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“Mengenal Dunia, Dikenal Dunia”



Evaluasi Semester Genap 2020-2021
Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada semester genap 2020-2021 berjalan lancar, 
sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan

• Perkuliahan dilaksanakan secara daring sebab aturan yang diberlakukan selama masa pandemi

• Perkuliahan berjalan lancar, dengan beberapa kendala kecil yang bisa diberikan solusinya

• UTS dan UAS sudah dilaksanakan, dengan sekitar 90,52% nilai sudah diinput di aplikasi sevima

• Pelaksaaan pengabdian kepada masyarakat (Praktik Mengajar Alquran) telah dilaksanakan dengan 2 bentuk, yaitu pengabdian di kampung halaman dan PMQ ekuivalensi. 

• Nilai PMQ sudah 100% diinput di aplikasi Sevima, berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang disusun oleh mahasiswa

• Dosen dan mahasiswa Fakultas Ushuluddin aktif dalam kegiatan ilmiah, di antaranya menjadi narasumber pada seminar internasional (1 mahasiswa dan 4 dosen)

• Fakultas Ushuluddin melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, menyesuaikan dengan ruang kantor yang baru

• Fakultas Ushuluddin mendukung peningkatan kualitas dan kompetensi dosen, dalam bentuk dukungan studi lanjutan, pengurusan kepangkatan dan jabatan fungsional, 
pengajuan NIDN dan NIDK, kenaggotaan dalam asosiasi keilmuan (sebagai pengurus), dst.

• Borang pengajuan prodi Ilha sedang dalam pembahasan, ada hambatan disebabkan persiapan teknis, dan sudah dicarikan solusinya

• Aktualisasi mahasiswa dilakukan dalam bentuk menyelenggarakan lomba tahunan (festival Hima Iqtaf), keikutsertaan dalam lomba (menang MTQ), memfasilitasi mahasiswa 
dalam seminar sebagai narasumber, dan penerbitan buku

• Alumni mendapatkan informasi bursa kerja, 4 orang yang telah menyelesaikan kuliah di semester 8 langsung mendapatkan tawaran kerja

• Ijazah dan transkip nilai sudah dibuat dalam format terbaru (PIN) dan dilengkapi dengan SKPI

• Review skripsi dilakukan

• Wisuda secara ofline berlangsung dengan lancar

• Jurnal al-Dhikra terbit kembali dan telah mendapatkan e-ISSN

• Follow-up MoU dengan beberapa lembaga, di antaranya dengan sekolah E-Tahfizh yang menjadi lab Tahfizh bagi fakultas Ushuluddin

• Mahasiswa mendapatkan beasiswa BAMUIS dan BMT pertamina selain beasiswa tahfizh penuh

• Pengurangan biaya perkuliahan sebesar 50% sebagai kebijakana yang ditetapkan akibat adanya pandemi

• Fakultas memberikan bantuan pulsa untuk dosen, dan memfasilitasi penyaluran bantuan sosial akibat pandemi



Rencana Kinerja Semester Ganjil 2021-2022

• Dosen pengampu mata kuliah akan ditetapkan dan diberikan SK mengajar

• Jadwal perkuliahan akan ditetapkan dengan mendengar masukan dari para dosen

• RPS berdasarkan KKNI 2020 (revisi) sedang dalam penyusunan dan diharapkan selesai pada akhir semester ini.

• Pedoman akademik sedang dalam penyusunan, dipararelkan dengan pedoman penulisan skripsi yang mengakomodasi kekhasan prodi IAT

• Perkuliahan dilaksanakan dengan mengacu kepada kalender akademik yang ditetapkan oleh Institut PTIQ, dalam format (online dan hybrid) yang akan ditetapkan oleh Institut

• Perkuliahan mahasiswa semester 1 reguler pagi akan dilaksanakan di Ma’had secara tatap muka, sementara mahasiswa reguler sore akan dilaksanakan secara hybrid. 
Perkuliahan mahasiswa semester 3-7 dilaksanakan secara online

• Pelaksanaan dan pencapaian prestasi dosen dalam bidang Tridharma akan didokumentasikan dalam aplikasi SISTER

• Fakultas melanjutkan pengurusan NIDN dan NIDK, dan mengajukan Serdos untuk dosen

• Fakultas memfasilitasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi dosen

• Fakultas akan menyelenggarakan Studium Generale sebagai agenda rutin persemester

• Fakutas akan mengadakan MoU dan MoA dengan 5 lembaga yang relevan

• Jurnal al-Dhikra terbit vol kedua, dan diharapkan pada tahun 2023 bisa diakreditasi

• Fakultas akan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

• Fakultas akan meng-online-kan skripsi mahasiswa

• Fakultas akan lebih mengaktifkan lagi web Ushuluddin

• Fakultas akan mengurus EMIS, Forlap Dikti, dan administrasi lainnya



• Fakultas melakukan percepatan penyelesaian perkuliahan kepada mahasiswa semester 9

• Fakultas akan mengikutsertakan mahasiswa dan lomba-lomba

• Aktualisasi mahasiswa dalam organisasi yang relevan, semisal Hima dan FKMTHI

• Fakultas mengurus 4 mahasiswa penerima beasiswa KIP, dan mengupayakan penambahan 
penerima beasiswa BAMUIS dan BMT Pertamina

• Fakultas memberikan pengurangan biaya daftar ulang/SKS sebagai kebijakan selama 
pandemi

• Suksesi Hima Iqtaf

• Mendokumentasikan EDOM (evaluasi dosen oleh mahasiswa)

• Optimalisasi lembaga penerbitan Fakultas

• Dst (silahkan diusulkan)




