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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah swt karena atas rahmat dan inayah-Nyalah
Laporan Kinerja Fakultas Adab dan Humaniora 2016 ini dapat diselesaikan. Selawat
dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad saw yang telah
mewariskan sumber utama hukum dan ajaran Islam yang merupakan pedoman hidup
bagi umatnya.
Laporan ini merupakan informasi tentang capaian target program Fakultas
Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2016, yang terdiri atas
target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target indikator Rencana Bisnis dan
Anggaran (RBA) dengan sumber dana berasal dari anggaran Badan Layanan Umum
(BLU) dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Kegiatan dengan
anggaran Rupiah Murni (RM) tidak menjadi bagian dari laporan ini. Kami tentu saja
belum puas dengan pencapain tahun 2016 yang mencapai rata-rata 92,14% yang
mengalami peningkatan sebesar 12,28% dari capaian tahun 2015 yang hanya
82,06%. Untuk itu, pada laporan ini juga berisi tentang analisis terhadap faktor
pendukung dan penghambat dalam realisasi program sehingga dapat menjadi acuan
untuk perbaikan pada penyusunan rencana dan realisasi program pada tahun
berikutnya.
Laporan ini tidak mungkin dapat terwujud tanpa dukungan dari semua pihak,
terutama seluruh sivitas akademik Fakultas Adab dan Humanioa yang terdiri atas
tenaga pendidikan, tenaga kependidikan, dan para pimpinan dekanat dan jurusan.
Kontribusi Universitas tentu sangat besar dalam keseluruhan program FAH dan
realisasinya, termasuk kontribusi para stakeholders yang lain.
Untuk itu, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak
yang telah memberikan dukungan materil dan spirituil, baik dalam perencanaan,
implementasi, maupun evalusi keseluruhan program Fakultas Adab dan Humaniora.
Akhirnya, kami mengharapkan dari berbagai pihak untuk berkenan
memberikan kritikan dan masukan untuk perbaikan dan kesempurnaan loran ini
sehingga dapat lebih bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
Jakarta,

Desember 2016
TIM PENYUSUN
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Penjelasan Umum Organisasi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah

fakultas yang berdiri sejak tahun 1960, sebuah fakultas tertua UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta bersama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Hingga tahun
1999, prodi yang berada di bawahnya hanya dua: Bahasa dan Sastra Arab (berdiri
1957) dan Sejarah Kebudayaan Islam (berdiri 1960), meski pada tahun 1963,
pernah tercatat memiliki prodi Bahasa Urdu dan Persia yang belakangan bubar.
Kini, Fakultas Adab dan Humaniora telah memiliki lima prodi, yaitu selain Bahasa
dan Sastra Arab dan Sejarah Peradaban Islam, juga Tarjamah (berdiri 1999), Ilmu
Perpustakaan (berdiri 1999), dan Sastra Inggris (berdiri tahun 2000). Fakultas
Adab dan Humaniora juga kini telah memiliki program magister, yaitu magister
Bahasa dan Sastra Arab dan juga Sejarah dan Kebudayaan Islam yang mulai
dibuka sejak tahun 2012.
Dari lima prodi S1 itu, semua sudah terakreditasi A, kecuali Prodi Ilmu
Perpustakaan yang masih B dan prodi program magister Bahasa dan Sastra Arab
yang

berakreditas C. Pada tahun 2016, kecuali Tarjamah yang sudah

memperoleh nilia akreditasi A kembali, empat prodi selainnya sedang menunggu
hasil reakreditasi dan S2 BSA akan diakreditasi di tahun 2017.
Berdasarkan informasi terbaru, Fakultas Adab dan Humaniora UIN
Jakarta juga berpeluang untuk membuka prodi baru, yaitu antropologi agama,
karena Kementerian Agama sudah menyetujui keberadaan lima prodi secara
hukum, termasuk di dalamnya Tarjamah yang sebelumnya dipersoalkan
Kemenag. Lebih jauh, Fakultas juga telah berusaha membuat proposal pendirian
prodi baru, yaitu: Bahasa dan Budaya Muslim Asia Timur (Prodi Jepang dan
Cina), dan Sastra Islam Indonesia untuk S1, dan juga program studi Linguistik
Terapan Inggris dan Arab untuk S2. Tahun ini proposal rencana pembukaan tiga
prodi itu sudah diajukan setelah selesai pengeditan, penyelerasan, dan
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pendalaman isi. Tidak menutup kemungkinan, ke depan bisa dibuka program S3-nya.
Fakultas Adab dan Humaniora hingga akhir tahun 2016 memiliki dosen
tetap 91 orang dosen tetap dengan 40 persen bergelar doktor. Sebagian dosennya
juga adalah dosen tetap non PNS yang statatusnya adalah dosen BLU (Badan
Layanan Umum). Fakultas juga mempunyai sejumlah dosen tidak tetap yang
cukup membantu kekurangan dosen yang ada.
Secara umum, kualitas dosen Fakultas cukup baik. Mereka terdiri dari
alumni luar negeri, baik dari Barat semisal Inggris, Kanada, Amerika Serikat,
Australia, maupun dari Arab seperti Mesir dan juga dari dalam negeri, dimana
sebagian mereka adalah alumni terbaik dari perguruan tinggi tempat mereka
belajar. Sebagian mereka bahkan menjadi akademisi tingkat internasional seperti
Azyumardi Azra dan penulis buku atau nara sumber buku dan koran/media masa
nasional. Mereka memiliki jaringan lokal dan internasional dengan kemampuan
bahasa Inggris, Arab, dan Indonesia yang baik. Sebagiannya bahkan menguasai
Bahasa Prancis dan Persia. Sebagian dosen tidak tetap Fakultas juga adalah
native speaker.
STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
DEKAN

SENAT

WAKIL DEKAN
BIDANG
AKADEMIK

WAKIL DEKAN
BIDANG
ADMINISTRASI
UMUM

WAKIL DEKAN
BIDANG
KEMAHASISWAAN,
ALUMNI, DAN
KERJASAMA

KEPALA BAGIAN
TATA USAHA

Instruksi
Koorfinasi
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:
:

KA SUB BAG
ADMINISTRASI
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

KA SUB BAG
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KEUANGAN

KA SUB BAG
AKADEMIK,
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DAN ALUMNI

KAUR
PERPUSTAKAAN

KETUA PRODI
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KETUA PRODI
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PERADABAN ISLAM
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PRODI TARJAMAH

SEKRETARIS
PRODI ILMU
PERPUSTAKAAN

SEKRETARIS
PRODI SASTRA
INGGRIS

Tentu saja Fakultas juga dilengkapi staf bidang keuangan, administrasi
umum, termasuk di dalamnya kepegawaian, dan akademik, kemahasiswaan dan
alumni. Mereka diorganisir di bawah Dekan bersama tiga wadeknya (bidang
akademik, administrasi umum, kemahasiswan dan kerjasama), seorang kabag,
tiga kasubag, dan satu kaur. Dekan dan para wadek juga mengorganisir Fakultas
bersama para kajur/kaprodi dan sekjur, dimana mereka memiliki garis koordinasi
dengan kabag dan para kasubag dan garis instruktif dengan Dekanat.
Fakultas juga dilengkapi kelembagaan non struktural. Ada sejumlah
kelembagaan non struktural yang sudah lama berdiri, yaitu Pusat Studi Indonesia
dan Arab (PSIA), Pusat Kajian Islam Nusantara (Pusnira), Pusat Penerjemahan
dan Penerbitan (Pusmabit), dan Pusat Studi Linguistik. Yang baru didirikan pada
tahun 2015 adalah Pusat Dakwah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(PDP-SDM), Pusat Filantropi Sosial (PFS), Pusat Studi Perpustakaan dan
Informasi Islam (PSPII), Pusat Komunikasi dan Informasi (PUSKOMIN FAH),
Koperasi Alumni BSA, dan Pusat Studi Humaniora dan Agama (PUSHA).
Kelembagaan lain yang
dimiliki

fakultas

kelembagaan

juga

jurnal.

adalah
Fakultas

memiliki dua jurnal. Satu yang
sudah lama berdiri dan kini
sedang

diperkuat

agar

memperoleh akreditasi OJS (On
Line Journal System), yaitu Jurnal
Al-Turats.

Satu

lagi

jurnal

internasioal yang baru didirikan pada tahun 2016 yang bias diakses on line, yaitu
Insaniyat, Journal of Islam and Humanities.
Sebagaimana umumnya organisasi pendidikan modern, Fakultas juga
telah memiliki sejumlah fasilitas: ruang kelas dengan kelengkapan sejumlah
fasilitas kelas seperti bangku kuliah, papan tulis, AC, dan LCD, baik ruang kelas
s1 maupun s2, ruang dosen, ruang meeting, teater, perpustakaan, perkantoran,
laboratorium, mushalla, taman, ruang kerja lembaga kemahasiswaan, dan ruang
parkir. Fasilitas-fasilitas itu tersedia dalam gedung Fakultas di lantai 4 dan lantai 5
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dan juga separuh dari lantai enam, tujuh, dan lantai dasar, dimana di 3 lantai yang
disebut terakhir berbagi bersama dengan Fakultas Syariah dan Hukum. Fakultas
juga diberikan fasilitas lainnya yang dimiliki universitas secara umum semisal
perpustakaan pusat, kantin, lapangan olahraga, dan masjid.
Fasilitas yang dimiliki Fakultas juga adalah anggaran keuangan yang
berada di bawah wewenang Fakultas yang bersumber dari dua sumber: dana BLU
dan RM (BOPTN). Anggaran yang berada di bawah wewenang Fakultas pada
tahun 2016 sekitar lima milliar lebih, dimana jumlah ini masih jauh di bawah
Fakultas semisal fakultas Syariah dan Hukum, apalagi fakultas umum lainnya,
seperti kedokteran dan ekonomi.

Anggaran itu tentu saja di luar anggaran

tambahan yang berada di bawah wewenang UIN Pusat seperti untuk remunerasi
dosen, gaji sertifikasi dosen dan tunjangan profesor, perehaban tertentu, dan
sebagian dana kemahasiswaan. Anggaran yang berada di luar wewenang
Fakultas juga berada di bawah LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat). Dosen-dosen Fakultas pun dimungkinkan mendapatkan dana hibah
riset nasional, riset pemula, international collaborative research, dan sabbatical
leave dari LP2M, dan juga dan hibah riset dari Kementerian Agama langsung dan
lembaga lain yang tidak mengikat, termasuk lembaga asing seperti Ford
Foundation dan Kondrad Adenaur Stitung, lembaga Jerman.
Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora jumlah totalnya saat ini adalah
2.506 orang. Mereka menjadi mahasiswa Fakultas lewat berbagai jalur tes masuk,
baik yang diselenggarakan secara nasional, yaitu di bawah manajemen
Kemenristekdikti seperti SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguran Tinggi
Negeri) dan SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk PT)

maupun di bawah

manajemen Kemenag dan ujian mandiri yang dilakukan UIN Jakarta secara
independen. Dari lima prodi, yang paling banyak diminati masyarakat adalah BSI
dan IPI. Bahkan, tingkat keketatan masuk prodi BSI hanya di bawah dua prodi
milik Fakultas Ekonomi sebagai tingkat keketatan tertinggi masuk UIN Jakarta.
Terakhir, secara organisatoris, Fakultas Adab dan Humaniora juga
memiliki banyak alumni yang tergabung dalam organisasi Ikatan Alumni FAH
(IKAFAH) yang kini diketuai oleh Agus Sabarudin. Berdasarkan data di AIS, jumlah
alumni Fakultas Adab dan Humaniora 4.785 orang, meski angka ini agaknya
4

masih perlu diteliti lebih lanjut karena agaknya jauh lebih banyak. Mereka berperan
di banyak bidang. Umumnya, sebagaimana alumni UIN lainnya, bergerak di
bidang pendidikan, yaitu sebagai guru, meski sebagian mereka bergerak di bidang
jurnalistik, peneliti, birokrat, bisnis, aktivis sosial, bahkan seni. Di antara alumni
Fakultas yang terkenal adalah Nurcholish Madjid, Fachry Ali (keduanya
intelektual); Muhammad Fakhir yang kini wakil Menteri Luar Negeri; Mauludin
Anwar, direktur pemberitaan SCTV; Amin Anwar yang menjadi pebisnis batu bara;
dan TB. Ace Hasan Syadzili, politisi Partai Golkar. Meski begitu, sebagian mereka
tetap menjalankan fungsinya sebagai ulama/kiyai, meski umumnya berperan
secara non formal.

B.

Aspek Strategis Organisasi
Sejak terbentuknya kepemimpinan baru, Fakultas Adab dan Humaniora

(FAH) telah menetapkan visinya hingga 2019, yaitu Menjadi fakultas terkemuka
dalam bidang humaniora melalui integrasi dan kontektualisasi ilmu.
Visi ini disepakati dalam rapat pimpinan FAH, karena salah satu problem
besar

Fakultas

secara

akademik

adalah

tidak

ada

atau

kurangnya

kepaduan/koherensi antara ilmu keislaman/kearaban dengan ilmu umum dan juga
sebaliknya. Lulusan Jurusan BSI atau IPI sebagai lulusan ilmu umum harusnya
bisa terintegrasi secara koherens dengan ilmu keislaman. Dengan begitu, ada
distingsi antara alumni dua prodi di FAH itu dengan alumni dua prodi yang sama
dari perguruan tinggi umum. Begitu pula sebaliknya, yaitu prodi BSA, Tarjamah,
dan SPI. Mereka harus berbeda dengan alumni pesantren murni, dimana mereka
bisa menguasai keislaman/kearaban dan ilmu rasional dan empiris yang telah
berkembang sejak masa modern, khususnya di Barat.
Alasannya, karena visi UIN Jakarta sejak dulu adalah ingin menciptakan
“Ulama Intelektual dan Intelektual yang Ulama”, atau dalam bahasa statutanya:
“menjadi universitas kelas dunia dengan keunggulan dalam integrasi keilmuan,
keislaman, dan keindonesiaan”. Bahkan dalam misinya lebih tampak lagi, yaitu
antara lain: “melakukan reintegrasi keilmuan pada tingkat ontologi, epistemologi,
dan aksiologi, sehingga tidak muncul dikotomi ilmu umum dan ilmu agama”. Meski

5

begitu, visi integrasi ilmu itu belum dilakukan secara maksimal. Yang telah terjadi
lebih bersifat by nature, tidak by design. Koherensi Ilmu keislaman sebagai ilmu
illuminatif (‘irfani) dengan ilmu umum yang rasional (burhani) dan empiris (tajribi)
yang telah berkembang terutama sejak dunia mengalami periode modern dan juga
koherensi ilmu sebaliknya belum secara baik dilakukan. Integrasi ilmu yang terjadi
belum bersifat terstruktur dan metodis.
Dikotomi ilmu pun dalam batas-batas tertentu masih terjadi di FAH,
bahkan juga UIN Jakarta. Dalam perspektif Islam, yang menjadi core UIN Jakarta
tentu saja itu problematis. Hal ini karena tradisi ilmu dalam Islam, baik dalam Islam
konseptual maupun Islam aktual tidak mengenal dikhotomi ilmu agama dan umum
(rasional/sekular). Paling tidak hingga runtuhnya Baghdad sebagai pusat Dunia
Islam pada abad ke-13. Dikhotomi ilmu dimaksud adalah pembagian atas dua
kategori/tipologi yang saling berlawanan dan terpisah. al-Ghazali (w 1111) pada
sekitar akhir abad ke 11 dan awal abada ke-12 M

memang membedakan

keduanya, tetapi tidak mendikhotomikan. Secara konseptual dan juga praktik
historis, asumsi itu, bisa dilihat dari dikenalnya tiga jenis ilmu dalam Islam: yaitu
(1) ilmu dengan metode burhani (demonstrative/logis/rasional) sebagaimana
terlihat dari QS. 3:189-190 dan kuatnya tradisi ilmu kalam (theology) dan filsafat
Islam. (2) Ilmu dengan metode tajribi (empiris) sebagaimana terlihat dari QS. 88:
17-20) dan banyaknya saintis empiris Muslim klasik yang sebagiannya sudah
mengarahkan pada teknologi. (3) Ilmu illuminatif (‘irfani/ladunni [ilmu limpahan
Tuhan]) sebagaimana terlihat dari QS.96/al-’Alaq:1-5 dan termenifestasikan dalam
wahyu dan ma’rifah (musyahadah), pengetahuan yang diperoleh dari jalan hidup
sufisme/tasawuf (berkembangnya ilmu tasawuf). Bahkan, ilmu empiris yang saat
ini didominasi Barat, pada masa klasik Islam (abad ke-7-13) merupakan tradisi
kaum Muslimin, bukan tradisi Barat. Jenis ilmu ini merupakan kelebihan kaum
Muslimin, sebagaimana diakui Briffault dan George Sarton, sebagaimana dikutip
CA.Qadir.
Dalam pada itu, integrasi ilmu juga menjadi kebijakan Rektorat sejak 2015
yang kini diturunkan pada adanya kebijakan slot riset dengan tema integrasi ilmu
di LP2M. Fenomena lain yang memperlihatkan hal itu adalah adanya matakuliah
universitas baru, yaitu Islam dan Ilmu Pengetahuan.
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Bahkan, berdasarkan

informasi Kepala Biro Ortala Kemenag, integrasi ilmu juga sering diungkap Menteri
Agama saat ini, Lukman Hakim Saifudin. Menurutnya, PTKIN (Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Negeri) di bawah Kemenag harus memiliki distingsi dengan
perguruan tinggi negeri lainnya, terutama sisi keislamannya. Fakultas ilmu budaya
di PTKIN misalnya harus ada sisi yang membedakannya dengan fakultas ilmu
budaya di perguruan tinggi negeri lain. Ini berarti meski UIN Jakarta sejak dipimpin
oleh Prof. Harun Nasution saat masih menjadi IAIN sudah mulai menampakkan
komitmennya sebagai lembaga ilmiah, tetapi juga hingga kini masih harus terus
memperlihatkan dirinya juga sebagai lembaga dakwah yang punya komitmen
pada keislaman, meski dalam format keislaman yang sesuai dengan kemodernan,
keilmuan, dan keindonesiaan.
Selain integrasi, kontektualisasi ilmu keadaban juga merupakan salah
satu jurus yang harus dilakukan oleh FAH. Kebijakan kontekstualisasi ilmu ini
merupakan sesuatu yang mendesak, mengingat Ilmu yg dikembangkan di FAH,
bahkan ilmu keislaman secara umum di UIN Jakarta, agaknya terlalu sunyi, kurang
merespon hiruk pikuk yang terjadi di luar. Dalam ilmu sejarah misalnya,
kontekstualisasi harus dilakukan untuk isu semisal sejarah modernisasi Turki
Usmani. Mengapa misalnya hasilnya jauh lebih efektif yang dilakukan Jepang
yang melakukan modernisasi belakangan dan kini menguasai pasar mobil di
dunia. Jawabannya antara lain karena Turki Usmani hanya mencangkok teknologi
dengan tidak menguasai ilmu di balik teknologi.

Akibatnya, ketika Turki

Usmani menguasai meriam sebagai teknologi militer, Barat sudah jauh
meninggalkannya. Contoh kontektualisasi dalam konteks sejarah juga antara lain
pentingnya mengkaji sejarah di Indonesia yang dikontekstualisasikan dengan
korupsi, yang pemberantasannya kini sedang menjadi agenda nasional. Bahkan,
kalau bisa ada mata kuliah sejarah korupsi di Indonesia.
Demikian juga dengan kajian sastra. Dalam pembahasan sejarah sastra
Indonesia sebagai bagian dari matakuliah yang diajarkan di BSA misalnya, paling
tidak pada masa tertentu, harus dikontekstualisasikan dengan isu terkini seperti
tema korupsi. Misalnya dengan membahas novel Korupsi Pramudya Ananta Toer
dan Senja di Jakarta Mochtar Lubis. Bahkan, dimungkinkan dikaitkan dengan isu
modernitas dan terorisme. Novel Salah Asuhan Abdul Moeis misalnya merupakan
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kritik atas modernitas dan untuk terorisme tampak antara lain pada novel Demi
Allah Aku Jadi Teroris, karya realis Damien Dematra, dan memoar Temanku
Teroris? Saat Dua Santri Ngruki Memilih Jalan Berbeda, karya Noor Huda Ismail.
Keduanya merupakan dua di antara karya sastra Indonesia kontemporer.
Kontekstualisasi ilmu dalam studi atau pengajaran bahasa dan sastra
merupakan sesuatu yang sangat penting, mengingat studi atau pengajaran
bahasa dan sastra secara umum, baik Arab, Inggris, maupun Indonesia bersifat
monodisipliner, terlalu rigit dengan disiplin ilmu bahasa dan sastranya, kurang
terjadi kontekstualisasi. Secara umum, pengkajian bahasa dan sastra Arab
berbeda dengan di negara Barat. Di Australia seperti yang terjadi di Universitas
Melbourne, studi bahasa dan sastra Arab di bawah program studi Arabic Studies
dan kurikulumnya tidak melulu bahasa dan sastra, tetapi juga matakuliah seperti
budaya, politik, dan sejarah Arab. Akibat dari kuatnya praktik studi atau pengajaran
monodispliner dalam studi bahasa dan sastra itu, maka mahasiswa dan juga
dosennya pun secara umum hanya menguasai aspek kebahasaan dan sastra
Arab saja. Mereka, karenanya, kesulitan memahami bahasa dan sastra dalam
konstruk politik dan budaya Arab yang membentuknya. Dalam hal ini, studi bahasa
dan sastra Arab kurang menyahuti tuntutan pasar. Tuntutan dunia diplomatik yang
diminta oleh Kementerian Luar Negeri, umpamanya, tidak disahuti. Wajar jika
belakangan, alumni BSA, banyak yang gagal dalam seleksi pegawai di
kementerian tersebut. Pasalnya, kendati secara kemampuan bahasa Arab mereka
bagus, bahkan paling bagus, mereka tidak mampu menjelaskan isu-isu politik
atau diplomasi terkini dunia Arab kontemporer.
Kuatnya paradigma monodisipliner yang tidak kontekstual dalam studi
atau pengajaran bahasa dan sastra Arab (BSA) di atas mengakibatkan studi atau
pengajaran sastra Arab, baik secara teoritis maupun praktis, selama ini sepi dari
perspektif ilmu di luar ilmu sastra. Lebih dari itu, tampaknya studi sastra yang
sepi dari perspektif disiplin ilmu lain itu juga menjadi kecenderungan umum studi
sastra di Indonesia. Padahal, meski kecenderungan itu tampaknya juga menjadi
kecenderungan dalam studi BSA di dunia Arab, tetapi sudah mulai diminimalisasi
antara lain oleh Nabil Ragib. Studi monodisipliner dalam studi bahasa dan sastra
juga bertentangan dengan teori sastra banding madzhab Amerika Serikat yang
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menjastifikasi secara makro studi sastra lewat perspektif ilmu lain atau sistem
kepercayaan.
Dengan kontekstualisasi, minimal ilustrasi kekinian, studi ilmu keadaban
(kebudayaan) akan menjadi menarik untuk dibicarakan, bahkan menjawab
tantangan zaman, karena kajiannya akan bersifat intradisipliner, interdisipliner,
bahkan multidisipliner. Dengan begitu, kajian ilmu budaya di FAH akan memenuhi
tuntutan signifikansi riset yang menjadi keharusan dalam riset apa pun. Itu berarti
dimungkinkannya FAH menjadi bagian dari UIN Jakarta dengan visi World Class
University (WCU), yang karenanya bisa mendapatkan rekognisi internasional.
WCU pun bukan hanya sebagai wacana, tetapi menjadi bisa menjadi kenyataan.
Sejauh yang bisa di amati, kajian skripsi, tesis, disertasi dan riset di UIN Jakarta
kekurangan yang menonjol secara umum adalah lemahnya signifikansi riset yang
susah untuk bisa mendunia, bahkan menasional. Tentu saja sebagiannya ada
yang sudah. Untuk itu, riset apa pun yang dilakukan fakultas idealnya, mengutip
slogan di Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, adalah riset yang "membaca dan
dibaca dunia", yaitu riset yang membaca sumber-sumber handal secara ilmiah
yang dibaca oleh para akademisi di dunia, dan juga karya riset yang dihasilkan
dimungkinkan bisa dibaca oleh masyarakat ilmiah di dunia, minimal masyarakat
ilmiah nasional, karena terpublikasi secara internasional, minimal nasional karena
memenuhi syarat.
Asumsi di atas sesuai dengan pandangan rektor UIN Jakarta saat ini, Prof
Dr, Dede Rosyada. Untuk menjadi WCU yang mendapatkan rekognisi
internasional, maka basisnya adalah menjadikan UIN Jakarta sebagai universitas
riset dan PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri berbadan Hukum). Di antara ciri
universitas riset, yang paling kuat adalah ada banyaknya publikasi nasional dan
internasional yang diakui dan banyaknya endowment (wakaf),

juga bantuan

finansial lewat bekerjasama dengan berbagai pihak, terutama pemda dan
perusahaan. Dua ciri itu juga menjadi ciri PTNBH yang mengharuskan pendapatan
sendiri lebih besar (70%) dari pada bantuan Negara (RM/Rupiah Murni) yang kini
di UIN Jakarta masih terbalik, meski pun dalam kenyataannya mayoritas PT yang
menjadi PTNBH saat ini tidak mencapai target pendapatan seerti itu. Bahkan ada
Universitas PTNBH dimana RM-nya masih mencapai 70%.

PTNBH juga
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mensyaratkan minimal adanya 300 tulisan dari para akademisinya yang terbit di
jurnal internasioal yang terindeks di Scopus; adanya minimal 500 mahasiswa
asing, dan minimal 5000 mahasiwa Pascasarjana, dan banyak dosen
asing/internasional. Karena itu, harus semakin banyak dosen yang hanya
mengajar 3 atau maksimal 6 sks saja, dimana ia mengahbiskan banyak waktunya
untuk riset, minimal bisa melahirkan karya yang bisa dihitung atau setara dengan
9, atau minimla 6 sks. Tentu saja mengubah dari teaching university ke research
university bukan perkara mudah, mengingat tradisi dosen UIN Jakarta sebagai
pengajar dan penceramah agama.
Untuk terealisasinya visi di atas, FAH sudah merumuskan tujuan
organisasinya, paling tidak hingga tahun 2019, yaitu bertujuan: (1) menghasilkan
lulusan yang ahli dalam bidang ilmu humaniora yang terintegrasi dan
terkontekstualisasi

dengan

keislaman,

kemodernan,

kemanusiaan,

dan

keindonesiaan yang berdaya saing nasional dan global. (2) Mengembangkan
keilmuan dalam bidang humniora yang menjawab tantangan jaman baik nasional
maupun global. (3)

Memanfaatkan Ilmu pengetahuan humaniora

yang

dikembangkan untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia dan dunia yang lebih
baik
Untuk terealisasinya visi dan tujuan di atas, FAH juga telah menetapkan
prinsip-prinsip kerja yang dibangun dalam manajemen organisasinya (corporate
culture), yaitu: (1) integritas (an-nazahah), yaitu

penyelenggaraan tri darma

perguruan tinggi yang dilakukan, baik pelayanan pendidikan, penelitian, maupun
pengabdian masyarakat sejalan dengan kode etik/prinsip-prinsip kerja clean
governance, tetapi juga efektif, ditegakkan bersama, dan dijalankan secara
konsisten. (2) Orsinalitas, yaitu tri darma perguruan tinggi yang dilakukan memiliki
keaslian dan kreativitas (al-ashalah wa al-ibtikar), sehingga produknya
khas/berbeda (memiliki daya saing tinggi) dengan produk lain. (3) Relevansi, yaitu
produk tri darmanya sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan user. (4)
Volunterisme, yaitu memiliki semangat pengabdian, yang tidak semua pekerjaan
diukur dengan uang/materi semata. (5) Responsifitas, bentuk-bentuk tri darma
perguruan tinggi yang dilakukan sebagai perwujudan dari respon atas tantangan
zaman. Dan (6) Efisiensi dan Efektifitas, yaitu kerja-kerja yang dilakukan
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menempuh prinsip “dengan modal yang sedikit mendapatkan hasil yang maksimal
dan tepat sasaran” (mimpi-mimpi dapat diwujudkan dalam realitas, meski dengan
modal yang tidak banyak).
Sebagaimana diketahui bersama, UIN Jakarta telah menetapkan
Rencana Strategis 2012-2016-nya. Dalam renstra tersebut ditetapkan bahwa
strategic plan UIN Jakarta adalah: (1) periode capacity strengthening (2012-2016).
(2) Priode progressing toward excellent (2017-2021). (3) Priode global recognition
(2022-2026). Strategic plan itu merupakan kelanjutan dari dua

tahapan

sebelumnya, yaitu: tahapan tradition, yaitu saat UIN Jakarta masih priode ADIA
dan IAIN (1957-1997); dan tahapan transformation, yaitu saat UIN masih dalam
tahapan IAIN with wider mandates dan bertransformasi dengan menjadi UIN (1998
hingga 2002). Kini UIN Jakarta sedang menapaki tahapan ambition menuju
globalised UIN Jakarta sesuai strategic plan di atas.
Berdasarkan visi, tujuan, dan prinsip kerja di atas, FAH secara umum
sedang mengarah pada renstra di atas. FAH telah membentuk arah kerja yang
fokus perhatiannya per tahun hingga 2019 berbeda antara satu dengan yang
lainnya. Tahun 2015, bagi FAH, merupakan tahun pengembangan infrastruktur
dan kurikulum sesuai visi di atas. Pada tahun 2015 telah dilakukan perehaban dan
penambahan sejumlah fasilitas dan perubahan kurikulum sesuai tuntutan KKNI
(Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia). KKNI adalah standar atau level
kemampuan yang harus dimiliki lulusan lembaga pendidikan tinggi, termasuk di
dalamnya PT agar menjadi tenaga yang kemampuannya berstandar Nasional,
bahkan internasional, sehingga bisa diterima di lapangan kerja. Dalam praktik,
perubahan kuikulum juga diarahkan pada penguatan upaya integrasi ilmu,
terutama di BSI dan IPI. Dalam kurikulum BSI yang baru di tahun 2015 misalnya,
selain ada mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan juga mata kuliah Islam dan
Sastra Inggris. IPI juga dalam kurikulum baru diarahkan pada penguatan teknologi
informasi seperti rekayasa web, penguatan kajian kepustakaan (rujukan) Islam,
dan untuk riset dosen bahkan sudah ke filologi Islam Nusantara.
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Di tahun 2016, FAH diarahkan pada penguatan fakultas dan penjajagan
menjadi fakultas yang leading di ASEAN. Fokus yang dilakukan di tahun ini adalah
reakreditas lima prodi S1 di bawah FAH dan
juga penguatan untuk menjadi fakultas riset
sesuai visi kontekstualisasi ilmu guna
memperkuat signifikansi riset dan terutama
penerbitan tulisan di Jurnal Internasional
yang

kredibel.

Tahun

ini

juga

mulai

menapaki menjadi fakultas yang diakui
(leading) di ASEAN dengan memperoleh
pensertifikasian
University

AUN

QA

Network-Quality

(ASEAN
Assurance),

meski baru satu prodi, yaitu SKI. Tepatnya,
prodi ini memperoleh sertifikasi AUN-QA
pada 7 Mei 2016.
Di tahun 2017, fokus perhatian FAH lebih pada penguatan fakultas
sebagai centre of excellences dengan: (1) memperkuat kembali penerbitan tulisan
dosen dan civitas akademika lainnya di jurnal internasional yang kredibel. (2)
Memperkuat fakultas agar semakin leading di ASEAN dengan menambah
sertifikasi AUN QA bagi prodi lain, minimal BSA, menambah secara kuantitas dan
kualitas kelas Internasional (penambahan jumlah mahasiwa asing), dan juga
kajian regional Asia Tenggara sesuai tantangan MEA (Masyarakat Ekonomi
ASEAN). Di tahun ini akan dilakukan penguatan S2 dengan melakukan
reakreditasi
program

terhadap
magister

penguatan

BSA,

lembaga-

lembaga otonom, minimal
Asia

Tenggara.

dimungkinkan

Kalau

bahkan

di

tahun ini mulai melakukan
penjajagan

mendapatkan

akreditasi di tingkat negaranegara Islam (OKI).
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Di tahun 2018, fokus yang akan dilakukan adalah penguatan progressing
toward excellent dengan pemantapan atau pendalaman rekognisi Asia Tenggara
dan penjajagan rekognisi Asia yang akan terus dilanjutkan di awal tahun 2019
sebagai priode tersisa.

C.

Permasalahan Utama yang Dihadapi
Ada banyak permasalahan utama yang dihadapi FAH. Secara umum,

semuanya mengarah pada kurangnya dukungan maksimal tool of management,
yaitu empat M: man (orang), money (dana), methods (cara/mekanisme) dan
machine (mesin/alat). Karenanya, inti

manajemen kurang terealisir secara

maksimal. Inti manajemen dimaksud adalah rasionalitas efisiensi (perbandingan
terbaik antara input dan output) dan rasionalitas efektifitas (sasaran tercapai
sesuai rencana). Tentu saja, dalam batas-batas tertentu, seperti terlihat dalam
laporan di bawah, manajemen FAH telah memenuhi. Paling tidak berdasarkan
IKU Fakultas dan juga serapan anggaran.
Sejauh yang bisa diuji, permasalahan utama yang dihadapi FAH selama
2016 adalah:
1.

Permasalahan Tenaga Pengajar.
Terkait ini, permasalahan yang dihadapi FAH selama 2016 adalah: (a)

Sulitnya mengubah paradigma dosen dari teaching university ke research
university, mengingat yang menjadi tradisi dosen FAH umumnya adalah mengajar
dan menjadi penceramah agama. Meminta sebagian besar dosen untuk bisa
menulis di jurnal internasional atau meneliti dengan serius di FAH atau menulis
buku akademik dan menerbitkannya di penerbit nasional yang kredibel bukan
perkara mudah. Riset belum dianggap sebagai pekerjaan yang menyenangkan
dan menjanjikan secara keuangan. Agaknya, kesediaan untuk bisa mejalani hidup
asketik (menangkal berbagai kenikmatan material), paling tidak saat menjalani
riset, agaknya masih menjadi hambatan. Agaknya upaya untuk menumbuhkan
“jihad akademik” di civitas akademika FAH masih harus dilakukan. Pada tahun
2016, salah satu IKU FAH adalah jumlah tulisan dosen-dosennya yang terbit di
jurnal internasional yang terindeks di SCOPUS atau yang sebanding adalah 27.
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Namun, pada tahun ini hanya bisa terbit 8, plus 2 yang yang pasti akan terbit, dan
5 yang baru di-submit, sehingga bisa dilaporkan 15.
(b) Semakin menipisnya jumlah profesor setelah tahun 2015 pensiun satu
orang. Saat ini professor FAH yang tersisa hanya 8. Selain karena pensiun,
sebagian lagi karena terhambat aturan-aturan yang dinilainya menyulitkan. Dan
sebagian lagi karena berpindah dari dosen tetap Fakultas menjadi dosen tetap
Sekolah Pascasarjana Pusat. Karenanya, jika tidak ada aral melintang, akan
dilakuan program professorship, baik di tingkat UIN Jakarta maupun Fakultas,
dimana para dosen yang tinggal selangkah ke guru besar didorong untuk fokus
menyelesaikan berbagai persyaratan menuju profesor, terutama menerbitkan
tulisan di jurnal internasional, tanpa mengerjakan banyak untuk yang lain.
(c) Kenyataan bahwa sebagian dosen-dosen, terutama yang seniornya,
yang tidak memiliki motivasi tinggi untuk bisa berijazah S3. Sebagian mereka
hanya ingin menunggu masa pensiun tiba, tanpa harus mengikuti kuliah S3,
karena dengan S2 saja sudah merasa aman. Akselerasi penambahan jumlah
dosen yang bergelar doktor pun menjadi terhambat. Apalagi, jika FAH ingin zero
magister, dimana semua dosen berijazah doktor. Adalah ironi, jika melihat
kenyataan bahwa FAH adalah fakultas tertua bersama Tarbiyah, tetapi jumlah
doktornya hanya 40 persen. FAH kalah jauh misalnya oleh FISIP sebagai fakultas
baru di UIN Jakarta yang dosennya hampir 100 persen doktor. Meski tentu harus
dilihat tantangannya yang memang berbeda. Harus diakui, dalam tahun 2016
terdapat penambahan jumlah dosen yang bergelar doktor, yaitu 5 orang. Akan
tetapi, karena jumlah dosen tetap PNS dan non PNS (BLU) bertambah (dari 83
menjaid 91), maka persentasi jumlah dosen yang bergelar doktor di tahun 2016
tidak beranjak dari angka 40% pada tahun 2015.
(d) Terkendalanya penyelesaian S3 bagi dosen-dosen yang sedang
menempuh S3. Ada yang karena kesibukan sebagai dosen yang diperbantukan
dengan menjabat. Yang paling banyak karena hambatan tidak adanya bantuan
beasiswa, mengingat mayoritas mereka berstatus sebagai dosen yang diberi izin
belajar sesuai pengajuannya sendiri, bukan sebagai dosen dengan tugas belajar.
Dengan menjadi dosen dengan izin belajar yang mendapat hak-hak finansial
penuh sebagai dosen, maka sebagian besar mereka belum bisa dibantu
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penyelesaian S3-nya. Ada baiknya dibuat program bantuan untk mereka yang
sedang izin belajar, meski ini hingga kini masih terhambat aturan. Atau bisa saja
semua yag sedang S2 harus dengan cuti mengajar karena tugas belajar.
(e) Sebagian dosen tidak bermental sebagai pelayan, karena perspektif
dosen sebagai orang yang dengan posisi di atas, bahkan dimungkinkan seorang
murid menjadi hambanya sekalipun, sebagaimana disebut Sayyidina Ali.
Akibatnya, banyak mahasiswa yang kuliah lebih dari lima tahun, dan itu
bertentangan dengan tuntutan IKU (Indikator Kinerja Utama) FAH, karena
hambatan dalam proses pembimbingan. Bahkan, sebagain dosen menurut
mahasiswa ditemui saja sulit. Agaknya, budaya feodalisme masih ada di sebagian
dosen FAH. Ketimbang tahun 205, di tahun 2016, hambatan ini sudah agak
menurun. Namun, hasil dari public hearing dengan mahasiwa aktivis intra,
fenomena ini masih ada. Bahkan, Dekan ditemui banyak mahasiswa yang belum
lulus di atas semester 14 dengan berbagai masalah, termasuk di dalamnya
sulitnya proses pembimbingan.
2.

Sedikitnya Jurnal Nasional dan Arab
FAH kini menemui masalah sedikitnya jumlah jurnal nasional yang

terakreditasi. Hingga akhir tahun 2016, tidak ada dosen yang menerbitkan
tulisannya di jurnal nasional yang terakreditasi, sesuai tuntutan IKU FAH.
Beruntung, bagian ini bisa ditutupi bagian IKU lain yang melampaui IKU dan tidak
dianulirnya tulisan dosen yang menulis di jurnal Nasional, meski belum
terakridtasi. Tentu saja dengan penilaian yang rendah. Hal yang sama dalam soal
kecilnya persentasi jumlah tulisan dosen-dosennya yang terbit di jurnal
internasional yang terindeks di SCOPUS atau yang sebanding. Agaknya, hal ini
terkait dengan kenyataan bahwa yang paling potensial bagi dosen FAH
sesungguhnya jika mereka menulis dalam bahasa Arab. Mayoroitas dosen di BSA,
Tarjamah, dan SKI kuat dalam kemahiran berbahasa Arab. Sementara itu,sulit
mencari jurnal internasional berbahasa Arab yang terindeks di Scopus.
Karena itulah, Fakultas telah memperkuat untuk berupaya mendaptakan
akreditasi bagi jurnal at-Turas setelah pada tahun 2016 gagal terakreditasi, karena
kecenderungan “dari Adab, oleh Adab dan untuk Adab”. Kererlibatan akademisi
pihak luar dalam penerbitan tulisan dan proses penerbitan dinilai kurang. FAH juga
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kini telah menerbitkan jurnal internasional Insaniyyat yang terbit dalam Bahasa
Inggris dan Arab untuk bisa terakreditasi OJS bersama Jurnal at-Turas.
3.

Permasalahan Tenaga Administrasi
Permasalahan utama FAH lainnya di tahun 2016 adalah kurang

maksimalnya dukungan dari tenaga administrasi, baik keprodian maupun
terutama ke-tatausaha-an. Meminjam bahasa Peter F. Drucker, dalam bidang ini,
permasalahan utamanya adalah (1) sulitnya menjadikan tenaga administrasi
menjadi sekelompok manusia yang produktif, efektif, dan mempunyai tujuan sama
yang jelas. Hal ini karena manajemen adalah mendorong dan mengorganisasikan
kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki individu-individu agar dapat berfungsi
produktif dan sekaligus menekan serendah mungkin kelemahan-kelemahan yang
dimilikinya agar tidak menggangu jalannya proses produksi. (2) Permasalahan
tindakan, karena manajemen menitikberatkan pada tindakan. Jika masyarakat
literati melihat realitas masyarakat sebagai sekumpulan ide atau simbol, maka
masyarakat manajer melihatnya sebagai tindakan sekumpulan orang yang tertata,
sebagai sebuah formasi tindakan yang mengarah pada satu tujuan.
Bagi sebagain besar tenaga administrasi, bekerja lebih sebagai rutinitas
belaka, tanpa menekankan pada fungsinya untuk membantu tercapainya tujuan
organisasi. Bekerja bukan sebagai tumpukan bata untuk terciptanya sebuah
bangunan yang dikehendaki, misalnya menuju pada sebuah legacy tertentu yang
bisa dinikmati publik. Apa yang terjadi adalah bekerja tanpa target tertentu.
Tidak/kurang ada mimpi-mimpi, tanpa ada idealisme, alam ide tertentu yang ingin
diwujudkan dalam alam kenyataan (bumi). Mereka pun lebih sebagai sama-sama
bekerja, bukan bekerja sama mencapai satu titik.
Karenanya, semangat belajar untuk memperbaiki diri pun tidak dimiliki
semua pegawai. Sebagiannya merasa pada zona aman, tanpa mempertanyakan
dirinya dalam tantangan pengembangan organisasi dan diri sendiri di tengah
tantangan lokal dan global. Meminjam filsafat eksistensialisme, sebagian mereka
tidak menganggap dirinya sebagai manusia yang belum menjadi, yang terus
berproses dalam perjalanan di dunia kemungkinan-kemungkinan yang terbuka
menuju menjadi, meski dalam pengertain relatif, karena proses menjadi
sesunguhnya tak pernah bisa sampai. Bekerja tidak dipandang sebagai proses
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untuk menjadi, baik bagi diirnya maupun organisasi. Tantangan sekeliling,
nasional, dan internasional pun kemudian terlewatkan. Mereka umumnya tidak
melihat apa yang terjadi sebagai peluang untuk kesuskesan dirinya dan juga
organisasi. Sebagain mereka tidak seperti yang diungkapkan TS. Eliot: “Things
don’t go away. They become you. There is no end”.
Yang terjadi kemudian juga adalah bekerja tanpa inisiatif sendiri.
Sebagian tenaga administrasi bekerja menunggu perintah dan pengawasan. Pada
hal-hal rutin sekalipun. Misalnya kebersihan. Pengawasan di bidang ini masih
harus ekstra sekali. Sesungguhnya pekerjaan di bidnag kebersighan sempat
mengalami keniakan, tatetapi agakanya belakanga menurun. Bahkan, ketiadaan
inisitif juga terjadi pada hal-hal yang sudah diberi tahu deadline-nya dan
sebelumnya telah dilakukan. Misalnya pembayaran gaji dosen tidak tetap yang
terlambat.
Etos/semangat kerja dari para tenaga administrasi secara umum masih
lemah. Mereka tidak bisa diajak berjalan cepat. Menarik gerbong mereka
merupakan sesuatu yang sangat berat. Birokrasi pun kemudian menjadi lambat.
Tentu saja lembatnya birokrasi bukan bersumber semata dari lemahnya etos kerja
di tingkat Fakultas. Banyak juga yang bersumber dari lamanya pemeriksaan
(verifikasi) keuangan Pusat dan juga lamanya persetujuan atas revisi RBA BLU.
Akibatnya, yang paling terasa kelambatannya adalah dalam bidang keuangan.
Etos kerja yang lemah tampak terutama dari kurangnya ketersediaan bukti-bukti
yang dibutuhkan, terutama yang bersumber dari sebagain prodi. Misalnya buktibukti ujian skripsi yang harusnya bisa diberi maksimal satu minggu sebelum
pelaksanaan, sehingga pas waktu pelaksanaan, honor menguji bisa diberi.
Pelayanan bidang kemahasiswaan seperti dalam pelayanan persuratan juga
dikeluhkan banyak mahasiswa.
Problem di bidang tenaga administrasi tampaknya adalah: semangat
mencari uang tambahan, tidak adanya punishment, rekruitmen yang tidak bersih,
tidak adanya pembinaan yang terdesain, dan promosi staf yang tidak berjalan
maksimal. Sementara itu, wewenang di bidang semua itu lebih banyak berada di
Pusat (UIN Jakarta), bukan di Fakultas. Sesungguhnya dengan adanya remunasi,
baik karyawan mauun dosen, dimana dana remunarasi dalam setiap tahunnya
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tidak terserap seratus persen, akomodasi atas mencari uang tambahan bagi
tenaga kependikakan dan tenaga pendidik di Fakultas sebenarnya telah
dilakukan. Namun, yang dimaksud dengan uang tambahan adalah selain gaji yang
ditransfer. Karenanya, setiap ada tandatangan, harus ada uang yang didapat.
Padahal, semua pekeraan termasuk menandatangani sudah dibayar dengan gaji
bulanan. Agaknya, semangat untuk mencari keberkahan dalam rejeki kurang kuat
ketimbang semangat mendapat rejeki yang banyak. Agaknya, banyaknya
keinginan, meski tidak butuh, sangat mendominasi pola pikir mereka.
Selain itu, problema lain dari tenaga administrasi/tenaga kependidikan
(manajemen) adalah sebagian mereka hasil rekruitmen yang tidak bersih atau
tidak objektif. Akibatnya, menurut penuturan salah seoarang pimpinan ada sekitar
40 orang karyawan UIN Jakarta yang tidak bisa diapa-apakan, Yang bisa
dilakukan adalah hanya mutasi dari satu unit ke unit lain. Punishment seperti SP
dan atau penurunan jabatan, apalagi pemberhentian tidak banyak dilakukan.
Padahal, sebenarnya dimungkinkan untuk menimbulkan efek jera. Realitas ini
memperlihatkan bahwa pembinaan yang dilakukan UIN selama ini lebih pada
pembinaan dosen sehingga sumberdaya yang dimiliki, terutama keuangan,
menuju ke arah sana. Pembinaan karyawan kurang banyak dilakukan. Ini juga
masih harus ditambah persoalan promosi jabatan yang kuran berjalan dengan
baik, meski hal itu dimungkinakan. Sumber masalahnya bisa dari manajamen,
meski lebih banyak bersumber dari diri pegawai. Misalnya tingkat pendidikan yang
tidak berubah sejak masuk menjadi pegawai.
Ringkasnya, selama 2015, prinsip-prinisp kerja yang dicanangkan di atas
belum terealisir sepenuhnya, yaitu prinisip

integritas,

orsinalitas, relevansi,

volunteerisme, responsifitas, efisiensi, dan efektifitas.
4.

SDK (Sumber Daya Keuangan) dan Fasilitas Lainnya
Secara umum, kebijakan keuangan Universitas agaknya belum sejalan

dengan arah umum, terutama arah pengembangan akademik Universitas. Ada
banyak kegiatan unggulan tidak didukung keuangan. Harus diakui, sebagian
memang sudah. Misalnya kebijakan akreditasi AUN-QA. Kebijakan ini relatif
didukung oleh kebijakan keuangan, meski belum sepenuhnya. Namun, masih
banyak yang
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belum. Misalnya Kebijakan untuk menjadi PTNBH yang

mengharuskan ada banyak tulisan dosen yang terbit di jurnal internasional yang
terakreditasi yang tidak dudukung pembiayaannya. Yang terjadi kemudian
pelaksanaan kebijakan di bidang ini bersifat by nature, tidak by design. Demikian
juga kebijakan penambahan jumlah doktor dan professor serta peningkatan jurnaljurnal terakreditasi fakultas dan universitas. Bahkan, untuk jurnal, uangnya baru
cair saat semua pelaporan sudah selesai dikerjakan. Hal yang sama adalah IKU
mengenai keharusan banyaknya mahasiswa yang berhasil menjadi pemenang
dalam kompetisi di tingkat internasional. Dukungan keuangan tidak ada/kurang.
Bahkan, di tahun 2016 terdapat kegiatan yang sudah dilakukan tetapi saat
pelaporan, pelaporannya ditolak karena dianggap tidak memenuhi aturan
keuangan. Mislanya aturan yang yang melarang adanya tim meski tim itu sangat
dibutuhkan. Padahal, harusnya saat kegiatan direncanakan dalam RAB, kegiatan
itu harus sudah dicoret. Review RAB agaknya tidak dilakukan secara serius.
Tentu saja masih banyak program yang dukungan keuangannnya lemah,
baik karena ketersediaan uang yang tidak ada maupun terutama sekali karena
persoalan alokasi. Misalnya jumlah dosen asing yang harus banyak, jika UIN
Jakarta ingin menjadi PTNBH sebagai basis WCU dan juga jumlah mahasiswa
asing yang harus 500 orang. Hal yang sama adalah peningkatan jumlah
mahasiswa S2 yang harus 5000 orang. Kebijakan yang disebut terakhir ini tidak
didukung oleh misalnya beasiswa dalam jumlah tertentu untuk menarik gerbong
saja.
5.

Aturan (Regulasi)
Terakhir, salah satu permasalahan FAH juga adalah aturan, baik karena

tidak tersedia maupun karena ada tetapi membelenggu. Yang sebelumnya tidak
ada, lalu dibuat oleh Fakultas adalah SOP Kebersihan. Namun yang menjadi
kendala adalah aturan-aturan yang sudah ada tetapi membelenggu. Yang paling
terasa adalah aturan tarif. Ada banyak tarif-tarif yang tidak dikenal, tetapi
kegiatannya harus dilakukan. Di Prodi magister misalnya ada kegiatan ujian
promosi, pendahuluan, wip, dan ujian komprehensif. Tetapi tidak masuk dalam
anggaran fakultas. Ada juga banyak aturan di bidang keuangan yang juga
membelenggu. Ini tentu menyulitkan dan tidak sesuai dengan prinsip good/clean
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governance. Tentu saja aturan yang paling sering diwacanakan yang
membelenggu juga adalah aturan kenaikan jabatan funsional untuk guru besar.
Meskipun ada banyak permasalahan utama di atas, secara umum, kinerja
FAH cukup baik. Indikatornya adalah tercapainya IKU FAH di tahun 2016,
berjalannya proses-proses pembelajaran dengan baik, dan juga bisa dilihat dari
serapan anggaran seperti akan dijelaskan di bawah. Agaknya: pertama, para
pengajar dosen FAH berpandangan, meski ada kaidah “at-thariqah ahamm minal
madah (metode lebih penting ketimbang materi ajar), tetapi al-mudarris ahamm
minat thrariqah (guru lebih penting ketimbang metode itu sendirti). Kedua, aparatur
dan dosen FAH dalam batas tertentu menganut ungkapan “lebih baik menyalakan
lilin daripada mengutuk kegelapan”. Mereka juga “tegar bagai gunung, tetapi
mengalir bagai air”. Pemasalahan di atas pun secara umum bisa diatasi dan
dilewati, tidak/kurang berpengaruh negatif. Namun, jika ingin maksimal, semua
permasalahan di atas minimal sebagiannya harus diselesiakan.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A.

Perjanjian Kinerja Utama FAH
Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama pada instansi pemerintah, setiap Instansi
pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk
tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan secara berjenjang.
(IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi
indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). Dalam proses
perencanaan setiap tahun anggaran, pimpinan unit kerja/organisasi menetapkan
IKU dalam sebuah perjanjian kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2006 tentang Integrasi Sistem Perencanaan, Keuangan, Akuntansi dan
Akuntabilitas Kinerja. Penetapan IKU ini bertujuan untuk memperoleh informasi
kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja
secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu
tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan dan
peningkatan akuntabilitas kinerja. Sebagai instansi pemerintah, UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta juga telah menetapkan IKU tahun 2016. Selanjutnya, IKU
tersebut menjadi acuan dalam penyusunan IKU seluruh fakultas dan lembaga
nonstructural lainnya.
Berbekal perumusan IKU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun
2016 Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) menetapkan IKU yang meliputi empat
aspek/domain, yakni: pemangku kepentingan, proses internal, pembelajaran dan
pertumbuhan, dan keuangan. Aspek pemangku kepentingan berkenaan dengan
upaya peningkatkan kualitas dan kepuasan mahasiswa terhadap layanan yang
diberikan oleh fakultas; kepuasan pengguna lulusan terhadap kemampuan dan
keterampilan kerja yang dimiliki; dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dosen
oleh masyarakat. Keberhasilan aspek ini dapat dilihat dari, antara lain indeks
kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen, persentase jumlah lulusan yang
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tepat waktu, jumlah pertisipasi dan prestasi mahasiswa dalam kegiatan/kompetisi
tingkat nasional/internasional; dan jumlah publikasi artikel dosen dalam jurnal
nasional terakreditasi atau internasional bereputasi.
Aspek proses internal berhubungan dengan upaya yang dilakukan FAH
untuk meningkatkan kualitas akademik, dan efektivitas managemen adminitrasi.
Kualitas akademik meliputi nilai akreditasi, rasio dosen dan mahasiswa yang
imbang, bertambahnya jumlah mahasiswa dan dosen asing; dan dosen yang
melakukan penelitian di luar negeri. Adapun efektivitas managemen administrasi
berhubungan upaya yang dilakukan FAH untuk menyempurnakan data base
alumni dan standard operating procedure untuk seluruh bentuk pelayanan. Aspek
pembelajaran
meningkatkan

dan

pertumbuhan

kualitas

tenaga

berkenaan
pendidik

dengan
dan

upaya

FAH

kependikan.

untuk

Aspek

ini

keberhasilannya dilihat dari jumlah dosen yang bergelar doctor dan jabatan
fungsionalnya. Adapun untuk tenaga kependidikan, keberhasilannya dilihat
tingginya pegawai yang mencapai nilai kinerja minimal 90. Aspek keuangan lebih
banyak berkaitan dengan jumlah serapan anggaran dan jumlah dana hasil kerja
sama yang diperoleh FAH dalam tahun anggaran 2016. Keempat aspek tersebut
beserta indikator pengukurannya dapat digambarkan sebagai berikut.

INDIKATOR KINERJA UTAMA FAH
TAHUN ANGGARAN 2016
Sasaran Strategis
Uraian Indikator Kinerja Utama
Target
A. Pemangku kepentingan
Tercapainnya
1) Indeks kepuasan mahasiswa terhadap dosen;
3,85
kualitas dan
2) Mahasiswa lulus tepat waktu dengan IPK minimal 3.00;
75%
kepuasan
3) Persentase lulusan yang memiliki pola pikir dan
75%
mahasiswa
perilaku yang menggambarkan integrasi keilmuan,
keislaman dan keindonesiaan;
4) Jumlah prestasi kegiatan/kompetisi mahasiswa
10
berskala nasional;
5) Jumlah prestasi/partisipasi mahasiswa pada berbagai
7
kegiatan/kompetisi berskala internasional;
6) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran kode
35%
etik mahasiswa;
7) Indeks kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan
3.10
Tercapainya
8) Tingkat kepuasan pemberi kerja kepada lulusan;
3.50
kepuasan
9) Persentase jumlah mitra yang bekerjasama lebih dari 3
35%
pengguna
tahun;
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Tercapainya
kemanfaatan
penelitian

10) Jumlah penelitian yang terpublikasi di jurnal nasional
terakreditasi;
11) Jumlah penelitian yang terpublikasi di jurnal bereputasi
internasional;
12) Jumlah joint research dengan top 500 universitas;
13) Jumlah hak paten

8
27
2
2

B. Proses Internal
Meningkatnya
14) Rata-rata skor akreditasi prodi/jurusan
350
kualitas akademik 15) Rasio Dosen dengan mahasiswa
29
16) Prosentase peningkatan jumlah mahasiswa S2
31%
(pascasarjana dan magister fakultas)
17) Jumlah mahasiswa asing
10
18) Jumlah Dosen asing
2
19) Jumlah prodi yang terakreditasi internasional
1
20) Jumlah dosen sabbatical leave di luar negeri
2
Meningkatnya
21) Persentase ketersediaan database alumni 10 tahun
65%
efektivitas
terakhir
menagemen
22) Persentase SOP yang memenuhi standar
80%
administrasi
C. Pembelajaran dan pertumbuhan
Tersedianya
23) Persentase dosen yang bergelar doktor dibandingkan
40%
Kualitas Tenaga
dengan total jumlah dosen tetap (PNS dan Tetap BLU)
Pendidik
24) Persentase kenaikan jabatan fungsional dosen
5%
Tersedianya
25) Persentase pegawai yang mencapai Nilai Kinerja
80%
Kualitas Tenaga
minimal 90
Kependidikan
D. Keuangan
Meningkatnya
26) Jumlah penerimaan dari hasil kerjasama
300.000
Penerimaan
Tercapainya Good 27) Persentase penyerapan anggaran non PNBP
90%
University
Governance
dalam
Pengelolaan
Keuangan

Setelah disusun dan disepakai oleh semua unit, IKU FAH tersebut ditandatangani
oleh Dekan, dan disetujui oleh Rektor pada tanggal 10 Februari 2016. Sejak saat
itu, IKU menjadi tolok ukur dan acuan bagi setiap unit di FAH untuk melaksanakan
seluruh program kerja yang terangkum dalam RBA FAH pada tahun anggaran
2016.
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B.

Program Fakultas Adab dan Humaniora Tahun 2016
Berdasarkan Standar Pendidikan Nasional, Fakultas Adab dan Humaniora

menyusun rencana kebijakan sebagai berikut:
492.784.000 ; 10%

PAGU RENCANA
337.449.000 ; 7%

97.415.000 ; 2%

159.400.000 ; 3%

50.793.000 ; 1%

2.000.000 ; 0%
A. PENDIDIKAN
B. PENELITIAN
C. PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
D. SISTEM INFORMASI

3.818.416.000 ;
77%

E. KEUANGAN
F. KEPEGAWAIAN
G. SARANA DAN PRASARANA

Berdasarkan tabel di atas, persentase anggaran Fakultas Adab dan
Humaniora masih lebih besar di bidang gaji dan honorarium, yakni 77,01%.
Sementara kegiatan tridharma hanya mencapai 8,81%, lebih kecil dibandingkan
anggaran sarana dan prasarana (9,94%). Adapun rincian kegiatan adalah sebagai
berikut:
1. Pendidikan (Anggaran Rp. 337,449,000/6,81%)
a. Kegiatan Akreditasi (Prodi IPI, Tarjamah, SKI, BSA, BSI, S2)
b. Kegiatan Pembukaan 4 Prodi Baru (S1&S2)
c.

Kegiatan AUNQA FAH Prodi SKI

d. Workshop Akademik Jurusan dan Fakultas
e. Kegiatan Diskusi Publik Serial Ilmu Keadaban (Lintas Prodi)
f.
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Workshop Peningkatan Kelas Bilingual (Bahasa Arab-Bahasa Inggris)

g. Placement Test Mahasiswa Baru ( Bhs. Arab dan Bhs. Inggris)
h. Matrikulasi ( Bhs. Arab dan Bhs. Inggris)
i.

Ujian Penerimaan Mahasiswa Beasiswa BLU

j.

Kegiatan Pendampingan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa

k.

Kegiatan Pelepasan Mahasiswa (Yudisium)

l.

Studium General Mahasiswa

m. Pelaksanaan Workshop/ Pelatihan Bagi Mahasiswa
n. Kegiatan Pelatihan Bimbingan Karier untuk Mahasiswa Akhir
o. Kegiatan Kemahasiswaan
p. Kegiatan Peningkatan Mutu Akademik
q. Konsorsium Ilmu
r.

Workshop Akselerasi dan Pendampingan Penyelesaian Doktor bagi
Dosen

2. Penelitian (Anggaran Rp. 97.415.000 atau 1,96%)
a. Kegiatan Penyusunan Jurnal Fakultas (2 Edisi)
b. Kegiatan Penyusunan Jurnal InternasionalI Adabiyat (1 edisi)
c.

Kegiatan Pengelolaan Jurnal

d. Kegiatan Penerbitan Buletin FAH
e. Tim Penyusunan Kepuasan Mahasiswa dan Pengguna Alumni
f.

Kegiatan Akreditasi Jurnal Al Turast

g. Pengurusan Hak kekayaan Intektual (HKI)
h. Kegiatan Penyusun Buku Sejarah FAH
i.

FGD Sejarah FAH

j.

Kegiatan Peer Review atas Tulisan Draft di Jurnal Internasional

k.

Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Terindeks di Scopus/Sebanding
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3. Pengabdian Kepada Masyarakat (Anggaran Rp.2000.000 atau 0,04%)
a. Kuliah Kerja Nyata
b. Kegiatan Pendidikan Kerja Lapangan/Magang
4. Sistem Informasi (Anggaran Rp.50.793.000 atau 1,02%)
a. Kegiatan Penyusunan PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi)
b. Tim Seleksi dan Digitalisasi Koleksi Perpustakaan FAH
c.

Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Prospektus

d. Kegiatan Webometric FAH
e. Kegiatan Penerbitan Buletin FAH
f.

Kegiatan Penerbitan Profil Prospektus FAH (3 Bahasa)

g. Kegiatan Penerimaan dan Seleksi Mahasiswa Baru (Cetak Brosur)
5. Keuangan (Anggaran Rp. 3.818.416.000 atau 77,01%)
a. Penyusunan dan Revisi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
b. Honorarium S2
c.

Kegiatan Remunerasi BLU

d. Pengelolaan Gaji
e. Honorarium (Lembur)
f.

Non Operasional Lainnya (Penambah Daya Tahan Tubuh)

g. Perjalanan Dinas
h. Penunjang Layanan Lainnya
i.

Belanja Keperluan Kantor

j.

Honorarium Dosen Tidak Tetap

k.

Gaji Dosen Kontrak

l.

Pengelolaan Gaji

m. Honor Dosen Tamu
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6. Kepegawaian (Anggaran Rp. 159.400.000 atau 3,21%)
a. Pelaksanaan Rapat Dosen
b. Pelaksanaan Rapat Kerja Pegawai
c.

Pelaksanaan Rapat Senat

d. Pelaksanaan Workshop Peningkatan Kinerja Pegawai
7. Sarana dan Prasarana (Anggaran Rp. 492.784..000 atau 9,94%)
a. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
-

Laptop

-

Mic Wireless

-

Proyektor

-

Speaker Kelas

-

Hardisk Eksternal

-

Printers

b. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
-

Vacuum Cleaner

-

Dust Bin (Tempat Sampah uk.120L)

-

Kursi Ruang Perkuliahan S2

-

Kursi Ruang Perpustakaan

-

Kursi Kerja Kepala Perpustakaan

-

Mesin Penghancur Kertas

-

Kursi Dosen Ruang Perkuliahan S1

-

Karpet Ruang Dekan

-

Kursi Kerja Dosen Ruang Bersama

-

Kursi Kuliah S1

-

Meja Ruang Dosen Bersama
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-

Lambang Garuda Kuningan

-

Bor Tangan

-

Karpet Musholla FAH

-

Lemari Piala

-

Papan Kaca Informasi

-

Parabola

-

AC

-

Gorden (Ruang TU, R. Jurusan, R. Dekanat, R. Dosen, R.
Sidang)

c.
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-

Lemari History FAH

-

Huruf Timbul Taman FAH

Gedung/Bangunan
-

Pengadaan Ruang Kerja Dosen & Front Office

-

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

-

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A.

AKUNTABILITAS KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
Implementasi target kinerja FAH, yang tertuang dalam perjanjian kerja

antara dekan dan Rektor, relatif berjalan baik sesuai dengan harapan, meskipun
masih ditemukan beberapa kendala. Pada tahun anggaran 2016, implementasi
kegiatan dimulai pada bulan Januari-November 2016. Kegiatan-kegiatan
akademik

dan pengembangan kapasitas dosen, seperti pendidikan dan

pengajaran, workshop, seminar, pelatihan, dan penelitian berjalan sesuai dengan
rencana yang ditetapkan dengan beberapa perubahan pada tema dan
narasumber. Adapun kegiatan-kegiatan nonakademik, pembelian barang,
renovasi ruang, dan pengadaan sarana yang berhubungan dengan palayanan
mahasiswa dan stake holder lainnya juga berjalan sesuai dengan perencaann
yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016 ini terdapat beberapa kegiatan yang tidak
dapat diimplementasikan mengingat adanya pegalihan atau pengurangan
anggaran sebesar 10-15% dari rencana anggaran yang telah ditetapkan.
Untuk melihat efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan seluruh kegiatan,
dilakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulun. Hasil monev tersebut digunakan
untuk memperbaiki program-program kegiatan yang berjalan kurang efektif, dan
sebagai acuan untuk pelaksanaan program-program lain yang sejenis. Pada akhir
tahun anggran 2016, dilakukan evaluasi menyeluruh untuk melihat capaian yang
sudah diperoleh dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Dari evaluasi
tersebut, diketahui ada sejumlah IKU yang capaiannya melebihi target yang
ditetapkan; dan sejumlah IKU yang capaiannya belum memenuhi target yang
tetapkan. Selengkapnya, deskripsi mengenai capaian IKU FAH dapat dipaparkan
sebagai berikut:

1. Pemangku Kepentingan
Pada aspek ini, sasaran strategis yang harus dicapai adalah “tercapainya
kualitas dan kepuasan mahasiswa” dengan beberapa indikator yang capaiannya
dapat digambarkan pada diagram di bawah. Adapun mengenai faKtor-faktor yang
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mendorong keberhasilan atau menjadi penyebab kegagalan capaian target
sasaran strategis akan dijelas secara berurut-turut sesuai dengan indikator kinerja
utamanya.

Kualitas dan Kepuasan Mahasiswa

120
100
80
60
40
20
0

Kinerja
Dosen

Lulus Tepat
Waktu

Integrasi
Ilmu

Prestasi
Nasional

Prestasi
Internas.

Penurunan
PElanggaran

Kualitas
Layanan

Target

3,85

75

75

10

7

35

3,1

Capaian

4,03

93

79

18

29

100

3,17

a. Indeks Kepuasan Mahasiswa Terhadap Dosen
Target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah 3.85 pada skala 1-5. Untuk
mengukur capaian indikator tersebut FAH memanfaatkan instrumen penilaian
kinerja dosen yang sudah dikembangkan oleh LPM UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, yakni Evauasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM). Dari data yang ada,
diperoleh indeks kepuasaan mahasiswa sebesar 4.03. Capaian tersebut ternyata
lebih tinggi dari target yang ditetapkan, dan dapat dikatakan terdapat kenaikan
yang cukup signifikan (105%). Capaian itu menunjukkan bahwa mahasiswa relatif
merasa cukup puas dengan apa yang dilakukan dosen, terutama dalam kegiatan
belajar dan mengajar. Kenaikan indeks kepuasan mahasiswa terhadap dosen
terjadi karena beberapa hal, seperti tingginya kesadaran dosen terhadap
pelaksanaan tugas mengajar dan membimbing tugas akhir; dan pelaksanaan
evaluasi hasil belajar mahasiswa yang berjalan lebih objektif dan tertib.
(4,11/110%)
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b. Mahasiswa Lulus Tepat Waktu dengan IPK Minimum 3.00
Untuk IKU ini ditetapkan target yang harus dipenuhi adalah 75% dari total
mahasiswa yang lulus pada tahun 2016. Tepat waktu diukur dari masa studi yang
dimanfaatkan mahasiswa untuk menyelesaikan studinya tidak melebihi dari 10
semester; sedangkan IPK dilihat dari akulumasi IP seluruh semester termasuk
skripsi. Dari seluruh mahasiswa yang telah menyelesaikan studi pada tahun 2016,
terdapat 93% yang lulus tepat waktu dan lebih tinggi dari target yang ditetapkan.
Terpenuhinya capaian ini (124%) disebabkan oleh proses bimbingan skripsi yang
dilakukan dosen berjalan cukup efektif. Selain itu, proses administrasi ujian skripsi
yang efektif juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah mahasiswa
yang lulus tepat waktu.
c.

Persentase Lulusan yang Memiliki Pola Pikir dan Perilaku yang
Menggambarkan Integrasi Keilmuan, Keislaman dan Keindonesiaan
Target yang ditetapkan untuk IKU “Persentase Lulusan yang Memiliki Pola

Pikir dan Perilaku yang Menggambarkan Integrasi Keilmuan, Keislaman dan
Keindonesiaan” adalah 75% dari seluruh lulusan pada tahun 2016. Pengukuran
IKU ini dilakukan dengan melihat skripsi mahasiswa yang mengedepankan aspek
integrasi keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Selain itu, ketercapaian IKU ini
juga dilihat dari kurikulum yang digunakan selama proses belajar mengajar. Dari
semua mahasiswa yang menyelesaikan studi pada tahun 2016, diketahui hampir
79% yang memiliki pola pikir dan prilaku yang menggambarkan integrasi keilmuan,
keislaman, dan keindonesian. Capaian tersebut (105%) sedikit lebih tinggi dari
target yang ditetapkan, dan dapat diartikan bahwa mahasiswa FAH telah memiliki
pola pikir dan prilaku yang menggambarkan integrasi keilmuan, keislaman, dan
keindonesiaan. (70-76/127%)
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d. Jumlah Prestasi Kegiatan/Kompetisi Mahasiswa Berskala Nasional
Prestasi kegiatan/kompetesi mahasiswa berskala nasional dilihat dari
banyaknya raihan prestasi dan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan atau
kompetisi

berskala

nasional di mana

di

dalamnya terdapat unsur
kompetisi. Target untuk
IKU ini ditetapkan minimal
10

kegiatan/kompetisi

yang

diikuti

oleh

mahasiswa pada tahun
2016. Berdasarkan data
yang

diperoleh

dari

subbag akademik FAH
diketahui

terdapat

18

kegiatan/kompetisi yang telah diikuti oleh mahsasiswa FAH dengan raihan
prestasi sebagai juara pertama, kedua, ketiga, dan harapan; dan peserta
terseleksi untuk kegiatan yang bersifat akademik. Capaian tersebut (180%)
menunjukkan kenaikan yang signifikan dari target yang telah ditetapkan. Hal ini
dapat diartikan bahwa mahasiswa FAH mampu berperan aktif dan memberikan
warna pada kancah pergerakan mahasiswa berskala nasional. Keberhasilan ini
dipengaruhi,

selain

kemampuan/keahlian
yang dikuasai mahasiswa
sejak di bangku SMA,
juga merupakan hasil dari
dorongan dan pembinaan
yang dilakukan FAH, baik
secara langsung maupun
tidak
(5:20/400%)
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langsung.

e. Jumlah

Prestasi/Partisipasi

Mahasiswa

pada

Berbagai

Kegiatan/Kompetisi Berskala Internasional
Prestasi/partisipasi

mahasiswa

pada

berbagai

kegiatan/kompetisi

berskala internasional juga diukur melalui banyaknya kegiatan/kompetisi berskala
nasional yang diikuti oleh mahasiswa pada tahun 2016. Adapun target yang
dicanangkan

adalah

kegiatan/kompetisi,

7

baik

yang

diikuti secara individual maupun
kelompok.
yang

Berdasarkan

dikola

oleh

data

subbag

akademik dan kemahasiswaan,
diketahui terdapat 29 (414%)
kegiatan berskala internasional
yang telah dikuti oleh mahasiswa
FAH.

Hal

menunjukkan

ini

tentu

tingginya

saja
peran

mahasiswa FAH pada konteks internasional, sehingga mampu meningkatkan
rekognisi FAH secara global. Keberhasilan ini banyak ditentukan oleh keteguhan
dan jiwa pantang menyerah mahasiswa untuk mencoba peluang-peluang yang
tersedia, meskipun pendanaannya banyak ditanggung oleh mahasiswa sendiri.
Pada masa akan datang, dukungan universitas dalam bentuk pendanaan kegiatan
dan kompetisi yang diikuti mahasiswa dapat ditingkatkan sehingga mampu
memotivasi mahasiswa untuk berprestsi dan mengharumkan nama fakultas dan
universitas. (5:11/220%)
f.

Persentase Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa
Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran kode etik mahasiswa

juga diukur dari sedikitnya kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan
mahasiswa. Target penuruanan kasus pelanggaran yang ditetapkan sebagai IKU
adalah 35%. Artinya, jika dibandingkan dengan kasus pelanggaran kode etik yang
terjadi tahun pada tahun 2015, kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan
mahasiswa menurun sebesar 35%. Dari data yang tersedia, pada tahun 2016,
terjadi penurunan kasus pelanggaran kode etik sebesar 100%, dan persentese
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tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan pembinaan
mental spiritual dan akhlak mulia yang dilakukan oleh bidang kemahasiswaan
relatif berhasil. Keberhasilan ini (tingkat pencapaian 100%) banyak dipengaruhi
oleh keterlibatan pembinaan yang intensif yang dilakukan bidang kemahasiswaan
dan jurusan di bawah koordinasi wadek bidang kemahasiswaan. Selain itu, peran
pimpinan, staf, dosen, dan dema FAH juga turut berkontribusi dalam pembinaan
akhlak mulia mahasiswa. (30:33/110%)
g. Indeks Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kualitas Layanan
Indeks kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan diukur dengan
menggunakan kuesioner tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan dengan
skala 1-4. Adapun target yang ditetapkan untuk capaian IKU ini adalah 3.10.
Berdasarkan data yang telah dioleh, diperoleh bahwa indeks kepuasan
mahasiswa terhadap layanan adalah 3.17. Indeks tersebut tentu saja berada di
atas target yang ditetapkan, sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan yang
diberikan oleh fakultas dan universitas sudah mampu memenuhi harapan
mahasiswa. Keberhasilan tersebut (tingkat pencapaian 102%) dipengaruhi
beberapa factor, seperti sikap personel yang ramah dalam memberikan layananan
administrasi akademik dan nonakademik; sistem layanan berbasis computer dan
internet; berjalannya Standard Operating Procedure (SOP) yang telah disepakati;
dan monitoiring dan evaluasi yang berjalan secara efektif. (3.25:2.88/88,6%)
Pada aspek pemangku kepentingan, sasaran strategis yang dirumuskan
adalah ”tercapainya kepuasan pengguna” dengan dua IKU. Capaian kedua IKU
tersebut dapat dilihat pada diagram berikut. Capaian yang diperoleh untuk kedua
IKU tersebut sudah melebihi dari target yang ditetapkan.
400
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Indeks Kepuasan Pengguna

Mitra Kerjasama

Target

3,5

35

Capaian

3,62

300

h. Tingkat Kepuasan Pemberi Kerja kepada Lulusan
Tingkat kepuasan pemberi kerja kepada lulusan diukur dengan
menggunakan kuesioner kepuasan penggunana dengan skala 1-5. Kuesioner ini
berisikan hal-hal yang berhubungan secara khusus dengan kompetensi yang
dimiliki oleh lulusan. Dari data yang dterkumpul, diketahui rata-rata respon
pengguna terhadap lulusan adalah 3.62 yang lebih tinggi dari target yang
ditetapkan. Artinya, kualitas lulusan FAH masih sudah mampu menguasai
kompetensi yang ditetapakan dalam kurikulum. Hal ini tentu disebabkan oleh
kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi yang dikuasai lulusan; dan proses
kegiatan belajar mengajar yang sudah berjalan secara baik. Untuk menjaga dan
meningkatkan kompetensi mahasiswa, diharapkan semua prodi melakukan review
kurikulum dengan menekankan pada aspek kemampuan generic secara
seimbang dengan kemampuan kekhususannya. (3.36/96%)
i.

Persentase Jumlah Mitra yang Bekerjasama Lebih Dari 3 Tahun
Persentase jumlah mitra yang bekerjasama lebih dari 3 tahun diukur

dengan

menghitung

banyaknya

lembaga-lembaga

yang

masih menjalin

kerjasama dengan fakultas untuk peningkatan mutu pelaksanaan tridarma
perguruan tinggi. Dari data yang tersedia, diketahui masih ada beberapa lembaga
yang masih menjalin kerjasama dengan FAH dalam berbagai bentuk kegiatan.
Jumlah mitra yang masih melakukan kerja sama mencapai 300% dari keseluruhan
kerjasama yang terbangun pada tahun 2015. Artinya capaian ini (857%) melebihi
dari target yang ditetapkan, sehingga bisa dikatakan bahwa FAH merupakan
lembaga yang mampu memenuhi harapan pihak lain dalam pengembangan
bidang humaniora. Keberhasilan ini banyak dipengaruhi oleh keberhasilan dosen
dalam meningkatkan dan menjaga kompetensi yang dimiliki, sehingga mampu
memberikan sumbangan yang berarti untuk masyarakat.
Sasaran strategis lain yang juga ditetapkan pada aspek pemangku
kepentingan adalah “tercapainya kemafaatan penelitian” dengan empat indikator
kinerja utama. Dari empat indikator kinerja utama tersebut, terdapat dua indikator
kinerja utama yang capaiannya melebihi dari target yang ditetapkan; dan capaian
dua indikator kinerja utama lainnya masih berada di bawah target yang ditetapkan.
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Gambaran mengenai capain keempat indikator tersebut ditampilkan pada diagram
berikut.
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Joint Research
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Jumlah Penelitian yang Terpublikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi
Indikator jumlah penelitian yang terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi

diukur dengan menghitung jumlah karya ilmiah dosen FAH yang terpublikasi di
jurnal nasional terakreditasi pada tahun 2016. Target yang ditetapkan adalah 8
artikel terpublikasi. Namun, dari data yang ada, tidak ditemukan satu artikel dosen
yang terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi; tetapi terpublikasi pada jurnal
nasional, yang berjumlah 11 artikel. Ada banyak faktor yang menyebabkan belum
tercapainya IKU ini secara maksimal, seperti kecilnya dana penelitian, dan
terbatasnya akses ke jurnal nasional terakreditasi. Kecilnya dana penelitian yang
tersedia di kampus menyebabkan dosen tidak memiliki kesempatan untuk
melakukan penelitian, selain sebagai kewajiban BKD, juga sebagai bahan utama
penulisan karya yang dapat dipublikasi di jurnal ilmiah terakreditasi. Hal ini juga
diperburuk dengan jumlah jurnal ilmiah terkareditasi dalam bidang humaniora
yang makin sedikit dan sangat terbatas karena jurnal yang ada sudah tidak mampu
untuk memenuhi standard akreditasi jurnal ilmiah nasional. Untuk meningkatkan
karya ilmiah terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi, FAH dan UIN Jakarta perlu
meninjau kembali kebijakan pendanaan penelitian yang terpusat pada LP2M, dan
jumlah dana penelitian yang diberikan kepada dosen.
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k.

Jumlah Penelitian yang Terpublikasi di Jurnal Internasional Bereputasi
Indikator jumlah penelitian yang terpublikasi di jurnal internasional

bereputasi juga diukur dengan banyaknya artikel dosen FAH yang termuat pada
jurnal bereputasi internasional selama tahun 2016 dengan target sebanyak 27
artikel. Dari data yang tersedia, ditemukan hanya 5 artikel yang sudah terbit pada
jurnal internasional bereputasi; 3 arttikel pada jurnal internasional, 2 artikel akan
terbit pada bulan Desember 2016, dan 5 artikel telah dikirimkan (dalam proses
review). Capaian tersebut (15 artikel) masih jauh dari target yang ditetapkan.
Kegagalan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, persyaratan
penulisan dan publikasi yang relative lebih berat untuk dipenuhi; pengelolaan
artikel oleh institusi yang belum maksimal sehingga dosen harus bekerja sendiri
dari proses awal sampai akhir; dan kebijkan finansial yang belum mendukung.
l.

Jumlah Joint Research Dengan 500 Universitas Top Dunia
Jumlah joint research dengan 500 universitas Top Dunia diukur dengan

banyaknya dosen FAH yang melakukan penelitian kolaboratif dengan dosen pada
perguruan tinggi lain. Adapun target yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2016
adalah 2 (dua) orang dosen yang harus melakukan penelitian kolaboratif. Dari data
yang ada, selama tahun 2016, terdapat 6 (enam) orang dosen FAH yang
melakukan penelitian kolaboratif dengan dosen di beberapa perguruan tinggi di
Malaysia, Australia, Belanda, Singapura, Jepang, dan Mesir. Capaian tersebut
menembus angka 300% dari target yang ditetapkan. Keberhasilan ini ditentukan
oleh adanya kebjikan penelitian kolaboratif yang digulirkan oleh UIN Jakarta, dan
bentuk kebijakan penelitian lainnya. Selain itu, kemampuan dosen dan hubungan
yang relative kuat dengan pihak lain juga menjadi daya dorong terwujudnya
penelitian kolaboratif tersebut.
m. Jumlah Hak Paten
Indikator kinerja utama “jumlah hak paten” juga diukur dengan banyaknya
jumlah karya yang memiliki paten dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi
Manusia. Adapun target yang ditetapkan adalah 2 (dua) karya yang dipatenkan.
Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016, diperoleh 11 (550%) karya
yang sedang dalam proses pemerolehan paten dari Kementerian Hukum dan Hak
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Azasi Manusia. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh kebijkan FAH yang
mengambil seluruh proses pengurusan paten; dan mulai tumbuhnya kesadaran
dosen untuk mengurus hak paten akan karya-karya yang dihasilakan. Pada masa
aka datang, diharapkan FAH dan UIN Jakarta dapat bekerjasama dengan
Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia untuk melakukan sosialisasi
mengenai hak paten dan pengurusannya agar semua pihak dapat memahaminya
secara baik.

2. Proses Internal
Aspek “proses Internal” mengandung dua sasaran strategis, yakni
meningkatnya kulaitas akademik, dan meningkatnya efektivitas menegemen
administrasi. Startegi pertama diukur melalui tuju indikator kinerja utama,
sedangkan sasaran srategis yang kedua diukur melalui dua indikator kinerja
utama. Secara umum, pada aspek ini terjadi capaian yang melebihi target yang
dtetapkan sebagaimana deskeripsi berikut.
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Mhs Pasca Mahasiswa
sarjana
Asing
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Akreditasi Sabbatical
Internas.
Leave

a. Rata-rata Skor Akreditasi
Indikator kinerja utama “rata-rata skor akreditasi” dihitung dengan melihat
rata-rata skor akreditasi seluruh program studi yang terdapat di FAH. Adapun
target rata-rata skor akreditasi yang ditetapkan pada 2016 adalah 350. Dari data
yang ada diperoleh bahwa rata-rata skor akreditasi program studi di FAH adalah
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341. Skor tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan. Kegagalan capaian
tersebut disebabkan oleh proses asesmen yang sedang berlangsung. Prodi
Tarjamah sudah keluar hasil asesmen, tetapi skor yang diperoleh belum juga
keluar. Sedangkan prodi Bahasa dan Sastra Arab (BSA), Sejarah Kebudayaan
Islam (SKI), dan

Ilmu Perpustakaan (IP) sedang menunggu hasil asesmen.

Adapun prodi Sastra Inggris sedang menunggu proses asesmen lapangan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2017.

b. Rasio Dosen dengan Mahasiswa
Selain diukur melalui rata-rata skor akreditasi program studi, sasaran
strategis “meningkatnya kualitas akademik” diukur juga dengan IKU “rasio dosen
dengan mahasiswa,” dengan target yang ditetapkan 1:29. Rasio ini dihitung
dengan membandingkan jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa. Dari data yang
tersedia pada tahun 2016, diperoleh rasio dosen dengan mahasiswa sebesar 1:23.
Artinya, terjadi peningkatan capaian sebesar sebesar 126%. Hal ini menunjukkan
bahwa FAH memiliki rasio ideal antara dosen dan mahasiswa dalam
penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.

Keberhasilan ini ditentukan oleh

pengangkatan beberapa dosen tetap non PNS untuk prodi Sastra Inggris dan Ilmu
perpustakaan; dan pengaturan distribusi dosen tetap untuk semua jenjang
pendidikan (strata 1 dan 2) yang dikelolah FAH.

c. Prosentase Peningkatan Jumlah Mahasiswa S2
Prosentase peningkatan mahasiswa S2 juga menjadi salah satu IKU untuk
sasaran strategis “meningkatnya kualitas akademik.” Adapaun target yang
ditetapkan untuk IKU ini adalah 31%. IKU tersebut diukur dengan membandingkan
jumlah mahasiswa baru program maguster tahun 2015 dengan jumlah mahasiswa
baru pada tahun 2015. Dari data yang tersedia, diperoleh informasi bahwa jumlah
mahasiswa baru program magister di FAH meningkat sebesar 5%. Persentase
tersebut memperlihatkan adanya penurunan capaian dari target yang ditetapkan
sebesar 16%. Penurunan jumlah mahasiswa program magister S2 SKI dan BSA
dipengaruhi oleh antara lain sosialisasi program magister yang belum maksimal
dan terpadu dengan program strata 1 sebagai akibat dari rendahnya dana
sosialisasi; proses seleksi yang masih berjalan secara parsial yang harus
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dilakukan oleh masing-masing fakultas; dan lemahnya koordinasi pada tingkat
Universitas.

d. Jumlah Mahasiswa Asing
Jumlah mahasiswa asing yang belajar di FAH juga menjadi salah satu IKU
terkait dengan sasaran strategis “meningkatnya kualitas akademik” yang diukur
dengan banyaknya mahasiswa asing yang belajar di FAH selama tahun akademik
2015-2016. Target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2016 adalah 10 orang
mahasiswa asing yang belajar di FAH. Namun, data yang tersedia menunjukkan
hanya ada 3 (tiga) orang mahasiswa asing dari Tahiland dan Syiria yang sedang
bejalar di FAH pada tahun akademik 2015-2016. Ini menunjukkan bahwa target
yang dicapai hanya 30% dari target yang diinginkan. Tidak tercapainya target yang
ditetapkan disebabkan oleh beberapa factor, seperti beasiswa dan system
pelayanan. Sampai saat ini, FAH dan UIN Jakarta belum memberikan program
beasiswa yang bisa diakses oleh calon mahasiswa dari mancanegara. Selain itu,
palayanan administrasi mahasiswa asing yang diberikan belum mampu memenuhi
standard minimal pelayanan administrasi tingkat internasional. Kedua factor
tersebut perlu segera dibenahi dan diperbaiki agar mampu meningkatkan minat
calon mahasiswa asing untuk memilih belajar di UIN Jakarta.

e. Jumlah Dosen Asing
Jumlah dosen asing yang mengajar di FAH juga menjadi salah satu IKU,
terkait dengan sasaran strategis “meningkatnya kualitas akademik” yang diukur
dengan banyaknya dosen asing yang mengajar di FAH selama tahun akademik
2015-2016. Target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2016 adalah 2 (dua)
orang dosen asing yang megajar di FAH. Data yang tersedia menunjukkan adanya
14 orang dosen asing dari beberapa perguruan tinggi di Maroko, Sudan, India,
Turki, Australia, Singapura, dan Spanyol yang sedang mengajar di FAH pada
tahun akademik 2015-2016; dan melebihi dari target yang diinginkan (tercapai
700%). Target tersebut tercapai dikarenakan adanya pendanaan yang diberikan
oleh UIN Syarif Hidayatullah untuk pertukaran dosen dengan perguruan tinggi
mancanegara. Selain itu, keberhasilan tersebut juga disebabkan oleh kerjasama
yang telah dibangun oleh dosen dan FAH selama beberapa tahun ini. Oleh karena
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itu, skema pembiayaan perlu ditinjau kembali agar FAH mampu mengundang lebih
banyak dosen asing untuk mengajar pada prodi-prodi yang membutuhkan.

f.

Prodi yang sedang dalam Proses Akreditasi Internasional
Indikator kinerja utama lain yang digunakan untuk mengukur sasaran

strategis “meningkatnya kualitas akademik” adalah “jumlah prodi yang sedang
dalam Proses Akreditasi Internasional.” Target yang ditetapkan untuk IKU ini
adalah satu prodi yang harus terakreditasi internasional pada tahun anggaran
2016. Prodi SKI sudah melakukan proses sertifikasi internasional pada AUN QA
dan berhasil dengan capain skor 4.1. Ini berarti target satu prodi yang ditetapkan
sudah terpenuhi; atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa target satu prodi
dalam proses sertifikasi internasional terlaksana 100%. Keberhasilan ini
dipengaruhi oleh beberapa factor, seperti Nilai akreditasi BAN PT (nilai A), sumber
daya berkualitas yang dimiliki prodi SKI, dukungan FAH dan UIN Jakarta, baik
dalam pendanaan, maupun pengembangan system yang diperlukan. Faktor-faktor
tersebut perlu dipertahankan agar proses akreditasi internasional yang sedang
dilakukan ini berimbas pada program studi lain.

g. Jumlah Dosen Sabbatical leave di luar Negeri
“Meningkatnya kualitas akademik” sebagai sasaran strategis juga diukur
dengan IKU “jumlah dosen yang sabbatical leave di luar negeri.” Untuk IKU
tersebut FAH menargetkan 2 (dua) orang dosen yang akan melakukan sabbatical
leave pada tahun 2016. Sampai dengan akhir tahun 2016, dapat dipastikan
terdapat 8 (delapan) dosen FAH yang telah melakukan sabbatical leave di luar
negeri. Ini menunjukkan bahwa capian yang diperoleh FAH melebihi dari target
yang ditetapkan, atau telah terjadi peningkatan capaian sebesar 400%.
Keberhasilan ini dipengaruhi oleh banyak factor, antara lain: upaya mandiri dosen
untuk memperoleh spnshorship, dorongan dari FAH, dan dukungan pendanaan
dari UIN Jakarta. Untuk factor yang terakhir ini, UIN Jakarta perlu melakukan
peninjauan kembali terhadap kebijakan pemberian dana bantuan untuk
melakukan sabbatical leave di luar negeri.
Selain “meningkatnya kualitas akademik,” aspek internal kinerja utama
yang telah ditandatangani oleh dekan FAH juga memuat sasaran strategis
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“meningkatnya menejemen administrasi,” yang ditandai dengan dua IKU, yakni
persentase ketersedian data base alumni 10 tahun terakhir dan SOP yang
memenuhi standard. Gambaran capaian kedua IKU tersebut dapat dilihat pada
diagram berikut.
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h. Persentase Ketersediaan database alumni 10 tahun terakhir
Indikator kinerja utama “persentase ketersedian database alumni 10 tahun
terakhir” digunakan untuk mengukur sasaran strategis “meningaktnya efektivitas
manegemen administrasi” dengan membandingkan data bese alumni tahun 2015
dengan tahun 2016. Pada tahun anggaran 2016 ini, target yang ditetapkan oleh
FAH adalah terjadinya peningkatan persentase ketersedian data base alumni
sebesar 65%. Setelah dilakukan olah data, diketahui bahwa FAH mampu
mengolah database alumni sebesar 85% yang berarti lebih besar 15% dari target
yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pengelolaan ketersediaan database
alumni mencapai 123%. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh banyak factor,
antara lain, penggunaan komputer dan jaringan internet untuk menjarin data,
peningkatan kualitas staf dalam penggunaan komputer dan ICT, dan kesadaran
alumni untuk memberikan data pada saat dilakukan survey.
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i.

Persentase SOP yang Memenuhi Standard
Sasaran stretegis “meningkatnya efektivitas menegemen adminstrasi’

juga diukur dengan melihat persentase SOP yang memenuhi standar sebagai
kinerja utama. Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja utama ini adalah 80%
dari total SOP yang tersedia. Ternyata sampai dengan berakhirnya tahun
anggaran 2016, terdapat 85% SOP yang implementasinya memenuhi standard.
Artinya, telah terjadi peningkatan capaian dari target yang ditetapkan, yakni 106%.
Keberhasilan ini dipengaruhi oleh banyak factor, terutama terjalinnya komunikasi
yang harmonis antarstaf dan distribusi tugas yang jelas dan adil; dan pemanfaatan
ICT dalam penyelenggaraan menegemen administrasi.

3. Pembelajaran dan Pertumbuhan
Implementasi kinerja utama yang telah disepakai oleh Dekan FAH dan
Rector UIN Jakarta juga meliputi “aspek pembelajaran dan pertumbuhan,” dengan
dua sasaran strtegis, yakni tersedianya kualitas tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan. Tersedianya kualitas tenaga pendidikan diukur melalui 2 (dua) IKU,
yakni persentase jumlah dosen bergelar dokor dibandingkan dengan total jumlah
dosen tetap, dan persentase kenaikan jabatan fungsional dosen; sedangkan
tersedianya kualitas tenaga kependidikan diukur dengan satu IKU, yakni
persentase pegawai yang mencapai kinerja minimal 90. Gambaran capaian aspek
pembelajaran dan pertumbuhan dapat dilihat pada diagram berikut.
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a.

Persentase Jumlah Dosen Bergelar Doktor Dibandingkan dengan Total
Dosen Tetap
Indikator ini merupakan tolok ukur sasaran strategi “tersedianya kualitas

tenaga pendidikan yang diperoleh dengan membandingkan dosen bergelar
dengan keseluruhan dosen tetap yang dimiliki FAH. Pada tahun 2015, FAH
mencanangkan tersedianya 40% dosen yang bergelar doctor. Dari data yang ada,
diperoleh informasi bahwa FAH telah mimiliki dosen bergelar doctor yang
jumlahnya mencapai 40% dari dari total keseluruhan dosen tetap. Hal ini
menunjukkan tidak adanya peningkatan sama sekali dari target yang ditetapkan;
atau kinerja FAH dalam rangka ketersedian dosen bergelar doctor menacapai
100%. Keberhasilan capaian ini dipengaruh oleh kemandirian dan keteguhan
dosen dalam melakukan studi lanjut; dan bantuan beasiswa studi lanjut yang
diberikan oleh Kementerian Agama.
b.

Persentase Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen
Persentase kenaikan jabatan fungsional dosen sebagai indikator kinerja

utama diukur melihat banyaknya dosen

yang telah memperoleh jabatan

fungsional baru pada tahun 2015. Adapun target yang ditetapkan oleh FAH adalah
sebesar 5% dari total keseluruhan dosen tetap FAH. Ternyata target sebesar 5%
telah terpenuhi dan terlampaui karena ada 5.3% dari total keseluruhan dosen tetap
FAH yang telah memperoleh jabatan fungsional baru. Dengan kata lain, kinerja
FAH dalam upaya peningkatan jabatan fungsional dosen telah mencapai 106%.
Meskipun sudah melampaui target yang ditetapkan, kenaikan jabatan fungsional
dosen tersebut sebenarnya masih rendah karena banyaknya dosen yang
menunda usulan kenaikan fungsionalnya. Penundaan usulan terjadi karena dosen
tidak mampu menghadirkan artikel yang terpublikasi pada jurnal nasional
terakreditasi atau internasional bereputasi. Selain itu, factor birokrasi pengusulan
jabatan fungsioanal dosen juga menjadi hambatan dalam pencapaian target yang
ditetapkan.
c.

Persentase Kinerja Pegawai yang Mencapai Kinerja Minimal 90
Indikator kinerja utama “persentase kinerja pegawai yang mencapai

kinerja minimal 90” merupakann satu-satunya indikator untuk mengukur sasaran
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strategis “tersedianya kualitas tenaga kependidikan.” Adapun target yang
ditetapkan FAH pada tahun 2016 adalah sebesar 80% tenaga kependidikan harus
mencapai kinerja minimal 90. Dari laporan kinerja, diketahui terdapat 14 (41.18%)
tenaga kependidikan FAH telah mencapai kinerja minimal 90. Hal ini dapat
diartikan bahwa pelayanan administrasi akademik dan nonakademik yang
diberikan oleh tenaga kependidikan FAH relative belum memenuhi standard yang
ditetapkan dengan capaian sebesar 51%. Kegagalan capaian indikator tersebut
dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman tenaga kependidikan terhadap tupoksi
masing-masing, sehingga mereka belum mampu melaksanakan tugas-tugasnya
secara baik.

4. Keuangan
Pada aspek keuangan ini,

terdapat dua sasaran strategis, yakni

meningkatnya penerimaan dan tercapainya good university governance dalam
pengelolaan keuangan. Masing-masing sasaran strategis tersebut diukur dengan
dengan satu IKU, yakni jumlah penerimaan keuangan hasil kerjasama; dan
persentase penyerapan anggaran non PNBP. Secara umum, terjadi peningkatan
capaian pada IKU “jumlah penerimaan keuangan hasil kerjasama;” dan IKU
“persentase penyerapan anggaran non PNBP” juga mengalami peningkatan
capaian dari target yang ditetapkan. Gambaran mengenai capaian kedua IKU
tersebut dapat dilihat pada diagram berikut.
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a.

Jumlah Penerimaan dari Hasil Kerjasama
Jumlah peneriaman dari hasil kerjasama merupakan satu-satunya

indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis
“meningkatnya penerimaan” yang bisa dilihat dari besarnya dana yang diterima
FAH pada tahun 2016 yang ditargetkan mencapai Rp. 300.000.000 rupiah.
Setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dana yang diterima oleh FAH,
diketahui bahwa FAH telah menerima dana sebesar Rp. 663.000.000,- rupiah
pada tahun anggara 2016. Hal ini menunjukan adanya peningkatan capaian dari
target yang telah ditetapkan, sehingga menembus angka 220%. Keberhasilan
tersebut disebabkan oleh adanya birokrasi yang efektif dalam pengelaloan
keuangan hasil kerjasama, serta komitmen tinggi para pimpinan FAH dalam
menjalin dan membangun kerjasama dengan instansi lain.
b.

Persentase Penyerapan Anggaran Non PNBP
Persentase penyerapan anggaran non PNBP merupakan indikator kinerja

utama yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis “tercapainya good
university governance dalam pengelolaan keuangan. Pada tahun anggaran 2016,
FAH menargetkan persentase serapan anggarann non PNBP sebesar 90%.
Namun, pada saat dilakukan pengecekan laporan, diperoleh informasi bahwa FAH
hanya mampu memanfaatkan anggaran non PNBP sebesar 93% dari total
anggaran yang diterima. Artinya, FAH hanya mampu memenuhi 103% dari target
yang ditetapkan. Keberhasilan ini disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan
dalam format pelaporan kegiatan yang mempercepat proses pencairan dana; dan
koordinasi yang efektif dengan unit-unit terkait dalam implementasi kegiatan.
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B.

AKUNTABILITAS KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA
PADA RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

1.

Capaian Realisasi Rencana Bisnis Anggaran

AKUNTABILITAS KINERJA RBA 2016
RENCANA

REALISASI

4.500.000.000
4.000.000.000
3.500.000.000
3.000.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
0
Pendidikan

Penelitian

Pengabdian
Kepada
Masyarakat

Sistem
Informasi

RENCANA 337.449.000

97.415.000

2.000.000

50.793.000

3.818.416.0 159.400.000 492.784.000

REALISASI 327.590.078

73.815.000

1.400.000

32.560.000

3.554.330.0 132.681.500 446.205.052

a.

Keuangan
(Gaji/Honor
arium)

Kepegawaia
n (Sdm)

Sarana Dan
Prasarana

Pendidikan
Secara umum, kegiatan di bidang pendidikan yang direncanakan dalam
RBA sebesar 6,81% dari pagu anggaran berhasil direalisasikan sebesar
6,61% atau sebesar 97,08% jika dibandingkan dengan alokasi anggaran
yang disediakan.

b.

Penelitian
Secara umum, kegiatan di bidang penelitian yang direncanakan dalam
RBA sebesar 1,95% dari pagu anggaran berhasil direalisasikan sebesar
1,49% atau sebesar 75,77% jika dibandingkan dengan alokasi anggaran
yang disediakan.
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c.

Pengabdian Kepada Masyarakat
Secara umum, kegiatan di bidang pengabdian kepada masyarakat
pendidikan yang direncanakan dalam RBA sebesar 0,04% dari pagu
anggaran berhasil direalisasikan sebesar 0,03% atau sebesar 70,00% jika
dibandingkan dengan alokasi anggaran yang disediakan.

d.

Sistem Informasi
Secara umum, kegiatan di bidang sistem informasi yang direncanakan
dalam RBA sebesar 1,02% dari pagu anggaran berhasil direalisasikan
sebesar 0,66% atau sebesar 64,10% jika dibandingkan dengan alokasi
anggaran yang disediakan.

e.

Keuangan (Gaji/Honorarium)
Secara umum, kegiatan di bidang keuangan (honor dan gaji) yang
direncanakan dalam RBA sebesar 77,01% dari pagu anggaran berhasil
direalisasikan sebesar 71,69% atau sebesar 93,08% jika dibandingkan
dengan alokasi anggaran yang disediakan.

f.

Kepegawaian (Sdm)
Secara umum, kegiatan di bidang keuangan (honor dan gaji) yang
direncanakan dalam RBA sebesar 3,21% dari pagu anggaran berhasil
direalisasikan sebesar 2,68% atau sebesar 83,24% jika dibandingkan
dengan alokasi anggaran yang disediakan.

g.

Sarana Dan Prasarana
Secara umum, kegiatan di bidang keuangan (honor dan gaji) yang
direncanakan dalam RBA sebesar 9,94% dari pagu anggaran berhasil
direalisasikan sebesar 9,00% atau sebesar 90,55% jika dibandingkan
dengan alokasi anggaran yang disediakan.

48

2.

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN
Sebagaimana data yang tampak di atas, berdasarkan IKU, persentase

capaian IKU yang diperoleh FAH adalah 209% dan dalam hitungan SPI (Satuan
Pemeriksa Internal) UIN Jakarta mencapai 129%. Secara umum, karenanya,
kinerja FAH di tahun 2016 sangat baik, melebihi persentasi rencana/target yang
harus dicapai. Demikian juga dengan penyerapan anggaran. Serapan dana BLU
FAH mencapai 92,14%, RM (Rupiah Murni) sebanyak 90,95%, meski serapan
dana BOPTN hanya mencapai 97,20%.
Ada banyak faktor yang membuat persentasi IKU dan serapan anggaran
itu berhasil dicapai FAH. Diantaranya adalah: pertama, factor SDM, baik dosen,
tenaga administrasi, jurusan, maupun pimpinan. Ini artinya secara umum SDM
FAH berhasil menjadi sebuah tim yang bersinergi. Masing-masing bekerjasama
menuju satu titik, yaitu titik sesuia visi, misi, dan IKU, serta merealisir program
mendesak lain, meski tidak menjadi IKU. Mereka satu sama lain telah bekerja
untuk saling melengkapi. Bagi SDM FAH, secara umum, kepemimpinan dan
manajemen dilihat bukanlah tentang top leader, melainkan sebagai sebuah tim
yang bersinergi. Meski sudah ada job description, tetapi secara umum semua
bekerja kolektif, di mana bidang yang kedodoran, bisa diambil alih bidang lain atau
pimpinan di atasnya yang bertangguyngjawab, meski ini hanya dilakukan saat
darurat. Mereka semua bertangungjawab jangan sampai program-program FAH
gagal dilakukan. Hal ini karena yang ingin diketahui pihak luar hanyalah hasil
kerjanya yang berisi cerita sukses, bukan proses dan alasan gagal, di mana saat
gagal antar orang dan bidang tidak bisa saling menyalahkan.
Kedua, faktor kerja yang terukur, baik internal FAH maupun Pusat (UIN).
Dalam hal ini kerja menajemen dilihat kepemimpinan dan SDM FAH adalah kerja
detail yang terukur. Rapat-rapat koordinasi seperti Rapat Selasaan artau coffee
morning Jumatan, juga rapat koordinasi pimpinan inti FAH, telah menjadi ajang
untuk saling mengoreksi. Di antara bidang terjadi komunikasi, saling belajar,
saling mengoreksi, dan saling mencari jalan keluar. Evaluasi pimpinan terhadap
setiap detail pekerjaan yang diikuti jalan keluar dan pelaksnaan oleh staf dan
pimpinan di bawahnya atau top leader itu sendiri dalam hal ini secara umum
berjalan. Tentu saja, kerja terukur dengan evaluasi yang dilakukan pihak pusat,
Rektor beserta pimpinan UIN Jakarta lain juga berjalan baik. Rapat-rapat di Pusat
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seperti rapim Rabuan dan rapat-rapat di Fakultas secara umum berarti mampu
mengawal program dan target serta mencari akar masalah dan jalan keluarnya.
Ketiga, faktor mental positive thinking. Meski banyak kendala, secara
umum mental yang mendominasi pkiran SDM FAH positif. Mereka lebih baik
banyak fokus pada

“menyalakan lilin” ketimbang “mengutuk kegelapan”.

Kegelapan/kendala yang harus dihadapi dilihatnya sebagai dinamika yang
menjadi wahana untuik belajar, sehingga andai gagal pun tidak dilihat sebagai
keggaalan, tetapi pembelajaran. Sumberdaya yang dimilik FAH, terutama
keuangan, tentu sangat kurang, dibanding dengan tetangganya seperi FSH
sekalipun. Apalagi dengan Fakultas yang membahas ilmu umum, terutama sains.
Namun, semangat yang ada di FAH lebih pada berusaha memaksimalakan
sumber daya yang ada.
Meski bgeitu, ada banyak kendala yang dihadapi FAH selama 2016.
Kendala utama FAH adalah karena target yang dicanangkan tidak merupakan
bagian dari anggaran yang telah ditetapkan, baik karena bukan keuangan atau
kebijakannya bukan berada di bawah wewenag FAH, maupun karena persoalan
aturan keuangan yang membelenggu atau karena sedikitnya anggaran yang
dimiliki FAH. Misalnya IKU penambahan jumlah doktor yang tidak didukung
keuangan, sementara soal ini bukan wewenang Fakultas. Juga soal program
penulisan sejarah FAH yang saat pembayaran honor tulisannya tidak bisa
dibayarkan, karena adanya larangan pembuatan TIM. Padahal ketiadaan buku
sejarah FAH sebagai Fakultas tertua di UIN adalah sesuatu yang sangat
memprihatinkan, dilihat dari sisi manapu, baik sebagai dosen yang menggeluti
sejarah, maupun manajemen FAH. Demikian juga dengan sedikitnya anggaran.
Misalnya jumlah honor untuk para penulis artikel di jurnal FAH atau para
pendamping untuk publikasi tulisan di jurnal internasional
Kendala lainnya adalah sesuai yang telah disampaikan di pendahuluan,
yaitu faktor tenaga pengajar, seperti orientasi mereka yang masih teaching
university, sedikitnya jurnal nasional dan jurnal internasional berbahasa Arab,
permasalahan tenaga adiministrasi yang tidak memadai secara kemampuan dan
mental, sumberdaya keuangan dan lemahnya fasilitas, dan juga aturan/regulasi
(Lihat sub akhir pendahuluan).
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BAB IV
PENUTUP

A.

Kesimpulan
Secara umum, kinerja Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) cukup baik.

Indikatornya bisa dilihat dari serapan anggaran seperti yang telah disingung di
atas, yaitu serapan dana BLU-nya mencapai 92,14%, dan RM (Rupiah Murni)
sebanyak 90,95%, meski serapan dana BOPTN hanya mencapai 97,20%.
Dari segi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), FAH termasuk cukup
berhasil karena sebagian besar program mampu melampaui persentase yang
ditargetkan, meskipun sebagian lainnya tidak mencapai target. Kendala utama
dalam pencapaian IKU FAH adalah karena target yang dicanangkan tidak
merupakan bagian dari rencana bisnis dan anggaran yang telah ditetapkan, meski
ada banyak kendala lain. Program kerja telah ada sebelum datangnya IKU yang
ditetapkan oleh rektor, maka IKU hanya sebagai pengukuran normatif yang
sebenarnya tidak seluruhnya bisa dijadikan acuan dalam pencapaian program
kerja. Sebagai contoh, di dalam IKU ditetapkan target jumlah dosen yang menulis
di jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional tetapi segala program dan
pendanaannya tidak berada di Fakultas. Walaupun aspek ini hamper mendekati
target, namun tidak bisa dijadikan dasar keberhasilan program, karena memang
tidak diprogramkan secara maksimal dalam RBA tahun 2016. Dalam pengalaman
FAH di 2016, memang dalam soal ini ada program pendampingan, tetapi karena
keterbatasan dana, dilakukan tidak maksimal, alias alakadarnya asaja. Demikian
juga dengan misalnya program penambahan

jumlah doktor bagi dosen,

peningkatan jumlah mahasiswa asing, peningkatan jumlah mahasiswa S2.
Ketiganya --yang dalam persentasi IKU, keberhasilan tidak mencapai hasil 100%- kurang mendapatkan dukungan pendanan RBA, bahkan untuk yang disebut
pertama tidak ada sama sekali, kalaua dalam arti bantuan keuangan. Bahkan ini
juga berlaku, dalam batas tertentu, untuk akreditasi prodi di tingkat nasional.
Tidak/kurangnya koherensi dan koordinasi antara IKU dan kebijakan keungan ini
agaknya merupakan factor yang paling krusial.

51

B.

Rekomendasi
Berdasarkan evaluasi atas capaian relisasi anggaraan dan capaian target

IKU pada tahun 2016, maka FAH memberikan rekomendasi sebagai berikut:
1.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) hendaknya menjadi acuan dalam
penyusunan program pada tahun berjalan, dan hal itu hendaknya
Universitas memberikan dukungan fasilitas dan anggaran untuk itu,
bahkan aturan yang ada disesuaiakn dengan IKU. Paling tidak, untuk
aturan yang berlaku di UIN Jakarta, dan/ atau mengusulkan perubahan
aturan yang membelanggu ke lembaga/kementerian terkait yang
mengurusi.

2.

Penentuan target IKU hendaknya benar-benar diderivasi dari Sasaran
Mutu yang terdapat dalam Rencana Strategis Universitas dan dirinci
dalam Rencana Strategis Fakultas sehingga tidak melenceng dari Visi,
Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas dan Fakultas dalam jangka pendek,
menengah, dan panjang.

3.

Segala target IKU yang tidak direncanakan dalam RBA Fakultas
hendaknya tidak dibebankan seluruhnya kepada Fakultas, tetapi
dibebankan kepada unit atau lembaga yang menanganinya. Misalnya,
target untuk mencapai jumlah riset dan publikasi ilmiah tertentu
hendaknya dibebankan kepada LP2M atau lembaga di bawahnya, yaitu
P2M sebagai bagian tugas dan kewenangannya. Lembaga ini baiknya
tidak menunggu hasil kerjadosen-dosen Fakultas semata dalam soal ini.
Paling tidak, disinergikan atau dikoherensikan dengan Fakultas. Misalnya
ada desain untuk peningkatan publikasi ilmiah internasional, tidak seperti
selama ini yang cenderung by nature.
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