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strategis dan perencanaan operasional Pascasarjana UIN 
Walisongo Semarang tahun 2020-2024, perlu adanya 
penetapan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana 
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KATA PENGANTAR 

 
 
 

Alhamdulillah, atas Ridla dan inayah-Nya, Pascasarjana UIN 

Walisongo Semarang telah dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) 

Pascasarjana UIN Walisongo Tahun 2020-2024 yang akan menjadi dokumen 

resmi perencanaan Pascasarjana lima tahun ke depan. 

 

Renstra Pascasarjana ini mengacu kepada Renstra UIN Walisongo 

Semarang 2020-2024, dan untuk selanjutnya akan ditindak lanjuti dan 

dijabarkan dalam Rencana Operasional Pascasarjana. 

 

Tersusunnya dokumen ini tentunya dapat terwujud atas usaha sinergis 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih dan 

menyatakan perhargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang 

telah memberikan semua pemikiran dan tenaganya dalam penyusunan 

dokumen Renstra ini. 

 
Semarang, 4 Januari 2020 
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Nomor : B-0261/Un.10.9/ D/ 
PP.00.9/1/2020 
Tentang: Penetapan 
Rencana Strategis (Renstra) 
dan Rencana Operasional 
(Renop) Pascasarjana UIN 
Walisongo Semarang Tahun 
2020-2024. Tanggal: 4 
Januari 2020 

 
ABSTRAKSI  

RENSTRA PASCASARJANA UIN WALISONGO 
TAHUN 2020-2024 

 
 Pascasarjana UIN Walisongo saat ini mengalami tantangan besar, 

mulai dari tuntutan keniscayaan bagi UIN Walisongo sebagai Universitas 

Riset (menuntut kuantitas mahasiswa Pascasarjana lebih banyak lagi 

sekaligus kualitasnya), sementara terbatas peminat, pragmatisme masyarakat 

belajar untuk bekerja, dan posisi Pascasarajana maupun UIN Walisongo 

sendiri. Beberapa hal tersebut menuntut sivitas akademika Pascasarjana 

terutama pengambil kebijakan untuk melakukan penggodokan ulang 

sekaligus menetapkan beberapa strategi yang tepat menjawab tantangan di 

atas. 

Analisis SWOT perlu dilakukan untuk memotret secara makro dan 

mendalam atas apa yang terjadi pada Program ini serta bagaimana dunia luar 

sedang menanti. Masyarakat menuntut dunia pendidikan mampu 

memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Di sisi lain secara 

internal, mampukah Pascasarjana menyediakan apa yang menjadi harapan 

masyarakat.  

 Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menuntut Pascasarjana melakukan 

perumusan kembali rencana strategis 5 tahun ke depan guna membimbing 

Pascasarjana melaksanakan tri dharma perguruan tinggi-nya searah dengan 

tantangan yang dihadapi saat ini hingga 5 tahun ke depan. 

 Perencanaan strategis ini sebagai penjabaran dari Visi UIN Walisongo 

yaitu: “Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis Kesatuan Ilmu 

Pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2038”   
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 Renstra Pascasarjana UIN Walisongo ini mengacu kepada renstra UIN 

Walisongo 2020-2024 sebagai rencana strategis lima tahunan tahap kedua, 

setelah 5 tahun pertama sukses dalam proses transformasi IAIN ke UIN 

dengan pemantapan lembaga yang terakreditasi A. 

 Dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Walisongo 

digambarkan bahwa untuk pencapaian visi misi UIN 2038 dilakukan melalui 

tahapan waktu sebagai berikut: 

 

 

Setidaknya ada 5 fase dari pencanangannya tahun 2014, UIN Walisongo yang 

bertransformasi dari IAIN berusaha mewujudkan mimpinya untuk menjadi 

Universitas Islam riset kelas dunia tahun 2038, dengan basis kesatuan ilmu 

dan berorientasi kepada kemanusiaan dan peradaban sebagaimana 

dioperasionalkan dalam visi misi Pascasarjana. 

5 Fase tersebut antara lain: 

1. Fase I (2015-2019): Penguatan Kelembagaan, transformasi IAIN ke UIN  
2. Fase II (2020-2024): Konsolidasi menuju Universitas Riset 

3. Fase III (2025-2029): Penguatan menuju Universitas Riset Nasional 

4. Fase IV (2030-2034): Pengembangan menuju Universitas Riset Asia 
Tenggara 

5. Fase V (2035-2038) : Pengakuan Universitas Riset Asia 

Masing-masing fase telah digambarkan secara jelas dalam RIP UIN Walisongo 
maupun Renstra UIN Walisongo 2020-2024. 

Adapun penjelasan visi Pascasarjana UIN Walisongo sebagai berikut: 

1. Pusat Humanisasi Ilmu-Ilmu Keislaman: yaitu menjadi pusat 

kajian/penelitian yang melakukan rekonstruksi terhadap ilmu-ilmu 

keislaman agar membumi atau menjadi solusi bagi kehidupan manusia, 
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dengan memadukan nilai universal Islam dengan ilmu pengetahuan 

modern. 

Untuk menjadi Pusat Kajian/ Penelitian yang dimaksud, maka 

Pascasarjana UIN Walisongo berupaya memenuhi beberapa hal: 

a.  Berpijak pada konsep pendidikan yang bertauhid serta komprehensif. 

b.  Berpijak pada hasil penelitian ilmu-ilmu yang Islami. 

c.  Menjalankan program islamisasi ilmu pengetahuan 

d.  Merancang kurikulum inti 

e.  Mengembangkan metode pengajaran yang Islami 

f.  Menciptakan tata kelola yang efektif 

g.  Memiliki sistem penerimaan mahasiswa yang selektif dan berkualitas 

h.  Memiliki SDM yang saleh, ihlas, profesional dan menjunjung tinggi 

nilai-nilai Islam  

Selain itu, sebagai Pusat Kajian/ Penelitian, maka dilakukan 

Pengembangkan riset berbasis Unity of Sciences sekaligus mendukung 

upaya UIN menjadi Universitas riset yang sesuai dengan pendapat Komisi 

Boyer AS, antara lain sebagai berikut: 

a.  Komitmen untuk menciptakan pengetahuan baru. 

b.  Hasil Penelitian digunakan sebagai kualifikasi utama untuk 

penerimaan dan promosi jabatan. 

c.  Mahasiswa Pascasarjana (magister dan doktor) jumlahnya lebih 

banyak dibandingkan mahasiswa sarjana.  

d.  Lingkungan mendukung budaya riset: bahan pustaka yang lengkap, 

didukung laboratorium serta penerbitan. 

e.  Pengakuan internasional terhadap hasil-hasil temuannya. 

f.  Mahasiswa luar negeri diberikan akses untuk membangun 

heterogenitas budaya, bangsa dan bahasa. 

g.  Menyediakan program multi-disiplin.  

h.  Tersedianya program kesenian yang didukung fasilitas yang baik. 

 

2. Kesatuan Ilmu Pengetahuan: kesatuan ilmu pengetahuan mengandung 

arti kesatuan antara ilmu keagamaan (al-u’lum alddiniyyah), ilmu sosial 

humaniora (social science, al-ulum al ijtimaiyah) dan ilmu alam (natural 

science, al-‘ulum al-kauniyyah). Kesatuan ilmu pengetahuan ini dibangun 
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atas dasar asumsi bahwa semua ilmu bersumber dari Allah dan ilmu 

merupakan salah satu sifat Allah. Dalam mengajarkan ilmu kepada 

manusia, Allah membuat tanda (ayat) yang harus dibaca oleh manusia. 

Tanda tersebut berupa tanda yang diwahyukan melalui para Nabi dan 

Rasul dan tanda yang harus dibaca melalu alam semesta. Kedua tanda 

(ayat) tersebut harus ditelaah sebagai kesatuan (unity).  Secara spesifik, 

wahyu ini diklasifikasikan menjadi tiga macam: ayat qur’aniyah (ayat yang 

bersumber dari wahyu Ilahi dan sunnah), ayat ijtima’iyah (ayat yang 

bersumber dari fenomena/realitas sosial), dan ayat kauniyyah (ayat 

bersumber dari fenomena alam). Berawal dari klasifikasi itu muncullah tiga 

disiplin baru ilmu bernafas Islam; disiplin ilmu keagamaan (al-u’lum 

alddiniyyah), disiplin ilmu sosial humaniora (social science, al-ulum al 

ijtimaiyah) dan ilmu alam (natural science, al-‘ulum al-kauniyyah). 

Dalam perspektif falsafah kesatuan ilmu, Pascasarjana UIN Walisongo 

meyakini bahwa, secara ontologis, ilmu merupakan sifat Allah yang tidak 

dapat dipisahkan dari-Nya. Ilmu adalah realitas Kebenaran (al-Haq) yang 

selanjutnya diajarkan kepada manusia melaui simbol. Secara 

epistemologis, ilmu bisa diperoleh melalui pemahaman terhadap wahyu 

(ilmu Hudhuri) dan juga melalui penyelidikan dan riset terhadap ayat-ayat 

alam (kauni). Kata untuk kemanusian dan peradaban merupakan 

penekanan aksiologi ilmu yang dikembangkan pada Prodi Ilmu Agama 

Islam (IAI) Pascasarjana UIN Walisongo. 

Alumni yang diluluskan Pascasarjana UIN Walisongo memiliki tiga 

karakter utama. Pertama, bertakwa kepada Allah sebagai sumber dari 

segala sumber ilmu pengetahuan. Kedua, memiliki komitmen kuat untuk 

memberikan sumbangan nyata bagi keberlangsungan hidup manusia dan 

alam. Ketiga, mampu mengembangkan ilmu-ilmu baru yang berbasis pada 

akar budaya masyarakat Indonesia. 

 

3. Kemanusiaan dan Peradaban 

Kemanusiaan di sini mengandung arti bahwa Pascasarjana UIN 

Walisongo menetapkan diri sebagai bagian dalam upaya memanusiakan 

manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan melaksanakan tugas-

tugas kemanusiaan. Sementara yang dimaksud Peradaban di sini adalah 
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way of life yang muncul setelah manusia hidup dalam kota atau 

masyarakat yang terorganisasi sebagai negara.  

Melalui kemanusiaan, Pascasarjana UIN Walisongo menetapkan diri 

sebagai bagian dalam upaya memanusiakan manusia, menjunjung tinggi 

nilai dan melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Secara khusus, sivitas 

Pascasarjana UIN Walisongo didorong untuk dapat menjalin hubungan 

harmonis kepada semua pihak tanpa membedakan suku, budaya, ras, 

agama dan lain-lain. Dengan cara demikian, Pascasarjana UIN Walisongo 

ingin mewujudkan masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan 

yang adil dan beradab. Karena itu, pendekatan keilmuan yang digunakan di 

Pascasarjana UIN Walisongo adalah pendekatan theo-antroposentris yaitu 

pendekatan dengan sentral ketuhanan dan kemanusiaan.  

Sementara melalui Peradaban, Pascasarjana UIN Walisongo bertekad 

memberikan kontribusi bagi kualitas hidup manusia, masyarakat, bangsa, 

bahkan dunia. Peradaban yang luhur tentunya peradaban yang nilai-

nilainya tidak tercerabut dari local wisdom negara Indonesia yang 

menjunjung tinggi gotong royong, tenggang rasa dan saling menghargai. 

Peradaban mengandung arti bahwa Pascasarjana UIN Walisongo bertekad 

memberikan kontribusi bagi kualitas hidup manusia, masyarakat, bangsa, 

bahkan dunia. 

Dengan demikian, “Kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan 

peradaban” mengandung arti bahwa pengetahuan bersumber dari Allah 

yang memiliki dimensi theo-antroposentris dan non-dikotomis, bertujuan 

untuk memanusiakan manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan 

melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan serta berkontribusi pada 

peningkatan kualitas hidup manusia, masyarakat, bangsa, bahkan dunia. 

 

Misi Pascasarjana UIN Walisongo memiliki adalah sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran S2 dan S3 Berbasis Unity of 

Sciences. 

2. Meningkatkan Kualitas penelitian yang berorientasi pada pengembangan 

Ilmu-ilmu Keislaman yang humanis. 

3. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset untuk pengembangan 

masyarakat yang humanis. 
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4. Menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal 

dalam pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman. 

5. Mengembangkan kerjasama Regional, Nasional dan Internasional untuk 

pengembangan Prodi Ilmu Agama Islam (IAI) Pascasarjana. 

6. Menyelenggarakan sistem tata kelola Prodi Ilmu Agama Islam (IAI) 

Pascasarjana yang profesional berstandard internasional. 

Adapun tujuan Pascasarjana adalah: 

1. Melahirkan Magister dan Doktor yang memiliki kapasitas akademik, 

profesional dan berakhlaqul karimah yang mampu menerapkan dan 

mengembangkan Unity of Sciences. 

2. Menghasilkan Karya penelitian pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman yang 

humanis. 

3. Menghasilkan karya pengabdian berbasis riset untuk pengembangan 

masyarakat yang humanis. 

4. Mewujudkan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam Tri Dharma 

Pascasarjana untuk pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman. 

5. Memperoleh hasil yang positif dan produktif dari kerjasama dengan 

berbagai lembaga dalam skala Regional, Nasional dan Internasional untuk 

pengembangan Pascasarjana. 

6. Lahirnya tata kelola Pascasarjana yang profesional berstandard 

internasional. 

 Rencanaan Strategis Pascasarjana UIN Walisongo Tahun 2020-2024 

dituangkan dalam dokumen yang terdiri dari empat bab. Bab pertama berisi 

pendahuluan yang meliputi latar belakang, sejarah singkat, visi, misi dan 

tujuan Pascasarjana UIN Walisongo. Bab kedua, kondisi umum yang berisi 

analisis SWOT terhadap 9 (sembilan) bidang perencanaan meliputi, bidang 

organisasi dan kelembagaan, bidang ketenagaan, bidang pendidikan dan 

budaya akademik, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat, 

bidang perpustakaan, bidang laboratorium, bidang kemahasiswaan, bidang 

keuangan serta bidang sarana dan prasarana. Bab ketiga, rencana strategis 

yang berisi rumusan strategi yang diambil untuk pengembangan Pascasarjana 

UIN Walisongo lima tahun kedepan serta program-program strategis yang 

dikembangkan pada 9 (sembilan) bidang tersebut. Bab empat adalah penutup. 
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Di bidang organisasi dan kelembagaan, strategi yang  

dikembangkan adalah peningkatan kualitas layanan, optimalisasi tenaga yang 

ada, pemaanfaatan teknologi layanan, penguatan jejaring serta organisasi 

alumni. 

Di bidang ketenagaan, strategi yang dikembangkan adalah 

Optimalisasi peran Guru Besar dan doktor dalam riset-reset unggulan, 

Peningkatan produktivitas dosen dan mewujudkan tenaga professional dan 

diakui dunia (tersitasi). 

Di bidang Pendidikan dan Budaya Akademik, strategi yang 

dikembangkan adalah pemantapan dosen ilmu dengan penguatan keilmuan 

sesuai disiplin ilmu yang digeluti, menghidupkan suasana akademik nan 

islami serta pemanfaatan teknologi secara merata. 

Di bidang Penelitian, strategi yang dikembangkan adalah publikasi 

hasil penelitian di jurnal-jurnal ersitasi, dan membangun jejaring penelitian 

dengan banyak pihak selain memburu hibah penelitian kompetetif. 

Di bidang Pengabdian kepada Masyarakat, strategi yang 

dikembangkan adalah membangun jaringan luas dengan berbagai komponen 

masyarakat serta mewujudkan kaderisasi tenaga profesional yang handal di 

masyarakat. 

Di bidang Perpustakaan, strategi yang dikembangkan adalah 

optimalisasi buku perpustakaan dan penguatan jaringan pustaka dan e-library 

serta jurnal-jurnal bereputasi. 

Di bidang laboratorium, Strategi yang dikembangkan adalah 

meningkatkan SDM, Pengkondisian mahasiswa untuk melakukan kerja-kerja 

di laboratorium hingga mempublikasikan dan evaluasi berkala. 

Di bidang Kemahasiswaan, strategi yang dikembangkan adalah 

optimalisasi peran serta mahasiswa dalam dunia akademik seperti pelibatan 

penelitian maupun pengabdian, menggali potensi bakat minat guna 

mendorong mereka berprestasi dalam bakat minatnya, selain itu penggalian 

dan optimaslisasi beasiswa untuk menopang kualitas mahasiswa dan 

penjaringan bibit unggul. 

Di bidang Keuangan, strategi yang dikembangkan adalah optimalisasi 

dana dan pengelolaannya serta penjaringan dana dari luar anggaran. 
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Di bidang Sarana dan Prasarana, strategi yang dikembangkan 

adalah optimalisasi sarana prasarana dan pemeliharaan bersama sarana 

prasarana tersebut. 

 

 

Semarang, 4 Januari 2020 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Menuntut “ilmu” itu wajib ‘ain (kewajiban individual), 

sementara menuntut “ilmu tertentu” itu juga wajib hanya saja bersifat 

kifayah (kewajiban kolektif), artinya harus ada yang belajar ilmu 

tertentu untuk kepentingan bersama. Isyarat ini sebagaimana al-

Qur’an memerintahkan dari sebagain masyarakat, ada kelompok kecil 

yang mendalami ilmu agama (al-din) yang nantinya dapat melakukan 

pencerahan agama di masyarakatnya, sebagaimana ada di antara 

mereka harus ada yang belajar ilmu kesehatan, teknik dan lainnya. 

Fenomena perbedaan bahkan hingga konflik agama, salah satu 

penyebabnya adalah kurangnya, atau terbatasnya atau bahkan 

kesalahan dalam memahami agama. Hal ini timbul karena tidak tahu, 

tapi juga ada yang tidak mau tahu. Faktor ini pulalah yang menjadikan 

penting sebagian masyarakat berkewajiban mendalami agama dari 

dasar-dasarnya (ushul) untuk kemudian menjadi agen pencerah bagi 

masyarakatnya. 

Seiring dengan tantangan pragmatisme dunia kerja, 

Pascasarjana yang secara ideal mencetak manusia-manusia yang siap 

bekerja untuk kemaslahatan umat berhadapan dengan dunia kerja 

praktis (tukang), sehingga perlu revitalisasi kembali dan merancang 

strategi yang tepat untuk membuka mata masyarakat bahwa Program 
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ini cukup menjanjikan bagi lahirnya pencerah umat menuju baldatun 

tayyibatun wa rabbun ghafur. 

B. SEJARAH SINGKAT 

UIN Walisongo Semarang yang sebelumnya adalah IAIN 

Walisongo telah ada sejak 6 April tahun 1970. Berdirinya lembaga 

pendidikan ini tidak terlepas dari tokoh-tokoh pesisir Jawa Tengah 

yang notabenenya adalah kalangan Nahdliyyin dan rintisannya dimulai 

sejak tahun 1963.1 Menurut Drs. Soenarto Notowidagdo, suasana 

perpolitikan yang terhegemoni oleh partai Golkar, dan menurut Drs. H. 

Masdar Helmy, bahwa saat tersebut merupakan kesempatan terbaik 

bagi warga NU untuk berbuat sesuatu, dengan pertimbangan mereka 

memiliki suara yang cukup signifikan dan berada pada pos-pos 

strategis. Representasi dari tokoh-tokoh Nahdliyyin sangat kental 

dengan upaya pendirian UIN Walisongo, seperti: anggota Catur 

Tunggal Kabupaten Kudus, Dandim Ezi Soeharto, Danres RM. 

Soewarno Poesposaputro, Kajari Kasmono Hadi, S.H., dan Ketua 

Pengadilan Negeri Kudus Soepirman, S.H.2 

Keberadaan UIN di Semarang pada saat itu, memperoleh 

dukungan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah, Brigjen 

Moenadi, Pangdam VII Diponegoro, Mayjen Soerono, Pandak IX, 

Brigjen Pol. Soemantri Sakimi, dan Kajati Propinsi Jawa Tengah, 

Soegiri, S.H. Hal ini didukung data bahwa K.H. Imam Sofwan memiliki 

keakraban dengan Gubernur Jawa Tengah, Mayjen Moenadi.3Secara 

formal Program yang berdiri pertama kali adalah Program Tarbiyah 

dengan jurusan pendidikan Agama.4 Sebenarnya ide awalnya adalah 

mendirikan Program Dakwah pada tahun 1963 tapi gagal secara 

formal.5 

                                                 
1Tim Penyusun, Buku Panduan Program Sarjana (S.1), dan Diploma 3 (D.3), Semarang : 

UIN Walisongo Press, 2011, hal. 9  
2Ibid., hal. 10  
3Sebagaimana diinformasikan dari data wawancara dengan Drs. H. Ahmad Darodji tganggal 

26 Juli 2002 di Semarang, Pimpinan SP-UIN Walisongo Semarang  tahun 1966. Info ini sebagimana 
dikutip pada Buku Panduan UIN Walisongo.Lihat pada, Ibid, hal. 11    

4Ibid.,hal. 20  
5Ibid.,hal. 16  
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Seiring upaya legalisasi, UIN Walisongo Semarang mengambil 

strategi pembuatan Program-Program di daerah. Di antara Program-

Program tersebut adalah Program Ushuluddin yang bertempat di 

Kudus dan Program Ushuluddin di Slawi, Kabupaten Tegal. Adapun 

Program-Program yang lain adalah Program Syar’iah di Bumiayu, 

Brebes, Program Syari’ah di Demak, Program Tarbiyah di Salatiga, 

Program Dakwah di Semarang. Seluruh Program tersebut berdiri tidak 

terlepas dari ulama-ulama NU di daerah-daerah dan para birokrat NU.6 

Pada saat itu beberapa daerah telah mempersiapkan Sekolah Persiapan 

(SP) IAIN yang sudah dinegerikan dan ada yang belum (SP swasta) 

karena dihentikan sementara oleh Departemen Agama (sekarang 

Kemenag), di antaranya berafiliasi ke IAIN Sunan Kalijogo-Yogyakarta, 

ada juga yang ke IAIN Walisongo.7 

UIN (yang awalnya IAIN) secara resmi berdiri pada 6 April 1970 

dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 

No.30 dan 31 tahun 1970. Tepatnya pada hari Senin Wage. Pada saat 

berdirinya, IAIN Walisongo merupakan gabungan dari beberapa 

fakultas yang ada diaerah yang sebagian diantaranya merupakan 

fakultas cabang dari IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta 

dan sebagian yang lain merupakan penegerian dari PTAI swasta. 

Rektor pertama IAIN Walisongo Semarang dipegang oleh K.H. 

Zubair hingga tahun 1973.8 Panitia Pendiri IAIN Walisongo Semarang 

adalah Drs. Soenarto Notowidagdo yang dibantu oleh K.H. Aboe Amar, 

Soekarno, B.A., Drs. Edi Sarjono, dan beberapa anggota panitia 

setempat. Kepanitiaan ini diakui secara sah oleh Pemerintah Republik 

Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 40 Tahun 

1969 tertanggal 22 Mei 1969. 

Pada saat itu, UIN Walisongo terdiri dari Fakultas Dakwah di 

Semarang, Fakultas Syariah di Bumiayu, Fakultas Syariah di Demak, 

Fakultas Ushuluddin di Kudus, dan Fakultas Tarbiyah di Salatiga. Pada 

tahun yang sama, Fakultas Tarbiyah Kudus yang semula menginduk ke 

IAIN Sunan Kalijaga dan Fakultas Ushuludin Tegal digabungkan ke 
                                                 

6Ibid.,hal. 24  
7Ibid., hal.26  
8Ibid.,hal. 27  
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IAIN Walisongo Semarang. Dalam rangka rasionalisasi, pada tahun 

1973 Fakultas Tarbiyah Kudus, Syariah Demak, Ushuludin Tegal 

dipindah di Semarang dan menjadi fakultas induk. Sementara Fakultas 

Syariah Bumiayu dipindah ke Pekalongan, yang bersama Fakultas 

Tarbiyah Salatiga dan Ushuluddin Kudus menjadi fakultas cabang.  

Sejak tahun 1983, seluruh fakultas berdiri sendiri, dengan status yang 

sama.  

Pada tahun 1992, Fakultas Syariah Pekalongan dan Ushuludin 

Kudus dipindah ke Surakarta, dan tahun 1993 Fakultas Tarbiyah IAIN 

Sunan Kalijaga di Purwokerto digabungkan ke IAIN Walisongo. Pada 

tahun 1997, seluruh fakultas di daerah secara kelembagaan dipisahkan 

dari IAIN Walisongo dan beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN). Dengan beralihnya status fakultas daerah 

tersebut, IAIN Walisongo hanya memiliki empat fakultas yang ada di 

Semarang, yaitu Dakwah, Syariah, Tarbiyah, dan Ushuluddin. 

Bersamaan dengan perubahan fakultas daerah menjadi STAIN, IAIN 

(UIN) Walisongo mendapatkan ijin untuk membuka Prodi Ilmu Agama 

Islam (IAI) Pascasarjana. 

Pembukaan Prodi Ilmu Agama Islam (IAI) Pascasarjana 

didasarkan pada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 209 Tahun 

1997, yang mengatur tentang penyelenggaraan Prodi Ilmu Agama 

Islam (IAI) Pascasarjana (S-2) pada IAIN (UIN) Walisongo Semarang. 

Pembukaan Prodi Ilmu Agama Islam (IAI) Pascasarjana tersebut 

merupakan jawaban atas kebutuhan peningkatan kualitas dosen dan 

perkembangan ilmu serta masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri 

Agama tersebut, mulai tahun akademik 1997/1998 IAIN (UIN) 

Walisongo membuka program magister Program Studi Ilmu Agama 

Islam, dengan menerima 26 orang sebagai mahasiswa baru, yang 

sebagian besar merupakan dosen-dosen IAIN Walisongo serta 

perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai penjuru tanah air.  

Dalam perkembangannya tuntutan akan kualitas dosen dan ahli 

ilmu agama Islam semakin tinggi, maka perlu lulusan Program Doktor. 

Sebagai jawaban atas tuntutan tersebut pada tahun 2004 IAIN (UIN) 

Walisongo mengajukan ijin ke Menteri Agama RI untuk dapat 
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membuka Program Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam. Ijin 

penyelenggaraan Program Doktor diterbitkan pada tahun 2004. 

Dengan terbitnya ijin penyelenggaraan tersebut, sejak tahun akademik 

2005-2006, Pascasarjana menerima mahasiswa baru Program Doktor 

Studi Islam. Pada awal penyelenggaraannya, Program Doktor 

menerima 15 orang mahasiswa baru, yang sebagian besar merupakan 

dosen PTAI negeri maupun swasta dari berbagai daerah di tanah air.  

Pada tahun 2008, Pascasarjana diberi mandat oleh kementerian 

Agama untuk menyelenggarakan pendidikan Program Doktor dengan 

konsentrasi Ilmu Falak dan Wakaf, yang diperuntukan secara khusus 

untuk para dosen PTAI negeri maupun swasta dari seluruh penjuru 

tanah air. Program ini sepenuhnya dibiayai oleh kementerian, baik 

untuk penyelenggaraan pendidikannya maupun untuk biaya hidup 

mahasiswanya. 

Pada tahun 2010, Pascasarjana diberi mandat oleh Kementerian 

Agama untuk menyelenggarakan pendidikan program Magister Ilmu 

Falak, yang didesain untuk menghasilkan ahli di bidang ilmu falak, 

yang mulai langka di kalangan umat Islam. Dengan demikian, pada 

saat itu Pascasarjana memiliki 2 program studi magister dan 1 program 

studi S.3 Studi Islam. 

Pengelolaan Pascasarjana dipimpin oleh seorang direktur. Sejak 

berdirinya, Pascasarjana telah dipimpin secara berturut-turut oleh 

enam orang direktur, yaitu: Dr. A. Qodri Azizy, M.A (1997-1999), Dr. 

Abdul Jamil, M.A (1999-2000), Prof. Abdurrahman Mas’ud, M.A 

(2000-2006), Prof. Dr. Ahmad Gunaryo, M.Soc, Sc (2006-2011), Prof. 

Dr. Ibnu Hadjar, M.Ed. (2011-2015), Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A 

(2015-2019), dan Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. (2019-2023). 

C. V I S I : 

Menjadi pusat humanisasi ilmu-ilmu  keislaman berbasis pada 

kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban pada 

tahun 2038. 
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D. M I S I : 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran S2 dan S3 Berbasis 

Unity of Sciences 

2. Meningkatkan Kualitas penelitian yang berorientasi pada 

pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman yang humanis 

3. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset untuk pengembangan 

masyarakat yang humanis 

4. Menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan 

lokal dalam pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman 

5. Mengembangkan kerjasama Regional, Nasional dan Internasional 

untuk pengembangan Prodi Ilmu Agama Islam (IAI) Pascasarjana 

6. Menyelenggarakan sistem tata kelola Prodi Ilmu Agama Islam (IAI) 

Pascasarjana yang profesional berstandard internasional. 

E. TUJUAN : 

1. Melahirkan Magister dan Doktor yang memiliki kapasitas 

akademik, profesional dan berakhlaqul karimah yang mampu 

menerapkan dan mengembangkan Unity of Sciences 

2. Menghasilkan Karya penelitian pengembangan Ilmu-ilmu 

Keislaman yang humanis 

3. Menghasilkan karya pengabdian berbasis riset untuk 

pengembangan masyarakat yang humanis 

4. Mewujudkan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam Tri 

Dharma Perguruan Tinggi Pada Prodi Ilmu Agama Islam (IAI) 

Pascasarjana untuk pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman 

5. Memperoleh hasil yang positif dan produktif dari kerjasama 

dengan berbagai lembaga dalam skala Regional, Nasional dan 

Internasional untuk pengembangan Prodi Ilmu Agama Islam (IAI) 

Pascasarjana 

6. Lahirnya tata kelola Prodi Ilmu Agama Islam (IAI) Pascasarjana 

yang profesional berstandard internasional. 
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BAB II 

KONDISI UMUM 
 

A. Bidang Organisasi dan Kelembagaan 

Tatalaksana organisasi dan kelembagaan Prodi Ilmu Agama Islam (IAI) 

Pascasarjana UIN Walisongo secara umum terdiri dari: (a) Direktur (b) 

Wakil Direktur (c) Ketua Program Studi (d) Sekretaris Proram Studi; 

dan (e) Subbagian Tata Usaha.9 

Tata laksana organisasi dan kelembagaan Pascasarjana yang ada saat 

ini jika dilihat dalam kerangka SWOT (strengths/ kekuatan), 

(weaknesses/kelemahan), (opportunities/peluang) dan (threats/ 

tantangan) dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

Kekuatan: 

1. Susunan tata laksana organisasi ini telah mengacu kepada prinsip 

organisasi dan manajemen yang baik dengan otoritas dan job 

deskripsi yang sistematis, rapi, jelas, tegas dan merata. 

2. Hampir 90% yang menduduki pos di atas adalah dosen professional 

dan energik. 

3. Akreditasi UIN Walisongo, khususnya prodi S2 dan S3 di 

Pascasarjana keseluruhannya telah mencapai akreditasi A. 

 

Kelemahan: 

1. Beberapa penataan dosen homebase yang kurang tepat, 

menyulitkan prodi menyusun jadwal kuliah yang sering benturan 

dengan penjadwalan di fakultas. 

2. Sistem Remunerasi UIN Walisongo yang telah berjalan 

berpengaruh kepada ketersediaan pembimbing dan penguji tesis 

maupun disertasi. 

                                                 
9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas 
Islam Negeri Walisongo Semarang pasal 45. Juga PMA no 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja UIN Walisongo, pasal 29 
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3. Tidak optimalnya layanan karena padat ngajar dan tenaga 

kependidikan terbatas, sehingga saat ada kegiatan promosi atau 

kegiatan Pascasarjana, nyaris layanan menjadi tersendat. 

 

Peluang: 

1. Berbagai layanan beasiswa program doktor DIKTIS maupun lainnya 

yang ditempatkan di PTKIN lebih khusus lagi yang terakreditasi A. 

2. Tuntutan profisionalitas, khususnya dosen dan keahlian tertentu 

yang mempersyaratkan jenjang akademik S2 maupun S3. 

3. Masyarakat luas mulai mengenal Pascasarjana melalui figur-figur 

yang dikenal masyarakat maupun media. 

 

Tantangan: 

1. Tuntutan masyarakat pada produk kerja (dunia praksis) masih lebih 

tinggi dari pada membuka lapangan pekerjaan.   

2. Minat masyarakat tinggi namun secara kualitas khususnya tuntutan 

bahasa internasional semakin menurun. 

3. Teknologi informasi semakin pesat yang memungkinakan layanan 

apapun instan termasuk layanan akademik dalam dunia pendidikan. 

B. Bidang Ketenagaan 

Hingga Akhir semester Genap 2020-2021 tercatat pada 

Pascasarjana UIN Walisongo memiliki dosen tetap homebase 22 orang 

yang ditempatkan pada homebase prodi s2 6 orang dan 16 orang pada 

prodi S3. Jumlah itu masih ditambah DTPS (Dosen Tetap Program 

Studi) yakni dosen tetap UIN Walisongo yang mendapat tugas 

mengajar dan pembimbingan di S2 IAI dan S3. DTPS yang menjadi 

pengajar di Prodi Ilmu Agama Islam (IAI) Pascasarjana selama 5 tahun 

terakhir di luar homebase adalah 37 dosen di luar dosen yang 

dilibatkan dalam ujian dan proses pembimbingan yang merupakan 

bagian dari 220 dosen UIN Walisongo yang bergelar doktor dan 23 

dosen bergelar profesor.  

Tenaga kependidikan pada Pascasarjana UIN Walisongo hingga 

akhir semester genap 2020-2021 tercatat 13 orang, terdiri dari: 1 
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Kasubag TU (S1), Bendahara (S2), 2 tenaga administrasi akademik (S1 

dan S2), 2 tenaga bantu (s1 dan SMK) di layanan perpustakaan 

Pascasarjana, 1 tenaga teknisi (SMK), serta 5 orang staf ahli. 

 

Analisis SWOT pada bidang ini sebagai berikut: 

 

Kekuatan: 

1. Memiliki Guru Besar yang cukup banyak juga dosen berkualifikasi 

Doktor. 

2. Semuanya dosen memenuhi kualifikasi pengajar Pascasarjana yaitu 

berpendidikan S3 dan sudah tersertifikasi pendidik profesional 

yang energik. 

3. Tenaga kependidikan yang profesional dan energik. 

 

Kelemahan: 

1. Terbatasnya tenaga kependidikan dari sisi kuantitas. 

2. Stagnasi kepangkatan para dosen terutama lektor kepala. 

3. Sistem remunerasi berpengaruh kepada rendahnya komitmen 

untuk membimbing maupun menguji di Pascasarjana.  

 

Peluang: 

1. Peluang menulis atau publikasi di jurnal sangat terbuka. 

2. Institusi dalam maupun luar negeri yang bekerjasama dengan UIN 

telah banyak termasuk perguruan tinggi sehingga peluang exchange 

program maupun visiting profesor maupun dosen tamu terbuka. 

3. Kebijakan Universitas melakukan outsourcing untuk kebersihan 

dan kemananan menjadikan peluang tenaga keamanan dan 

kebersihan diadministrasikan. 

Tantangan: 

1. Kompetisi perguruan tinggi untuk establish harus ada peningkatan 

SDM yang cukup baik. 
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2. Tuntutan BAN-PT atas tersedianya tenaga yang kompeten dan 

berkualitas serta memadai. 

3. Bermunculan Perguruan Tinggi di sekitar UIN yang membuka 

program yang sama dan diisi tenaga muda profesional serta telah 

berjejaring internasional. 

C. Bidang Pendidikan dan Budaya Akademik 

 

Melengkapi akreditasi UIN Walisongo yang mendapat akreditasi A 

melalui keputusan BAN-PT No.49/SKBAN-PT/Akred/PT/III/2019 

tertanggal 5 Maret 2019, Pascasarjana UIN Walisongo Semarang 

memiliki 2 Prodi yaitu: 1) Prodi S3 Studi Islam dan 2) Prodi S2 Ilmu 

Agama Islam dengan beberapa konsentrasi di dalamnya.  

Program Studi (Prodi) tersebut di atas telah terakreditasi sebagaimana 

tabel berikut :  

Tabel :  
Peringkat Akreditasi Program Studi 

 
NO Program Studi Jenjang Fak/ 

Program 
Peringkat Mulai  Berakhir No sertifikat 

1 Studi Islam  S.3 Prodi Ilmu 
Agama Islam 
(IAI) 
Pascasarjana  

A 2 
September 
2016  

2 
September 
2021 

BAN-PT NO: 
1865/SK/BAN-
PT/Akred/D/IX/2
016 

2 Studi Ilmu 
Agama 
Islam 

S.2 Prodi Ilmu 
Agama Islam 
(IAI) 
Pascasarjana 

A 7 Juli 
2020  

7 Juli 2025 BAN-PT NO: 
3845/SK/BAN-
PT/AK-
PPJ/M/VII/2020 

` 
 

Budaya akademik di Pascasarjana UIN Walisongo tergambar dalam 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Seminar mahasiswa maupun dosen, baik lokal, regional, nasional 

maupun internasional, baik melalui pengiriman maupun kegiatan 

yang di selenggarakan di dalam Pascasarjana maupun UIN secara 

umum. 

2. Interaksi dosen dan mahasiswa dilakukan secara intensif dan 

terbuka untuk memberi peluang percepatan studi mahasiswa. 

3. Media jurnal Ihya’ ‘Ulum Al-Din maupun Journal Islamic Studies 

and Humanities menjadi sarana penyebaran hasil riset dan gagasan 

yang efektif.  
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4. Peryaratan tugas akhir mahasiswa dengan bukti submit jurnal 

terakreditasi nasional.  

5. Dosen Pasca didorong berebut hibah penelitian maupun karya 

pengabdian masyarakat. 

 

Analisis SWOT terhadap kondisi di atas adalah sebagai berikut: 

 

Kekuatan: 

1. Tenaga edukatif yang berkualitas mendukung peningkatan kualitas 

pendidikan dan budaya akademik. 

2. Tersedianya forum-forum akademik yang memungkikan interaksi 

akademik dosen mahasiswa terjadi secara intensif. 

3. Fasilitas hotspot area dan ruangan kelas yang smart (ber AC dan 

tersedia LCD aktif) menjadi daya dukung akademik. 

 

Kelemahan: 

1. Kesediaan dosen membimbing dan menguji terbatas. 

2. Mahasiswa yang latar belakang telah bekerja menjadikan kegiatan 

yang diselenggarakan di dalam kampus tidak sesuai harapan. 

3. Penguasaan bahasa asing mahasiswa masih rendah dan belum 

merata. 

 

 

Peluang: 

1. Animo masyarakat terhadap kajian keislaman semakin kuat. 

2. Tuntutan dosen melakukan akselerasi jenjang pendidikan menjadi 

sebuah keniscayaan 

3. Praktisi profesional di berbagai bidang memiliki keinginan untuk 

mengintegrasikan ilmu dan pengalamannya dengan dunia Islam 

 

Tantangan : 

1. Riset-riset mutakhir tentang keislaman banyak berkembang di 

Barat. 
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2. Semakin besar hambatan profesional lebih-lebih fresh graduate 

sarjana untuk studi lanjut denga bea sendiri. 

3. Berbagai kemudahan akses ilmu melalui teknologi informasi. 

4. Bagi calon mahasiswa yang memiliki tanggungjawab kedinasan 

direpotkan dengan izin dan tugas belajar serta hitung-hitungan 

karier ke depan. 

D. Bidang Penelitian  

Sejak Tahun 2016, anggaran penelitian di UIN Walisongo dipusatkan 

di LP2M, sehingga seluruh dosen memiliki kesempatan yang sama 

untuk memperoleh dana hibah penelitian ini. Berdasarkan pantauan 

penerima dana penelitian baik di tingkat UIN maupun DIKTIS 

Kemenag RI untuk 3 tahun terakhir terdapat 118 penelitian dari 73 

dosen Pascasarjana (33 dosen S2 IAI dan 40 dosen S3 SI). 

 

Kekuatan: 

1. Terintegrasinya penelitian di LP2M UIN Walisongo bagi seluruh 

dosen UIN termasuk dosen Pascasarjana di dalamnya. 

2. Adanya panduan penelitian dosen di tingkat UIN Walisongo. 

3. Submit secara online dan melibatkan revewer luar. 

4. Adanya dana rutin penelitian di tingkat UIN, Diktis Kemenag 

maupun sumber dana lain. 

 

 Kelemahan: 

1. Tidak terbaca peningkatan dosen di bidang Penelitian pada masing-

masing Unit. 

2. LP2M belum mendesign penelitian terintegrasi yang melibatkan 

seluruh dosen UIN. 

3. Proses SPJ yang masih rumit, sehingga pekerjaan ini lebih 

menyibukkan peneliti dari penelitiannya itu sendiri. 

4. Orientasi penelitian yang masih normatif. 
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 Peluang: 

1. Peluang penelitian dari institusi luar yang siap mendanai cukup 

banyak. 

2. Penelitian aktual, grounded dan sejenisnya sedang menjadi trend. 

3. Tuntutan publik terhadap universitas riset adalah dengan banyak 

riset dilakukan. 

4. Banyak lembaga yang hendak menetapkan kebijakan berbasis 

penelitian (research based policy). 

  

Tantangan: 

1. Kompetisi perebutan dana penelitian cukup ketat, terutama dengan 

dana besar. 

2. Penelitian kolaboratif dengan luar negeri dibuka lebar. 

3. Sejak dikelola BOPTN, seleksi lebih terbuka dan bersifat nasional. 

4. Pesatnya penelitian dan publikasi di jurnal internasional menuntut 

para dosen Pascasarjana melakukan akselerasi. 

E. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat 

Sebagaimana Penelitian, untuk pengabdian kepada masyarakat juga 

dipusatkan di LP2M terutama yang didanai DIPA, namun secara 

individual para dosen Pascasarjana memiliki kegiatan pengabdian yang 

didanai sendiri muupun masyarakat, setidaknya dalam 3 tahun 

terakhir terekam ada 94 kegiatan pengabdian (25 kegiatan di antaranya 

didanai DIPA sebesar Rp. 375 juta, sisanya 69 kegiatan merupakan 

kegiatan pengabdian individual dosen yang disetarakan anggaran yang 

dipergunakan mencapai Rp. 690 juta. 

 

 Analisis SWOT atas hal di atas adalah sebagai berikut: 

 

Kekuatan : 

1. Banyak dosen yang memiliki pondok pesantren dan pusat-pusat 

kajian. 
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2. Beberapa dosen memiliki posisi penting dalam ormas yang telah 

dilaporkan serta mendapatkan legalitas dari LP2M. 

3. Sumber dana pengabdian dari UIN dan masyarakat maupun 

instansi yang menerima manfaat pengabdian dosen cukup banyak. 

 

Kelemahan: 

1. Anggaran pengabdian dari Universitas terbatas dan diorientasikan 

kepada karya pengabdian dosen. 

2. Tidak memiliki standar pendanaan yang resmi, dan tidak ada 

laporan khusus kecuali dari aspek kegiatannya dalam laporan BKD. 

3. Beberapa pengabdian dosen Pascasarjana hanya berdampak kepada 

individu, tidak kepada institusi. 

4. Belum ada aturan pengabdian mandiri yang terkoordinir dengan 

sistem pendanaan terpadu. 

5. Belum merata semua dosen melakukan pengabdian pada 

masyarakat.  

 

Peluang: 

1. Momentum tertentu banyak pihak membutuhkan tenaga ahli 

agama 

2. Kerjasama dengan instansi atau lembaga kajian untuk mengelola 

kajian terbuka luas 

3. Instansi yang bersentuhan langsung dengan norma Islam akan 

melibatkan akademisi UIN termasuk dosen Pascasarjana. 

4. Jumlah Masjid, Kelompok Kajian, Pondok Pesantren, Ormas yang 

cukup banyak. 

 

Tantangan: 

1. Krisis ekonomi, moral dan lainnya berdampak kepada masyarakat. 

2. Maraknya tokoh agama yang tidak lahir dari institusi pendidikan 

agama. 

3. Masyarakat melihat ketokohan lebih dari melihat institusinya. 

4. Teknologi informasi menjadi pesaing bagi masyarakat untuk 

berkonsultasi tentang agama.  
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F. Bidang Perpustakaan 

 

Perpustakaan menjadi inti dari Pascasarjana yang membidangi ilmu 

murni ini. Di UIN Walisongo secara keseluruhan termasuk di 

Pascasarjana, memiliki koleksi buku Agama Islam 13.007 judul (dari 

total 39.060 koleksi buku). Disamping itu terdapat 92.887 eksemplar 

berbentuk non buku seperti majalah, jurnal (terutama jurnal 

berlangganan: 24 jurnal nasional terakreditasi, dan 15 jurnal 

internasional, diluar jurnal online berlangganan), surat kabar, 

disertasi, tesis dan skripsi (mencapai 2.378 buah).  

Perpustakaan Pascasarjana UIN Walisongo secara khusus memberikan 

sejumlah pelayanan yang meliputi: 

1. Penelusuran koleksi pustaka dengan katalog cetak dan komputer. 

2. Peminjaman koleksi. 

3. Layanan referensi yang meliputi: majalah, jurnal, skripsi dan 

laporan penelitian. 

4. Layanan buku tendon. 

5. Pendidikan / bimbingan pemakai. 

6. Perpustakaan Pascasarjana mengalami kemajuan dengan 

berubahnya sistem pelayanan, yang awalnya melakukan pelayanan 

system pelayanan secara manual, kemudian mulai pertengahan 

tahun 2011 telah mampu melaksanakan pelayanan dengan sistem 

otomasi atau komputerisasi dan terintegrasi dengan Perpustakaan 

Pusat. Dengan pelaksanaan sistem tersebut, telah mampu 

memberikan pelayanan dengan lebih optimal. 

Dalam perspektif SWOT, Perpustakaan UIN Walisongo maupun 

Pascasarjana secara khusus dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Kekuatan: 

1. Tersedianya dana rutin untuk penambahan koleksi. 

2. Tersedianya pedoman / aturan pengelolaan dan pelayanan 

perpustakaan. 
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3. Sarana dan layanan yang memadai dalam gedung yang luas serta 

memiliki sub perpustakaan di masing-masing fakultas termasuk 

Pascasarjana secara integratif. 

4. Jaringan LAN dan online telah difungsikan untuk akses buku 

maupun jurnal yang telah dilanggan UIN Walisongo Semarang. 

5. Titik-titik hotspot di setiap gedung untuk akses buku tersedia 

dibanyak titik. 

6. UIN telah membangun gedung Perpustakaan dan IT Center yang 

sangat memadai. 

Kelemahan: 

1. Rasio antara pengguna dengan koleksi kepustakaan yang tersedia 

belum ideal, yakni 1:3 (idealnya 1:17). 

2. Pelayanan masih perlu ditingkatkan, karena latar belakang 

pendidikan staf umumnya nonpustakawan dan mengalami 

perputaran tempat tugas. 

3. Luas bangunan belum mengimbangi jumlah penambahan koleksi. 

4. Masih rendahnya tingkat kunjungan (dosen dan mahasiswa). 

 

Peluang: 

1. Anggaran negara untuk perpustakaan terus tersedia. 

2. Karya-karya penelitian, jurnal maupun buku baik dalam maupun 

luar negeri terus bertambah. 

3. Sarjana perpustakaan alumni PTU cukup banyak. 

4. Minat baca masyarakat mulai tumbuh. 

5. IT memudahkan akses buku dengan cepat. 

 

Tantangan: 

1. E-book merambah dengan pesat, sehingga menurunkan jumlah 

pengunjung perpustakaan. 

2. Era globalisasi menuntut keterbukaan akses buku bugi masyarakat 

luas. 

3. Problematika masyarakat menuntut perluasan wawasan, salah 

satunya melalui buku. 
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4. Tuntutan masyarakat global mendapatkan informasi cepat dan 

akurat. 

G. Bidang Laboratorium 

Terkait Laboratorium, Pascasarjana yang memiliki keunggulan khusus 

di Indonesia yaitu ilmu Falak. Sekalipun prodi S2 Ilmu Falak telah 

diserahkan kepada Fakultas, namun laboratorium Falak masih berada 

di Pascasarjana karena memang aset Pascasarjana, disamping 

digunakan oleh prodi S3 Studi Islam dengan konsentrasi Falak. 

Sementara Laboratorium lain, sesuai rancangan UIN Walisongo 

ditempatkan di Universitas (Laboratorium integratif) baik untuk 

kepentingan ilmu-ilmu eksakta maupun ilmu sosial humaniora. 

 

Analisis SWOT terhadap masalah laboratorium  ini sebagai berikut:  

 
Kekuatan: 

1. Tersedianya ruang dan peralatan ilmu falak yang cukup memadai. 

2. Tersedianya sumber daya dosen dalam melakukan verifikasi 

hafalan. 

3. Tersedianya sumber daya mahasiswa untuk mewujudkan 

terbentuknya lembaga layanan masyarakat. 

4. Pembangunan gedung laboratorium integratif. 

 
Kelemahan: 

1. Terbatasnya  Laboran yang mampu memahami perangkat laborat. 

2. Laboratorium agama selain masjid, perpustakaan, secara khusus 

belum memiliki bentuk yang konkrit. 

3. Dana yang sangat terbatas untuk laboratorium, sehingga tidak 

dapat mengimbangi kebutuhan yang terus meningkat. 

 
Peluang: 

1. Masyarakat merupakan laboratorium studi agama, karenanya 

Kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan peningkatan 

ketrampilan civitas akademik menjadi penting(laboratorium 

masyarakat). 
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2. Institusi atau lembaga kemasyarakatan merupakan laboratorium 

keagamaan juga. 

 

Tantangan : 

1. Tuntutan Standardisasi laboratorium nasional. 

2. Tuntutan adanya laborat yang memadai sebagaimana laborat 

dalam dunia eksakta. 

H. Bidang Kemahasiswaan  

Jumlah mahasiswa Pascasarjana UIN Walisongo terhitung pada 

semester genap tahun akademik 2020/2021 sebesar 445 yang 

terdistribusi pada 2 Prodi dengan rincian: Prodi S.3 Studi Islam 

berjumlah 274 dan prodi S.2 Ilmu Agama Islam sejumlah 171. 

Gambaran Jumlah mahasiswa Pascasarjana UIN Walisongo pada 5 

tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel berikut : 

 
Jurusan/ 

Prodi 

TAHUN AKADEMIK* 

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 

S. 3 Studi 
Islam  80 115 137 183 229 230 267 274 

S.2 Ilmu 
Agama 
Islam  

225 172 159 153 159 
155 160 171 

Jumlah : 305 287 296 336 388 385 427 445 

 

Pembinaan pada mahasiswa Pascasarjana UIN Walisongo sebagaimana 

Institusinya diarahkan pada lima aspek, yaitu peningkatan penalaran, 

pembinaan bakat dan minat, peningkatan kesejahteraan mahasiswa, 

pembinaan organisasi kemahasiswaan, pembinaan moral keagamaan. 

Kegiatan pembinaan di Program dilaksanakan dan dikoordinasikan 

oleh Wakil Direktur.  

Guna mengantisasi dampak negatif globalisasi, UIN Walisongo secara 

umum dan Prodi Ilmu Agama Islam (IAI) Pascasarjana secara khusus 

telah mencanangkan iklim kampus yang Ilmiah, Diniyah dan 

Ukhuwah. UIN Walisongo telah menerbitkan Tata tertib Mahasiswa 

UIN Walisongo yang tertuang dalam pedoman akademik tentang hak-

hak mahasiswa, Kewajiban-kewajiban mahasiswa, larangan-larangan 

serta sanksi-sanksinya. 
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Analisis SWOT terhadap masalah kemahasiswaan ini sebagai berikut: 

 

Kekuatan: 

1. Ekspresi kebebasan mimbar akademik cukup tinggi. 

2. Tertatanya struktur organisasi kemahasiswaan yang baik. 

3. Fasilitas yang memadai dalam menunjang aktifitas kemahasiswaan 

4. Dana DIPA untuk kegiatan bersama mahasiswa dianggarkan secara 

rutin. 

5. Beasiswa yang cukup banyak.  

 

Kelemahan: 

1. Input mahasiswa yang cenderung kualifikasi rendah. 

2. SPP S2 dan S3 dinilai cukup tinggi untuk mahasiswa fresh graduate 

maupun mereka yang telah bekerja. 

3. Mahasiswa yang bekerja ada yang tidak diizinkan kuliah hari aktif. 

4. Tidak semua mahasiswa menikmati kemahasiswaannya karena 

sebagian besar tidak memiliki kegiatan khusus kemahasiswaan 

seperti saat S1. 

  

Peluang: 

1. Fresh graduate memiliki suasana akademik yang masih baik untuk 

studi lanjut. 

2. Tuntutan instansi menerima jenjang s2 dan s3 lebih besar 

peluangnya. 

3. Kegiataan di luar perkuliahan sangat luas. 

4. Persaingan mahasiswa S1 yang hendak studi S2 lebih kecil terlebih 

untuk S3. 

5. Kuota beasiswa dari pihak luar maupun dalam bagi mahasiswa 

Pascasarjana cukup besar.  

6. Peluang beasiswa dari luar khususnya untuk S3 yang ditempatkan 

di UIN Walisongo terus tersedia. 
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7. Event-event lokal, nasional, maupun internasional untuk 

pegembangan diri bidang akademik maupun bakat minat (student 

interest). 

 

Tantangan: 

1. Sebagian masyarakat yang memiliki animo studi lanjut telah 

berkeluarga dan bekerja 

2. Biaya studi lanjut dirasa memberatkan oleh konsumen tertentu 

untuk melanjutkan studinya. 

3. Tuntutan masyarakat akan kualifikasi S2 dan S3 semakin besar 

4. Harapan besar masyarakat terhadap mahasiswa level Pascasarjana 

khususnya para pengguna baik soal penguasaan ilmu juga moralitas 

agama. 

 

 

I. Bidang Keuangan  

Gambaran anggaran Pascasarjana UIN Walisongo untuk 3 tahun 

terakhir sebagai berikut: 

 
Tahun RM (Milyar) BLU (Milyar) JUMLAH (Milyar) 

2016 1,2 0,4 1,6 
2017 1 0,8 1,8 
2018 0,9 1,3 2,2 
2019 0,8 1,8 2,6 
2020 0,7 2,2 2,9 
2021 0, 3 3  3, 3 

 
Analisis SWOT terhadap kondisi keuangan (dana) Pascasarjana UIN 

Walisongo sebagai berikut: 

 

Kekuatan:  

1. Memiliki anggaran dana yang besar dan rutin. 

2. Pos-pos penting akademik seperti pengajaran dan pendidikan 

lainnya cukup memadai. 

3. Investasi sarpras terdanai dengan baik. 
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Kelemahan: 

1. Sistem BLU menjadikan dana Pendapatan untuk digunakan 

bersama dengan UIN Walisongo secara menyeluruh, tidak semata 

untuk Pascasarjana sendiri. 

2. Sistem keuangan dari perencanaan hingga SPJ yang masih rumit 

dan berbelit. 

3. Pascasarjana dengan pendapatan besar tetapi tidak bisa mengelola 

secara otonom. 

 

Peluang: 

1. Semakin tinggi peminat maka semakin memperbesar dana masuk. 

2. Kebijakan pemerintah soal anggaran pendidikan 20% dari APBN 

merupakan peluang untuk meneningkatkan dunia pendidikan. 

 

Tantangan: 

1. Pasar bebas merupakan tantangan Program ini berkembang dengan 

beratnya. 

2. Orientasi kerja menjadi tantangan Program yang tidak menjanjikan 

lapangan kerja konkrit. 

J. Bidang Sarana Prasarana  

 

Sarana prasarana yang dimiliki Pascasarjana UIN Walisongo meliputi 

sarana perkantoran, sarana pendidikan, sarana kemahasiswaan, sarana 

olah raga, sarana komunikasi dan sarana lainnya yang menempati 

Kampus I yaitu Jl. Walisongo 3-5  Jrakah Ngaliyan. 

Berdasarkan Tim Penertiban Aset dari KPKNL sejak Tahun 2009 dan 

Peraturan Direktur Jenderal Nomor 27 Tahun 2009/ hingga saat ini 

belum beriubah, maka sarana dan prasarana di UIN Walisongo dan 

secara khusus yang terkait dengan Pascasarjana adalah sebagai 

berikut: 
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Sarana Perkantoran : 

1. Tanah : Kampus I  (meliputi Perkantoran rektorat dan Program 

Prodi Ilmu Agama Islam (IAI) Pascasarjana) seluas 69.544m2 

(sertifikat HP. No.25/2007 : 58.544 m2; HP. No.4 : 11.000 m2). 

 

2. Sarana pembelajaran: Kampus I  

Terkait Sarana Pembelajaran, Pascasarjana telah memiliki fasilitas 

hasil investasi 3 tahun terakhir, mulai penambahan jaringan internet 

(hotspot area), SMS center, Buku Referensi, Ruang kelas yang 

semakin smart dengan suasana kelas berkarpet, berAC dan LCD 

projector di dalamnya, meja roun table, sistem akademik online 

(SIADIK), Ruang Transit dosen luar, ruang sidang VIP maupun 

ruang sidang promosi, gudang, ruang akses data free Wifi area, 

taman dan lainnya.  

 
3. Sarana Komunikasi : 

 
Sarana komunikasi yang dimiliki Program antara lain telepon dan 

faksimile, juga jaringan komunikasi lain: 

1. Papan informasi. 

2. LAN di Laboratorium, dan Perkantoran. 

3. Hotspot area. 

4. Amerian Corner, di Perpustakaan UIN Walisongo dll. 

  

4. Sarana Olah Raga : 

Program menyediakan sarana Olah raga baik bagi karyawan maupun 

mahasiswa Pascasarjana UIN Walisongo, bahkan sebagian dapat 

dinikmati masyarakat sekitar kampus, antara lain: 

1. Lapangan Bulu Tangkis, 1 buah selain di UIN; 

2. Lapangan Bola Volly, 1 buah selain di UIN; 

3. Lapangan untuk latihan futsal; 

4. Meja pimpong dan lainnya. 

 

  



Renstra Pascasarjana 2020-2024  35 
 

 

6.  Sarana Lain: 

 

1. Laboratorium 

Prodi Ilmu Agama Islam (IAI) Pascasarjana memiliki satu 

laboratorium yaitu Laboratorium Ilmu Falak yang menempati 

gedung kantor Prodi Ilmu Agama Islam (IAI) Pascasarjana.  

2. Rusunawa 

Rusunawa yang dimiliki UIN Walisongo juga dimanfaatkan oleh 

mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam (IAI) Pascasarjana yang 

berasal dari luar kota.  

3. Sarana Ibadah  

Masjid Baitul Huda seluas 85 m2.  

4. Sarana transportasi 

Untuk menunjang kegiatan civitas academika tersedia 1 unit mobil 

dinas Direktur, 1 unit mobil dinas operasional dan 1 sepeda motor 

operasional. 

5. Fasilitas kampus UIN yang juga dimanfaatkan Program antara lain 

: Bank Jateng Syariah, BTPN, BSI, Poliklinik, 2 Auditorium,  

gedung olah raga serbaguna, dll. 

 

Analisis SWOT terhadap sarana prasarana ini sebagai berikut : 

 Kekuatan: 

1. Sarana sangat lengkap dan memadai. 

2. Pedoman pengelolaan asset telah disusun di tingkat UIN. 

3. Dana DIPA dalam rangka perawatan tersedia secara rutin. 

4. Gedung Pascasarjan berada di tepi jalan utama jalur Semarang 

Jakarta. 

5. Gedung Perkuliahan Pascasarjana terdiri dari dua area yakni 

gedung selatan masjid dan timur masjid (bekas gedung rektorat 

lama).  
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 Kelemahan: 

1. Pengelolaan aset dalam rangka pengembangan UIN belum optimal.  

2. Ruang sidang promosi masih terpisah dari gedung induk 

Pascasarjana. 

3. Ruang dosen belum standar. 

4. Sarana pendukung di tingkat UIN terpencar dalam 3 kampus. 

5. Rasa memiliki dan merawat asset oleh civitas akademika masih 

rendah. 

  

Peluang: 

1. Minat masyarakat untuk mendayagunakan aset-aset UIN 

Walisongo seperti kelas dan sarana olah raga cukup tinggi. 

2. Masyarakat luar banyak yang memanfaatkan ruang free wifi yang 

ada di sekitar kampus Pascasarjana. 

 

 Tantangan: 

1. Tuntutan standar nasional perguruan tinggi untuk ruang dosen 

masing-masing memiliki ruang kerja minimal 4m2. 

2. Calon mahasiswa dari luar semarang berharap mendapatkan 

tempat tinggal (hunian) yang dekat dan tidak mahal.  

3. Tuntutan ideal masing masing mahasiswa nantinya mendapat 

ruangan kerja yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan masa 

studi. 
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BAB III 
 

RENCANA STRATEGIS 
 

A. Bidang organisasi dan kelembagaan 

Strategi yang diambil dalam bidang organisasi dan kelembagaan ialah: 

1. Penataan dosen homebase. 

2. Peningkatan SDM baik kuantitas dan kualitas. 

3. Peningkatan kualitas layanan. 

4. Optimalisasi tenaga yang ada. 

 

Berdasarkan strategi tersebut di atas, maka disusun program-program 

strategis sebagai berikut: 

1. Bersama UIN Walisongo menata kembali dosen homebase serta 

penyempurnaan data base dosen. 

2. Mendukung sistem online untuk semua layanan disempurnakan 

menuju sistem menejemen terpadu. 

3. Penambahan tenaga kependidikan juga pelatihan profesional kerja-

kerja administrasi berbasis online. 

4. Pemerataan akses penerimaan mahasiswa baru asing. 

B. Bidang ketenagaan  
 

Strategi yang dikembangkan dalam bidang ketenagaan adalah:  

1. Penambahan dosen prodi untuk penguatan rasio dosen mahasiswa.  

2. Program-program penulisan jurnal internasional untuk percepatan 

guru besar dan pemenuhan tugas khusus guru besar. 

3. Melalui kerjasama dengan PT lain untuk optimalisasi peran guru 

besar dalam dosen tamu dan visiting profesor. 
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Berdasarkan strategi di atas, maka disusun program strategis sebagai 

berikut:  

1. Usulan penambahan dosen dan kegiatan yang menopang percepaan 

guru besar. 

2. Penulisan jurnal internasional bagi dosen Pascasarjana. 

3. Menindaklanjuti kerjasama dengan PT Lain untuk exchange dosen 

serta visiting profesor. 

C. Bidang Pendidikan dan Budaya Akademik 
 

Strategi yang dikembangkan dalam bidang pendidikan dan budaya 

akademik adalah:  

1. Penguatan konsorsium dosen bidang ilmu. 

2. Perkulihan lintas tempat. 

3. Menghidupkan suasana akademik yang Islami. 

4. Penguatan bahasa asing. 

 

Berdasarkan strategi di atas, maka disusun program strategis sebagai 

berikut:  

1. Penyediaan Ruang bagi dosen bidang ilmu dan anggaran diskusi 

rutin di dalamnya. 

2. Penyediaan e-Learning. 

3. Gebyar mahasiswa pasca expo. 

4. Pembukaan ruang uji bahasa di Pascasarjana yang dikelola PPB.  

5. Perumusan humanisasi ilmu pengetahuan, spiritualisasi hingga 

revitalisasi local wisdom secara praktis yang akan menggambarkan 

karakter sivitas akademika UIN Walisongo termasuk mahasiswa 

Pascasarjana.  

 

D. Bidang Penelitian 
 

Strategi yang dikembangkan dalam bidang  penelitian adalah:  

1. Publikasi hasil penelitian. 
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2. Penelitiaan Pascasarjana terintegratif. 

3. Membangun jejaring penelitian dengan banyak pihak. 

4. Menyederhanakan proses pelaporan.  

 

Berdasarkan strategi di atas, maka disusun program strategis sebagai 

berikut:  

1. Deseminasi setiap hasil-hasil penelitian dijadwalkan bulanan. 

2. Penerbitan secara periodic buku atau hasil penelitian. 

3. Design multiyears penelitian Prodi Ilmu Agama Islam (IAI) 

Pascasarjana yang dilakukan dosen dan mahasiswa. 

4. Pelibatan tenaga kependidikan dalam pelaporan penelitian. 

5. Pembentukan unit-unit peneliti di masing-masing bidang ilmu 

untuk pengembangan riset sosial. 

 

E. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat 
 

Strategi yang dikembangkan dalam bidang pengabdian kepada 

masyarakat adalah: 

1. Membangun jaringan luas dan berkesinambungan. 

2. Mewujudkan kaderisasi penyuluh masyarakat. 

3. Merancang pengabdian online. 

 

Berdasarkan strategi di atas, maka disusun program strategis sebagai 

berikut: 

1. Penawaran kerjasama kelompok atau lembaga dalam bentuk kajian 

keislaman dan kemasyarakatan. 

2. Assistensi pengabdian melalui pemberdayaan mahasiswa ataupun 

alumni. 

3. Penyusunan program pengabdian online, mulai dari aplikasi hingga 

reward yang terdokumentasi dengan baik. 
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F. Bidang Perpustakaan  
 

Strategi yang dikembangkan dalam bidang  perpustakaan adalah : 

1. Optimalisasi buku perpustakaan. 

2. Penguatan jaringan pustaka. 

3. Peningkatan jumlah repository.  

 

Berdasarkan strategi di atas, maka disusun program strategis sebagai 

berikut:  

1. Pengadaan buku dasar kebutuhan kuliah dan buku-buku 

pengembangan lainnya. 

2. Penyediaan jurnal maupun buku digital yang lebih luas dan 

berkualitas. 

3. Menyelenggarakan ekspo dan bedah buku secara periodic melalui 

kerjasama dengan pihak terkait. 

4. Sistem penugasan terstruktur di perpustakaan pada setiap 

matakuliah. 

G. Bidang Laboratorium 
 

Strategi yang dikembangkan dalam bidang laboratorium adalah: 

1. Optimalisasi kegiatan praktikum bagi semua jurusan. 

2. Optimalnya mekanisme pengadaan peralatan laboratorium agar 

sesuai dengan kebutuhan. 

3. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan pihak lain. 

 

Berdasarkan strategi di atas, maka disusun program strategis sebagai 

berikut: 

1. Penyediaan modul modul praktikum, kebutuhan sarprasnya hingga 

anggarannya. 

2. Penyimpanan hasil-hasil praktikum di laborat. 

3. Menindaklanjuti beberapa lembaga kemasyarakatan untuk tempat 

praktikum (laboratorium masyarakat). 
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H. Bidang Kemahasiswaan 
 

Strategi yang dikembangkan dalam bidang  kemahasiswaan adalah :  

1. Optimalisasi peran serta mahasiswa dalam dunia akademik seperti 

penelitian maupun pengabdian. 

2. Optimaslisasi beasiswa untuk menopang kualitas mahasiswa 

3. Penjaringan bibit unggul mahasiswa. 

Berdasarkan strategi di atas, maka disusun program strategis sebagai 

berikut: 

1. Pembinaan khusus bahasa asing melaui PPB (Pusat Pengembangan 

Bahasa).  

2. Pelatihan jurnalistik dan tulis menulis ilmiah lainnya. 

3. Penyertaan mahasiswa dalam kegiatan dosen melaksanakan 

penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat. 

4. Kerjasama dengan Pondok pesantren untuk pemasok mahasiswa 

berkualitas ke Prodi Ilmu Agama Islam (IAI) Pascasarjana. 

5. Pelibatan alumni dalam konteks publikasi Pascasarjana. 

I. Bidang Keuangan 
 

Strategi yang dikembangkan dalam bidang  keuangan adalah:  

1. Optimalisasi dana dan pengelolaannya. 

2. Efisisensi anggaran. 

3. Penjaringan dana dari luar anggaran. 

 

Berdasarkan strategi di atas, maka disusun program strategis sebagai 

berikut: 

1. Penetapan para penanggungjawab kegiatan guna percepatan 

serapan. 

2. Gerakan paperless, menuju e-banking.   

3. Mengadakan kegiatan bersama dengan pihak luar dengan pola 

pembiayaan dari mereka dan Program menyediakan SDMnya. 
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J. Bidang Sarana dan Prasarana 
 

Strategi yang dikembangkan dalam bidang sarana dan prasarana 

adalah:  

1. Optimalisasi sarana prasarana. 

2. Penambahan prasarana penunjang. 

3. Pemeliharaan bersama sarana prasarana. 

 

Berdasarkan strategi di atas, maka disusun program strategis sebagai 

berikut: 

 
1. Mengadakan event dengan memanfaatkan sarana yang dimiliki 

Program. 

2. Penambahan ruang dosen standar Pascasarjana. 

3. Training motivasi atau outbound yang berorientasi pada upaya 

membangun rasa memiliki Program dan lainnya. 
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BAB IV 

P E N U T U P 

 Rencana Strategis (Renstra) Pascasarjana UIN Walisongo Tahun 2020-

2024 akan berjalan dengan baik dan sukses bila dijadikan acuan operasional 

pada program kerja yang baik dengan anggaran yang ada. 

 Evaluasi dan tolok ukur keberhasilan dapat dilakukan secara periodic 

dengan sebuah semangat bersama-sama seluruh civitas dan masyarakat di 

sekitar mewujudkan cita-cita luhur Pascasarjana dan UIN Walisongo secara 

keseluruhannya. 

 Renstra ini sebagai barometer akan kinerja Program, yang meliputi: 

1. Bidang Organisasi dan Kelembagaan; 

2. Bidang Ketenagaan; 

3. Bidang Pendidikan dan Budaya Akademik; 

4. Bidang Penelitian; 

5. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat; 

6. Bidang Perpustakaan; 

7. Bidang Laboratorium 

8. Bidang Kemahasiswaan; 

9. Bidang Keuangan; 

10. Bidang Sarana dan Prasarana. 

Pada akhirnya, semangat, partisipasi dan motifasi yang tinggi dari 

semua pihak untuk menumbuhkan serta mewujudkan tujuan yang 

telah ditetapkan dalam suasana yang kondusif dan apresiatif sangat 

dibutuhkan, semoga Allah memberikan hidayah dan kekuatan-Nya 

kepada kita semua, amin. 

Semarang 4 Januari 2020 
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Lampiran: 
Surat Keputusan Direktur 
Nomor : B.0261/Un.10.9/ D/ 
PP.00.9/1/2020 
Tentang: Penetapan 
Rencana Strategis 
(Renstra) dan Rencana 
Operasional (Renop) 
Pascasarjana UIN 
Walisongo Semarang 
Tahun 2020-2024. Tanggal: 
4 Januari 2020  

 
RENCANA OPERASIONAL 

PASCASARJANA UIN WALIOSNGO 
JANGKA MENENGAH (2020-2024) 

 
A. Bidang Organisasi dan Lembaga 

NO. KEGIATAN URAIAN 
TARGET IMPLEMENTASI 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Menejemen 
integrated  

1 Online menejemen dan terpadu v v v   
2 Pembaruan database dosen homebase 

 
v  v v  

3 Pelatihan profesional bagi tenaga kependidikan v v v v v 
2 Open akses  1 Peningkatan jumlah akses penerimaan mahasiswa asing    v v v 

 
B. Bidang Ketenagaan 

NO. KEGIATAN URAIAN 
TARGET IMPLEMENTASI 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Peningkatan 
jumlah dosen  1 Penambahan jumlah dosen Prodi Ilmu Agama Islam (IAI) 

Pascasarjana  
v    v   

2 Upgrade lektor kepala ke Guru Besar v  v  v  v v 
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2 Peningkatan 
kualifikasi dosen 

1 Penulisan jurnal ilmiah internasional v v v v v 

2 Kerjasama dosen tamu dan visiting profesor dengan PT 
lain 

    v v v v 

 
 
 
 
 
 
C. Bidang Pendidikan dan Budaya Akademik 

NO. KEGIATAN URAIAN 
TARGET IMPLEMENTASI 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Pembelajaran  
1 Penyediaan ruang bahasa khusus Prodi Ilmu Agama Islam 

(IAI) Pascasarjana     v     

2 Perumusan praktis humanisasi, spiritualisasi dan 
revitalisasi ilmu pengetahuan 

v  v        

  3 Penyediaan e learning      v  v   
2 Revitalisasi 

kelompok ilmu 
1 Revitalisasi dosen kelompok ilmu v v    
2 Penyediaanruang-ruang diskusi bidang ilmu    v    

3 Publikasi 1 Gebyar Prodi Ilmu Agama Islam (IAI) Pascasarjana expo v v v v v 
 
D. Bidang Penelitian 

NO. KEGIATAN URAIAN 
TARGET IMPLEMENTASI 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Desiminasi Hasil 
penelitian 

1 Desiminasi hasil penelitian dosen v v v v v 
2 Desiminasi hasil penelitian mahasiswa v  v  v  v v 

2 Publikasi hasil 
penelitian 

1 Publikasi penelitian melalui buku v v v v v 
2 Publikasi penelitian melalui jurnal v v v v v 
3 Publikasi penelitian melalui media lain v v v v v 

3 Penyusunan peta 1 Design penelitian Prodi Ilmu Agama Islam (IAI) Pascasarjana  v v   
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objek penelitian (blue print) untuk sivitas Prodi Ilmu Agama Islam (IAI) 
Pascasarjana 

4 
Asistensi 
penelitian  

1 Pelibatan tenaga kependidikan dalam pelaporan penelitian   v v v v 

 
 
E. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat 

NO. KEGIATAN URAIAN 
TARGET IMPLEMENTASI 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Kerjasama 
dengan kelompok 
masyarakat  

1 
Kajian rutin terstruktur 

v v v v v 

  2 
Merancang pengabdian online 

  v v  

2 Asistensi 
Pengabdian 1 Pemberdayaan mahasiswa dan alumni untuk memberikan 

respon masalah social kemasyarakatan 
v v v v v 

 
F. Kepustakaan dan Laboratorium 

NO. KEGIATAN URAIAN 
TARGET IMPLEMENTASI 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Pengadaan buku 1 Pengadaan buku dasar  v v v v v 
2 Pengadaan buku pengembangan v v v v v 

2 Pengadaan jurnal 1 Langganan jurnal terakreditasi v v v v v 
2 Langganan jurnal internasional v v v v v 
3 Langganan jurnal online v v v v v 

3 Ekspo dan bedah 
buku 1 Melakukan bedah buku (seri disertasi) dengan 

bekerjasama para penerbit 
v v v v v 

4 
Pengingkatan 
layanan 
Laboratorium 

1 
Pemanfaatan laboratorium (khususnya Falak) 
khususnya tahunan yang bekerjasama dengan 

Kemenag dan BMKG  

v v v v V 
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    2  Penyediaan modul untuk semua praktikum  v v v v v 

 
 
G. Bidang Kemahasiswaan 

NO. KEGIATAN URAIAN 
TARGET IMPLEMENTASI 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Pembinaan 
Bahasa 

1 Untuk mencapai skor Toefl dan IMKA  v v v v v 
2 Bekerja sama dengan PPB (Pusat Pengembangan Bahasa) v v  v   v v 

2 Pelatihann 1 Pelatihan jurnalistik v v v v v 
2 Pelatihan penulisan tesis dan disertasi v  v v v v 

3 Kolaboratif 1 Penyertaan mahasiswa dalam penelitian dan 
pengabdian dosen 

v v v v v 

5 Kerjasama 1 
Bekerjasama dengan pondok Pesantren dan tenaga 

pendidik (dosen) yang belum memenuhi kualifikasi s2 
maupun s3  

v v v v v 

6  Pelibatan Alumni  1  
Publikasi Prodi Ilmu Agama Islam (IAI) Pascasarjana  melalui 
para alumninya 

v v v v v 

 
H. Bidang Keuangan 

NO. KEGIATAN URAIAN 
TARGET IMPLEMENTASI 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Penetapan 
penanggungjawab 
kegiatan 

1 
Upaya memaksimalkan serapan anggaran dengan 
pembagian tugas penanggungjawab kegiatan v v v v v 

2 Kerjasama 
1 Melakukan pembiayaan secara efisien dengan bekerjasama 

dengan pihak luar 
v v v v v 
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I. Bidang Sarana dan Prasarana 

NO. KEGIATAN URAIAN 
TARGET IMPLEMENTASI 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Optimalisasi 
sarpras 1 

Menyelenggarakan event dengan memanfaatkan sarpras 
yang dimiliki program Prodi Ilmu Agama Islam (IAI) 
Pascasarjana 

v v v v v 

2 Pemeliharaan 
sarpras 1 Kegiatan yang mendorong tumbuhnya rasa memiliki seperti 

outbound dll v v    

 
 

 

Semarang 4 Januari 2020 
 

 


