tahun 1957
untuk memenuhi kebutuhan pegawai Kementerian, khususnya tenaga guru
Pendidikan Agama Islam di sekolah dan madrasah, guru Bahasa Arab di madrasah,
dan memenuhi kebutuhan tenaga Imam tentara. Institusi pendidikan Islam ini sejak
tahun 1960 sudah berkembang menjadi “pendidikan umum” yang alumninya bisa
memasuki lapangan pekerjaan di luar Kementerian Agama, bahkan sejak tahun 2002
telah memperoleh perluasan kewenangan, tidak hanya mengelola berbagai bidang
ilmu keagamaan, tapi juga ilmu‐ilmu sosial, natural, dan humaniora, dengan misi
untuk memperkuat integrasi antara agama dengan sains, sehingga mendorong
lahirnya sarjana‐sarjana yang memiliki kecerdasan berimbang antara intelektualitas
dengan spiritualitas. Distingsi yang paling mudah dirasakan atau diidentifikasi adalah
komitmen UIN Jakarta yang kuat pada penguasaan sains dan teknologi, serta
konsistensinya dalam beragama, dan pada level yang lebih ideal, adalah
mereformulasi
sains
dan
teknologi yang di‐nafasi spirit
dan ajaran Islam.
GLOBAL
RECOGNITION

Dalam perkembangannya, UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta saat
ini sedang “berbenah” diri
PENGUATAN INTEGRASI
dalam
rangka
penguatan
 Desain Filosofis
 Instrumentalisasi
 Institusionalisasi
integrasi
keilmuan
dan
 Penyiapan SDM
pencapaian rekognisi global.
PERLUASAN REKOGNISI
Penguatan
integrasi
dan
 Mobilitas dosen &
mahasiswa
rekognisi global ini tertuang
 Publikasi Internasional
dalam
dokumen
Rencana
Strategis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2012 – 2016, dengan 3 tiga milestones,
yakni tahapan capacity strengthening pada 2012 ‐ 2016, progressing towards
excellence pada 2017 – 2021, dan global recognition pada 2022 – 2026. Untuk
mencapai tiga tahapan capaian Renstra tersebut, kepemimpinan UIN Syarif
Hidyatullah Jakarta periode 2015 – 2019 masuk pada sebagian capacity
strengthening dan sebagian progressing towards excellence.
PROGRESSING
TOWARD
EXCELLENCE

CAPACITY
STRENGHTENING

Sumber:
Rencana Strategis 2012 – 2016,

Excelling for Global Academic

Distinction, UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta
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B.

KEBIJAKAN DAN TARGET RENSTRA 2012 – 2016

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Renstra 2012 – 2016 UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta disebutkan bahwa rentang tahun 2012 – 2016 merupakan fase
penguatan kapasitas kelembagaan strengthening capacity , yakni pembenahan
internal dan pembangunan karakter kelembagaan baik pada aspek substansi
akademik melalui pengembangan budaya penelitian dan penguatan kerangka
integrasi keilmuan maupun aspek tata kelola kelembagaan dan keuangan.
Sementara, tahun 2017 – 2021 merupakan tahap pengembangan UIN sebagai
perguruan tinggi yang unggul progressing towards excellence . Tahap ini difokuskan
pada peningkatan kinerja pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam kesatuan yang sinergis. Pada tahap ini
pengembangan diorientasikan pada peningkatan penyelenggaraan jaminan mutu
pendidikan baik pada aspek akademik maupun aspek non akademik. Keberhasilan
tahap ini ditandai dengan meningkatnya kerjasama UIN dengan berbagai institusi
baik di dalam maupun luar negeri. Pada tahap ini UIN Jakarta diharapkan sudah
masuk menjadi salah satu dari 100 universitas terbaik di Asia.
Sedangkan
tahap pengakuan Internasional global recognition , UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta menargetkannya pada 2022 – 2026. Kebijakan pada tahap ini
difokuskan pada penguatan eksistensi dan daya saing UIN Syarif Hidayatullah pada
taraf internasional. Keberhasilan tahap ini ditandai dengan terpenuhinya seluruh
indikator world class university dan tampilnya UIN Syarif Hidayatullah di jajaran 300
perguruan tinggi teratas dunia versi lembaga pemeringkat universitas yang kredibel.

C.

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN 2016

1.

Kebijakan dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2015

Tahun 2015 merupakan tahun
TARGET PENCAPAIAN
TAHUN 2012 - 2016
transisi kepemimpinan UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, dari CAPACITY STRENGTHENING
pimpinan periode 2011 – 2015
ke pimpinan periode 2015 –
2019. Pada tahap ini, program,
TARGET
kegiatan dan anggaran sudah
CAPAIAN
2012 ‐ 2016
tetapkan, sehingga tidak terlalu
banyak inovasi yang dilakukan
dalam rangka pencapaian visi
dan misi UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta. Meski demikian, ada
sedikit
perubahan
dan
modifikasi program guna pencapaian visi dan misi UIN sekaligus realisasi dari visi
kerja pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, periode 2015 – 2019.
PEMBENAHAN INTERNAL

Pengembangan
Budaya Penelitian

Penguatan Kerangka
Integrasi Keilmuan

PEMBANGUNAN KARAKTER
KELEMBAGAAN

Tata Kelola
Kelembagaan
Tata Kelola
Keuangan

Sumber:
Disarikan dari Rencana Strategis2012 –2016, Excelling for Global AcademicDistinction, UINSyarif Hidayatullah
Jakarta (h. 16)
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Integrasi
Keilmuan

Penguatan
Program
Studi

DIAMOND
PROGRAM
Towards
a World Class
University

Optimalisasi
Peran dan
Fungsi Dosen
& Guru Besar

Optimalisasi
Anggaran Berbasis
Program

Terdapat 4 empat program
utama pada tahun 2015, yakni; 1
Pengembangan
Budaya
Penelitian,
2
Penguatan
Kerangka Integrasi Keilmuan, 3
Tata Kelola Kelembagaan, dan 4
Tata Kelola Keuangan. Keempat
program ini merupakan target
pencapaian dari Renstra 2012 –
2016 UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta,
yang
kemudian
dijabarkan ke dalam skema
Diamond Program Pimpinan UIN
Syarif
Hidayatullah
Jakarta

Periode 2015 – 2019.
a. Pengembangan Budaya Penelitian
Berdasarkan Renstra 2012 – 2016, indikator pencapaian program pengambangan
budaya penelitian tahun 2015, ditandai dengan peningkatan jumlah alokasi
penelitian, anggaran penelitian, keterlibatan dosen dalam pelaksanaan penelitian,
publikasi hasil penelitian di google scholar, jurnal nasional dan jurnal
Internasional berindeks. Berdasarkan indikator tersebut, beberapa kegiatan yang
tercapai pada 2015 adalah sebagai berikut:
Target
No.
Kegiatan
Realisasi
Keterangan
Capaian
59%
Peningkatan jumlah judul
367 judul
1
90%
Terealisasi 59%
penelitian
2

Anggaran Penelitian

3

Keterlibatan dosen dalam
pelaksanaan penelitian

4
5
6
7

Publikasi hasil penelitian di

google scholar

Publikasi hasil penelitian di
Jurnal Lokal
Publikasi hasil penelitian di
Jurnal Nasional
Terakreditasi
Publikasi hasil penelitian di
Jurnal Internasional
Berindeks SCOPUS

30%
BOPTN

8%

Pagu Definitif sudah
Disahkan pada saat
Serah Terima Jabatan

90%

45%

433 dosen yang
terlibat dari 968

200

700

350% terealisasi

75

95

128% terealisasi

75

75

100% terealisasi

33

36

109% terealisasi

Beberapa program belum terealisasi secara optimal, karena pagu definitif dari
Kementerian Keuangan telah disahkan pada saat peralihan kepemimpinan di UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, sehingga modifikasi anggaran tidak bisa dilakukan
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secara optimal. Namun demikian, pada 2015, Program Penguatan Budaya
Penelitian ini, ditambahkan dengan 3 tiga kegiatan unggulan, yakni international
collaborative research, visiting professor & research fellowship.
b. Penguatan Kerangka Integrasi Keilmuan
Ketercapaian dan keberhasilan Program Penguatan Integrasi Keilmuan ini,
ditandai dengan; 1 Integrasi dalam Kurikulum, 2 Penguatan Dosen, dan 3
Integrasi dalam Proses Pembelajaran. Selengkapnya, capaian target Renstra pada
Tahun 2015 dalam konteks Penguatan Kerangka Integrasi Keilmuan ini
sebagaimana pada Gambar di bawah ini.
INDIKATOR KEBERHASILAN &
REALISASI 2015

Kebijakan 1:
Peningkatan Keunggulan Berbasis Integrasi Keilmuan, Keislaman dan Keindonesiaan
KEGIATAN

PROGRAM

1

1

Pengembangan
Epistemologi Keilmuan
dengan Keunggulan NilaiNilai Keislaman dan
Keindonesiaan

2

3

Pengembangan
Asosiasi Ilmuwan
untuk Studi
Keislaman

Seminar Berkala
dalam satu Disiplin
Ilmu

4

5

Seminar Berkala
Studi Keislaman
Lintas Disiplin

Penggunaan
Bahasa Asing
sebagai Media
Pembelajaran

INDIKATOR
PENGEMBANGAN
KEUNGGULAN
KOMPETITIF DAN
KOMPARATIF

Tersedianya Mata
Kuliah/Referensi
Berorientasi Keislaman
dan Keindonesiaan

Pendirian Asosiasi
Ilmuwan untuk Studi
Keislaman

Terlaksananya
Seminar Berkala
oleh Program Studi

Terlaksananya
Seminar Berkala

Terselenggaranya
Perkuliahan dalam
Bahasa Asing

REALISASI
Sudah dikembangkan
matakuliah berorientasi
pada integrasi keilmuan di
bawah koordinasi Warek I,
LPM dan Wadek I Fakultas

Masih dilakkukan
pembahasan untuk
mencari model
pengembangan Asosiasi
Ilmuan untuk Studi
Keislaman

Seminar dilakukan di
masing‐masing
Program Studi dan
Fakultas

Seminar dilakukan
di masing‐masing
Program Studi dan
Fakultas

17% Program Studi
mengembangkan
pembelajaran
berbasis Bahasa
Asing (Target 40%)

Sumber:
Disarikan dari Rencana Strategis 2012 –2016, Excelling for Global AcademicDistinction, UINSyarif Hidayatullah
Jakarta(h. 16)

c. Tata Kelola Kelembagaan
Ketercapaian target Renstra pada Program Penguatan Tata Kelola Kelembagaan
ini mencakup kapasitas kelembagaan dan profesionalisme pengelolaan keuangan,
dengan indikator ketercapaian ditekankan pada 7 aspek, yakni; 1 Peningkatan
kapasitas pegawai dalam aktivitas pelayanan, 2 Peningkatan populasi Program
Studi yang mendapatkan Akreditasi “A”, 3 Optimalisasi konsorsium keilmuan,
4 Peningkatan mutu Program Studi, 5 Restrukturisasi anggaran berbasis
fungsional, 6 Auditing keuangan dilakukan secara berkala, dan 7 pemanfaatan
media web LAN/WAN untuk pelaporan keuangan. Ketercapaian indikator pada
tahun 2015 ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
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No.

Kegiatan/Indikator

Realisasi

1

Peningkatan kapasitas pegawai dalam aktivitas
pelayanan
Peningkatan populasi Program Studi yang
mendapatkan Akreditasi “A”

2
Optimalisasi konsorsium keilmuan

3
Peningkatan mutu Program Studi

4
Restrukturisasi anggaran berbasis fungsional

5
6
7

2.

Auditing keuangan dilakukan secara berkala
Pemanfaatan media web LAN/WAN untuk
pelaporan keuangan

37 % 26 dari 70 65 prodi sudah
terakreditasi
 6 prodi yang diakreditasi, ada
peningkatan dari “B” ke “A” 1 prodi,
dan dari “C” ke “A”, 1 prodi, yang lain
tetap.
 Sudah dirumuskan model homebasing
dosen
 Beberapa Fakultas sudah menetapkan
konsorsium keilmuan
 Peningkatan mutu dan aksesabiitas
Program Studi
dengan target
pencapaian Sertifikasi AUN‐QA. Pada
2015 dan dilanjutkan pada 2016 ,
terdapat 34 Program Studi yang
disiapkan
untuk
mendapatkan
Sertifikasi AUN‐QA
Penerapan anggaran mengedepankan
model money follow program atau
struktur anggarn didasarkan pada fungsi,
otput dan support padsa visi dan misi
lembaga
Auditing dilakkukan secara berkala,
dengan frekuensi 2 kali dalam setahun
Sudah diterapkan model auditing dan
monitoring pelaporan keuangan dengan
menggunakan sistem SIRBA, SAIBA, EMPA
& SILABI


Kebijakan dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2016

Pada Tahun Anggaran 2016, pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menetapkan
kebijakan pengembangan program dan kegiatannya pada upaya percepatan
transformasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari Teaching University ke Research
University. Kebijakan ini didasarkan pada pemikiran bahwa strengthening capacity
yang menjadi capaian target Renstra 2012 – 2016, perlu dipertegas dan difokuskan
kembali pada upaya penguatan kapasitas kelembagaan, terutama bagaimana sivitas
akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengubah paradigma dan aktivitasnya di
kampus; dari sekadar menjadi pengajar, berubah ke arah menjadi peneliti yang
mengajar dan mengabdi.
Selain itu, transformasi dari teaching university ke research university ini juga
sesungguhnya ditegaskan dalam beberapa regulasi pendidikan di Indonesia. Undang‐
undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, misalnya, yang
menegaskan bahwa pendidikan tinggi memiliki tiga tugas utama, yakni
menyelenggarakan pembelajaran untuk para mahasiswa, mengembangkan
penelitian dan melakukan pengabdian pada masyarakat. Aspek penelitian, yang
menjadi amanat Undang‐undang tersebut, seringkali terabaikan karena para dosen
sibuk dan disibukkan dengan aktivitas pengajaran. Sejatinya, tradisi penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat harus berjalan sinergis dengan pelaksanaan
pembelajaran di universitas. Program penelitian di perguruan tinggi harus
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direvitalisasi, baik program maupun sociological impact‐nya, dengan menggunakan
ukuran‐ukuran research university universitas penelitian .
Perlu ditegaskan kembali, bahwa Research University, atau Universitas Penelitian,
tidak mengubah bingkai penugasan universitas secara regulatif. Universitas tetap
memiliki tiga tugas tri dharma yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat. Hanya saja, kalau universitas dikembangkan dalam
posisi sebagai teaching university universitas pembelajaran , pelaksanaan dharma
pembelajaran jauh lebih penting dibanding dengan dharma penelitian dan
pengabdian pada masyarakat. Universitas pembelajaran diharapkan mampu
mempersiapkan para mahasiswa memasuki lapangan pekerjaan dengan baik,
memiliki keterampilan atau keahlian yang sangat spesifik sesuai kebutuhan pasar,
atau justru memiliki general transferable skill yang diperlukan oleh hampir semua
institusi pemerintahan atau swasta. Berbeda halnya dengan Research University atau
universitas penelitian yang keluar dari bingkai universitas pembelajaran, dan
memperkuat fokus pengembangan program penelitian untuk menemukan teori dan
teknologi baru, serta menyumbangkan teori dan teknologiya itu untuk pemajuan
sektor industri, jasa, perdagangan dan lain‐lain yang berkonstribusi signifikan
terhadap pemajuan ekonomi bangsa.
Atas dasar kerangka
pikir, regulasi dan
kebutuhan perubahan
KEBIJAKAN PROGRAM KERJA 2016
paradigma di atas,
maka pimpinan UIN
Penguatan Studi
Syarif
Hidayatullah
Islam
Jakarta
mengembangkan
3
FROM
TEACHING
tiga
kebijakan, 5
KEBIJAKAN
UNVERSITY
Penguatan Integrasi
PROGRAM KERJA
TO
lima program utama,
Sains dan Agama
TAHUN 2016
RESEARCH
UNIVERSITY
dan
10
sepuluh
program
pendukung
dalam
upaya
Perluasan Rekognisi
Internasional
pencapaian
(Regional & Global)
transformasi
UIN
Jakarta dari teaching
university ke research
university. Ketiga kebijakan tersebut, adalah; 1 Penguatan Studi Islam, Penguatan
Integrasi Sains dan Agama, dan 3 Perluasan Rekognisi Internasional, baik skala
Regional maupun Global.
KEBIJAKAN PROGRAM KERJA
TAHUN 2016

Selain berpijak pada 3 kebijakan, 5 program utama dan 10 program pendukung
tersebut, pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tetap melakukan penguatan pada
budaya penelitian, peningkatan mutu SDM, pemanfaatan media ICT sebagai media
pembelajaran, perluasan jaringan dan peningkatan mutu kelembagaan.
a. Penguatan Budaya Penelitian
Pelaksanaan penelitian di UIN Syarif Hidayatullah perlu mendapatkan
penekanan tersendiri, karena selain untuk menumbuhkembangkan tradisi
penelitian di kalangan dosen, juga untuk menyiapkan draft naskah/artikel hasil
penelitian yang siap dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal
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Internasional yang berindeks. Publikasi artikel ini menjadi sangat penting
digalakkan, agar produk akademik para dosen bisa dikonsumsi oleh publik, baik
nasional maupun global. Oleh karenanya, pada tahun 2016, pimpinan UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta memastikan program dan kegiatannya, difokuskan pada:
1 Peningkatan dana bantuan penelitian, dari Rp. 7.050.000.000,‐ Terbilang:
tujuh milyar lima puluh juta rupiah menjadi Rp. 23.950.000.000,‐
Terbilang: dua puluh tiga milyar sembilanratus lima puluh juta rupiah .
Angka ini sudah mendekati amanat Undang‐undang bahwa dana BOPTN Rp.
90.479.688.000 harus dialokasikan untuk penelitian dan pengabdian
sebesar 30%;
2 Pengembangan cluster penelitian yang didasarkan pada tematik dan capaian
outputs/outcomes. Tahun 2016 ini, terdapat 9 sembilan cluster penelitian,
yakni; 1 penelitian pemula, 2 penelitian pengembangan tata kelola
kelembagaan, 3 penelitian pengembangan kebijakan integrasi keilmuan,
4 penelitian pengembangan ilmu pengetahuan sains , 5 penelitian
pengembangan kajian keislaman islamic studies , 6 penelitian
pengembangan hak kekayaan intelektual
HaKI ,
7
penelitian
pengembangan kerjasama industri dan perbankan, 8 penelitian
pengembangan kerjasama antarperguruan tinggi, dan 9 penelitian
kerjasama internasional international collaborative research ;
3 Peningkatan kapasitas dosen dalam melakukan penelitian, melalui beberapa
kegiatan, antara lain; Kegiatan Bengkel Proposal, Training of Trainers
Metodologi Penelitian, Workshop Metodologi Penelitian Kualitatif dan
Kuantitatif, Diskusi Tematik/Serial tentang Metodologi Penelitian dan lain
sebagaianya;
4 Peningkatan publikasi hasil penelitian dan karya akademik dosen, dengan
target 300 artikel terpublikasikan di jurnal internasional berindeks, 200
artikel terpublikasikan di jurnal nasional terakreditasi, dan 100 artikel
terpublikasikan di jurnal lokal jurnal nasional ber‐ISSN .
b.

Peningkatan Mutu Sumberdaya Manusia
Sumberdaya manusia SDM menjadi titik sentral dari keberhasilan pelaksanaan
program dan kegiatan pada suatu organisasi, termasuk program dan kegiatan di
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oleh karenanya, pimpinan UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta menilai sangat penting peningkatan mutu sumberdaya UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, melalui percepatan, intervensi dan sustainability
program penguatan SDM, antara lain:
1 Mendorong percepatan studi S3 Program Doktor bagi dosen UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, hingga tercapai target minimum 35% dosen UIN
memiliki kualifikasi pendidikan Doktor S3 , dan 65% dosen UIN Jakarta
memiliki kualifikasi pendidikan Magister S2 . Selain itu, linieritas keilmuan
dosen juga ditargetkan 90% match antara bidang ilmu yang diajarkan
dengan kualifikasi pendidikannya, dan hanya menyisakan 10% dosen saja
yang memiliki kualifikasi pendidikan mismatch;
2 Pendampingan bagi dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala
agar secepatnya bisa memproses menjadi Guru Besar, dan membantu para
dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor agar segera naik ke jabatan
fungsional Lektor Kepala;
3 Peningkatan kapasitas tenaga kependidikan pegawai administratif ;
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4

Penerapan merit system dalam penempatan, mutasi, demosi dan promosi
pegawai;

c.

Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi dan Komunikasi ICT
Pemanfaatn secara oprimal terhadap teknologi informasi dan komunikasi
information and communication technology merupakan sebuah keniscayaan
dalam konteks mengantarkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai perguruan
tinggi Islam yang dikenal dunia internasional. Melalui pemanfaatan media
informasi dan komunikasi, karya akademik dosen, profil, dan produk‐produk
sivitas akademika UIN dapat terpublikasikan dan dikonsumsi oleh publik dunia.
Oleh karenanya, penguatan dan peningkatan kapasitas ICT UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta harus dioptimalkan, melalui beberapa program, antara lain:
1 Peningkatan kapasitas bandwith jaringan internet UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta;
2 Pemanfaatan media blog dosen dan mahasiswa agar dijadikan sebagai media
komunikasi dan sekaligus media pembelajaran. Dengan memanfaatkan blog
sebagai media pembelajaran, selain materi pembelajaran dapat diakses
secara mudah, juga dapat meningkatkan rating webometric;
3 Optimalisasi pemanfaatan sistem repository sebagai data bank bagi karya‐
karya sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Seluruh karya
akademik dosen, baik hasil penelitian atau hasil bimbingan pada mahasiswa
S1. S2 dan S3 dapat dipublikasikan melalui media repository sehingga harya
sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dapat dikonsumsi oleh
publik lokal, nasional, regional dan internasional;
4 Optimalisasi website kelembagaan, baik di tingkat universitas maupun
fakultas sebagai media promosi akademik, sehingga bisa menarik minat
calon mahasiswa Internasional untuk memilih UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta sebagai lembaga pendidikan tinggi targetted atau pilihan mereka;

d.

Perluasan Jaringan dan Rekognisi Internasional
Meski target rekognisi Internasional baru dicanangkan pada 2022 sampai 2026,
tetapi upaya rintisan ke arah pengakuan Internasional sudah harus dimulai dari
sekarang. Oleh karenanya, sejak 2015 sudah dimulaih rintisan beberapa
program yang mengarah pada pengembangan jaringan dan pengakuan
Internasional terhadap aktivitas dan produk sivitas akademika UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta. Beberapa kegiatan yang dikembangkan dalam konteks
perluasan jaringan dan rekognisi Internasional ini adalah sebagai berikut:
1 Peningkatan mutu dan pengelolaan Student Exchange Program, sebagai
ajang pertukaran mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan
mahasiswa Internasional. Dalam konteks ini, dikembangkan dua 2 model
program student exchange, yakni model outbound, dimana mahasiswa UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta mengikuti program pendidikan 1‐2 semester di
beberapa perguruan tinggi partner; dan model inbound, yakni mahasiswa
universitas di luar negeri mengikuti perkuliahan 1 – 2 semester di UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta;
2 Peningkatan mutu program Visiting Professor & Research Fellowship,
dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas dosen UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta untuk berbagi pengalaman dengan mengajar dan melakukan
penelitian di universitas partner, baik di wilayah Amerika, Eropa, Timur
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e.

Tengah dan wilayah lain yang memiliki kesamaan visi dan program
pendidikan;
Peningkatan kerjasama dengan funding agencies, perguruan tinggi di luar
negeri untuk mendukung optimalisasi pemenuhan tridharma perguruan
tinggi, yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Peningkatan Mutu Kelembagaan
Peningkatan mutu kelembagaan dimaksudkan sebagai upaya menguatkan dan
meningkatkan kapasitas kelembagaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta agar dapat
memenuhi berbagai indikator Perguruan Tinggi bermutu, baik dalam perspektif
PTN‐BH, Research University, ataupun World Class University. Oleh karenanya,
beberapa program yang dikembangkan dalam konteks peningkatan mutu
kelembagaan ini adalah sebagai berikut:
1 Pendampingan program studi agar mendapatkan grade A, dengan target
60% Program Studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terakreditas A oleh
BAN‐PT;
2 Pendampingan dan penguatan program studi agar lulusannya mendapatkan
pengakuan di Asia, melalui program sertifikasi AUN‐QA. Pada 2016 ini,
sebanyak 34 Program Studi akan mengikuti proses sertifikasi AUN‐QA, dan
akan ditingkatkan jumlahnya secara bertahap.
3 Penerapan audit kinerja dan audit keuangan secara berkala, minimal 2 kali
dalam 1 satu tahun agar semua aktivitas kelembagaan dapat diukur secara
transparan dan akuntabel;
4 Penyiapan prasarana dan sarana bagi dosen yang layak dan nyaman untuk
menjalankan dharma sebagai dosen, yakni mengajar, meneliti dan mengabdi
kepada masyarakat.

Kelima program utama inilah yang diharapkan dapat mendukung kebijakan impinan
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam pencapaian transformasi UIN Jakarta dari
teaching university ke research university.
PENUTUP

Akhirul kalam, mengakhiri summary ini, dapat dikatakan bahwa banyak program dan

kegiatan yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2015 dan kebijakan program kerja
tahun 2016 sudah “menapaki” target pencapaian Renstra 2012 ‐ 2016, bahkan tahun
2015‐2016 sudah mulai dirintis pencapaian target progressing toward excellence
2017 – 2021 dan target global recognition 2022 – 2026 , melalui beberapa
kegiatan monumental, seperti rintisan 34 Program Studi yang akan disertifikasi BAN‐
PT dan AUN‐QA, International Collaborative Research, Research Fellowship, Visiting
Professor, dan Student Exchange. Akan tetapi, tentu saja keberhasilan ini, juga masih
dibarengi dengan beberapa program dan kegiatan yang belum sepenuhnya
terealisasi, terutama berkenaan dengan penyiapan sarana dan prasarana pendidikan,
seperti ruang kerja dosen, ruang belajar mahasiswa dan laboratorium di setiap
Program Studi. Dukungan berbagai pihak dalam menutupi kekurangan ini
merupakan sesuatu yang diperlukan dan dibutuhkan oleh UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.
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Demikian ringkasan hasil evaluasi pencapaian Rencana Strategis Renstra UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta 2012 – 2016 ini disampaikan. Semoga dapat memberikan
gambaran terkait dengan apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh pimpinan
dan jajaran perangkat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam upaya pencapaian
Renstra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan cita bersama mengantarkan UIN Jakarta
sebagai salah satu universitas berkelas dunia world class university .
Jakarta, Februari 2016
Rektor,
Ttd.,
Prof. Dr. Dede Rosyada, MA.
NIP. 19571005 198703 1 003
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