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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Evaluasi Diri Program Studi (Prodi)
Sistem Informasi (SI) Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, yang berisikan kondisi, fakta, informasi dan data telah dapat
terselesaikan sesuai dengan format baku dari BAN-PT Ditjen Dikti Depdiknas.
Evaluasi Diri ini disusun untuk memberikan gambaran faktual mengenai
keadaan Prodi SI saat ini, sehingga dapat mengantisipasi dan memperbaiki
keadaan di masa yang akan datang.
Evaluasi diri ini dilakukan melalui analisis SWOT terhadap komponenkomponen strategi

Prodi SI FST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan

memperhatikan relevansi program terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat,
pengelolaan

program,

struktur

kinerja

kelembagaan

serta

keberlanjutan

penyelenggaraan Prodi ini dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya dalam
pelaksanaan program.
Hasil dari evaluasi diri ini akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun
Portofolio Akreditasi untuk memperoleh status akreditasi tertentu dari Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Departemen Pendidikan
Nasional Republik Indonesia.
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan evaluasi diri ini.
Jakarta, 30 Mei 2017
Ketua Program Studi Sistem Informasi,

Nia Kumaladewi, MMSI
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RANGKUMAN EKSEKUTIF
Dalam rangka akreditasi program studi/perguruan tinggi yang bertujuan,
terutama untuk menilai dan memberikan jaminan mutu program dan satuan
pendidikan tinggi (quality assessment and assurance), evaluasi diri yang
merupakan evaluasi internal pada program dan satuan pendidikan tinggi (program
studi dan perguruan tinggi), adalah langkah pertama yang hasilnya dapat
digunakan untuk berbagai maksud. Hasil evaluasi diri dapat digunakan untuk
memutakhirkan pangkalan data program studi/perguruan tinggi dalam bentuk
profil yang komprehensif, perencanaan, strategi pengembangan dan perbaikan
program studi/perguruan tinggi secara berkelanjutan, penjaminan mutu internal
program studi/perguruan tinggi, dan untuk mempersiapkan evaluasi eksternal atau
akreditasi.
Laporan hasil evaluasi diri berisi deskripsi, analisis, dan refleksi mengenai
keadaan, kinerja, dan perangkat pendidikan suatu program studi/perguruan tinggi,
sebagai hasil kajian dan asesmen yang mendalam dan bersifat internal. Tujuan
Evaluasi Diri ini disamping untuk memperoleh profil Prodi SI UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta yang komprehensif, juga dimaksudkan sebagai perencanaan,
pengembangan

dan

berkesinambungan,

perbaikan
serta

sebagai

program

studi

kelengkapan

secara
utama

menyeluruh
persyaratan

dan
untuk

memperoleh status akreditasi dari BAN PT. Rangkuman Eksekutif dari Evaluasi
Diri ini adalah sebagai berikut:
Pertama Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan pendirian dan penyelenggaraan Prodi SI
merupakan derivasi dari visi dan misi FST serta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
yang hendak mengintegrasikan dan meningkatkan kualitas nilai-nilai keilmuan
dan sumber daya manusia di bidang SI yang profesional yang berpegang pada
nilai-nilai etika keislaman dan keindonesiaan.
Kedua Tata pamong di Prodi SI merujuk kepada aturan dan statuta yang telah
diberlakukan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Program studi sebagai unit
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pelaksana akademik pada Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik
dipimpin oleh Ketua Program Studi yang dipilih oleh Senat Fakultas dan
bertanggungjawab langsung kepada Dekan. Tugas pokok dan fungsi personil
diatur dalam Uraian Tugas UIN Syarif Hidayatullah untuk memperkuat
penyelenggaraan teknis Prodi SI, Ketua Prodi SI dibantu oleh seorang Sekretaris
Prodi dan para staf pendukung akademik Fakultas. Seluruh civitas academica
sudah berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan serta pengelolaan dan
koordinasi pelaksanaan program. LPM tingkat Universitas dan Fakultas
merupakan komitmen Fakultas Sains dan Teknologi dalam Pengelolaan Sistem
Penjaminan Mutu. Sistem Informasi dan Fasilitas yang digunakan Prodi SI untuk
proses pembelajaran terdiri dari AIS (Academic Information System) yang
dikelola Pusat Teknologi Informasi Pangkalan Data (PUSTIPANDA) UIN Jakarta,
merupakan sistem administrasi secara online untuk kepentingan mahasiswa dan
dosen seperti pengisian dan perbaikan KRS, persetujuan KRS serta input nilai
Formatif (tugas, absensi), UTS dan UAS setiap semester.
Ketiga. Rekrutmen calon mahasiswa dilakukan melalui Penelurusan Minat Dan
Kemampuan (PMDK), Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN) dan
Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) PTAIN dan Mandiri. Dampak dari
proses penjaminan mutu terhadap pengalaman dan mutu hasil belajar mahasiswa
dapat diukur dari IPK rata-rata kurun waktu lima tahun terjadi peningkatan seperti
tahun 2011 IPK terendah sebesar 2.71 dan IPK tertinggi sebesar 3.80 dan IPK
rata-rata adalah 3.25. Kepuasan lulusan sampai saat ini belum dapat diukur
dengan pasti, akan tetapi tingkat kepuasan lulusan dapat dilihat dari banyaknya
minat alumni yang sudah bekerja di beberapa perusahaan, konsultan, dan
melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 Sains dan Teknologi di beberapa
universitas baik negeri maupun swasta dan luar negeri. Lulusan program studi
Sistem Informasi mempunyai kompetensi pekerja sebagai pekerja profesional
bidang Business Analyst, Project Manager, IT Architect, IT Consultant,
Application Developer dan lain-lain. Dari studi penelusuran insidental akan
diperoleh hasil bahwa kesiapan lulusan untuk memasuki pasar kerja tidak hanya
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dilihat dari nilai IPK, kompetensi personal yang juga dibutuhkan adalah sikap dan
perilaku positif, kemampuan menganalisis dan menyelesaikan permasalahan,
kemampuan bekerja sama, daya kreatifitas/inovasi, serta kompetensi profesional
yang terkait erat dengan Ilmu Sains dan Teknologi secara umum serta pelatihanpelatihan Sertifikasi, Pengembangan Infrastruktur Jaringan serta Perkembangan
dunia Multimedia yang sangat berkembang dengan pesat.
Keempat. Seleksi dosen dilakukan di tingkat universitas berdasarkan usulan dari
Fakultas baik untuk Tenaga Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap dan Dosen Luar
Biasa. Proses seleksi dosen dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur oleh
universitas dengan mempertimbangkan aspek kompetensi dan latar belakang
pendidikan. Dalam hal ini universitas telah menetapkan peraturan bagi tenaga
pengajar minimal berpendidikan S2.
Jumlah dosen tetap sebanyak 30 orang. 5(lima) orang diantaranya memiliki latar
belakang pendidikan S3 dan yang sedang menempuh program S3 sebanyak 5
orang dan sisanya 20 orang berlatar belakang pendidikan S2. Jumlah dosen tetap
di luar program studi sebanyak 3 orang. Sebagian besar dosen telah memiliki
jenjang kepangkatan akademik. Seluruh dosen telah memiliki kualifikasi dan
kompetensi yang memadai bahkan sebagian besar dosen telah berpengalaman
menjadi praktisi dan juga konsultan di beberapa perusahaan sehingga mata kuliah
yang diajarkan sesuai dengan kondisi lapangan kerja yang dibutuhkan. Dengan
profil dosen seperti ini maka dapat disimpulkan bahwa dosen yang mengajar pada
program studi ini telah memiliki kualifikasi, pengalaman, serta kualitas yang
memadai.
Jumlah mahasiswa Prodi SI hingga saat ini mencapai 550 orang dengan jumlah
dosen sebanyak 30 orang, Rasio kecukupan dosen dengan mahasiswa mencapai 1 :
19. Adapun komposisi dosen Prodi SI terdiri atas Dosen PNS dan Dosen Tetap
Non PNS yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi
Swasta Nasional. Jumlah tenaga pendukung yang ada pada program studi
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sebanyak 66 orang. Tenaga pendukung telah mempunyai pengalaman di
bidangnya masing-masing.
Pengembangan dosen dilakukan dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu
pengajaran secara signifikan. Untuk itu, program studi secara berkesinambungan
memberikan pelatihan dan workshop maupun seminar yang berhubungan dengan
matakuliah yang diberikan serta aplikasinya dalam lapangan pekerjaan. Di
samping itu, program studi juga memberikan kesempatan kepada para dosen yang
masih berpendidikan S2 untuk mengikuti tugas belajar pada program doktor di
berbagai perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri.
Sebagian dosen aktif menulis artikel ilmiah (penelitian dan non penelitian) baik
yang tidak dipublikasikan maupun yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Hasil
penelitian tersebut, sebagian besar dijadikan sebagai karya ilmiah yang
dipublikasikan, selain dari artikel ilmiah yang dibuat oleh para dosen model
penelitian yang ada dibagi menjadi dua yakni, (1) penelitian mandiri, yaitu
penelitian yang dilakukan oleh para dosen secara individu, dan (2) penelitian
kelompok, yaitu penelitian yang dilakukan oleh para dosen yang tergabung di
dalam satu kelompok penelitian yang melibatkan beberapa orang, dan di
antaranya juga melibatkan mahasiswa. Para dosen dibebaskan untuk mengikuti
hibah-hibah penelitian di luar institusi Universitas.
Kelima. Kurikulum yang disusun dalam program studi ini sudah dirancang dalam
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada tahun 2012-2015, kemudian mulai
tahun 2015 Prodi SI menerapkan kurikulum berbasis Kualifikasi Kerangka
Nasional Indonesia (KKNI) yang sesuai dengan visi dan misi program studi.
Kurikulum yang ada saat ini berjalan adalah kurikulum berbasis KKNI
diberlakukan mulai mahasiswa angkatan 2015, sedangkan bagi mahasiswa
angkatan 2010, 2011, 2013 dan 2014 masih menggunakan Kurikulum Berbasis
Kompetensi

(KBK).

Kurikulum

yang

diberlakukan

disesuaikan

dengan

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yaitu pada Mata Kuliah Wajib 141 SKS
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dan Mata Kuliah Pilihan 15 SKS sehingga Jumlah SKS kurikulum KBK memiliki
total SKS mata kuliah sebanyak 156 SKS, Sedangkan kurikulum berbasis KKNI
memiliki Mata Kuliah Wajib 145 SKS dan Mata Kuliah Pilihan 14 SKS dengan
total SKS sebanyak 160 SKS. Total SKS baik pada kurikulum baik berbasis
KKNI dan KBK dapat diselesaikan dalam 8 semester atau 4 tahun.
Kurikulum yang disusun dalam program studi ini sudah dirancang dalam
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang sesuai dengan kebutuhan
stakeholders. Kurikulum yang digunakan semenjak tahun 2010 adalah kurikulum
berbasis kompetensi (KBK) yang penyusunannya telah dikonsultasikan ke
beberapa pihak (ahli); DIKTI, Kemkominfo, Asosiasi (APTIKOM, AISINDO),
Stakeholder, dan Perguruan Tinggi Lain (UI, ITB, IPB). Pada tahun 2015 di
sempurnakan lagi menjadi kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI). Kurikulum yang dipergunakan oleh Prodi SI selain telah
dikonsultasikan ke beberapa ahli dan stakeholder, alumni serta mahasiswa juga
turut memberi masukan. Berdasarkan tahapan-tahapan itu semua dan sebuah
workshop revisi kurikulum yang melibatkan pihak-pihak ahli, ditetapkanlah 5
(lima) profil utama lulusan Prodi SI, yaitu Business Analyst, IT Architect, IT
Consultant, Project Manager, dan Application Developer.
Keenam. Sumber dana dan pembiayaan untuk menyelenggarakan Prodi SI sesuai
dengan peraturan pengelolaan keuangan di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta tertuang dalam 1) Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor

621A

Tahun

2015

Tentang

Tata

Cara

Pembayaran

dan

PertanggungJawaban Belanja DIPA Rupiah Murni (RM) UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2) Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 621B
Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembayaran dan PertanggungJawaban Belanja
DIPA Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, 3) Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor

621C

Tahun

2015

tentang

Tata

Cara

Pembayaran

dan

PertanggungJawaban Belanja PNBP Badan Layanan Umum (BLU) UIN Syarif
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Hidayatullah Jakarta. Berdasarkan Keputusan Rektor tersebut sumber dana
keuangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berasal dari DIPA RM, DIPA BOPTN
dan PNBP BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berikut ini data tiga tahun
terakhir

dana

yang

diterima

dari

Universitas

adalah:

Tahun

2014

Rp.12.575.000.000.-, Tahun 2015 Rp.12.732.000.000.-, dan Tahun 2016
Rp.12.629,000.000-.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Perkantoran seperti gedung
perkuliahan Program Sarjana yang terdiri dari 6 unit masing-masing berlantai
termasuk FST yang dibangun di atas tanah dengan luas total 638.171 m2. Adapun
FST sendiri didirikan di atas gedung seluas 7821.5. Prasarana lainnya adalah 1
unit gedung Pusat Laboratorium Terpadu (PLT) berlantai 6 (luas total 9.445 m2),
1 unit gedung Program Pascasarjana berlantai 3 (luas 7.259 m2), 1 unit gedung
Rektorat berlantai 3 (luas total 4.250 m2), 1 unit gedung Perpustakaan Utama
berlantai 3 (luas total 6.048 m2). Satu unit gedung Pusat Bahasa dan Budaya
berlantai 3 (luas total 1.262 m2), Auditorium Utama berlantai 2 (luas total 1.200
m2), 1 unit gedung Akademik dan Kemahasiswaan berlantai 3 (luas total 3.893 m2)
dan Wisma Syahida berlantai 6 (luas total 7.322 m2).
Pengadaan Ruang Kuliah untuk memperlancar proses belajar mengajar, terdapat
30 (tiga puluh) ruang kuliah yang sudah dilengkapi fasilitas AC dan LCD
Projector. Fasilitas lain yang dimiliki oleh program studi untuk menunjang proses
perkuliahan yaitu, ruang meeting, Pengadaan Ruang Kantor untuk memperlancar
proses administrasi perkantoran, baik untuk administrasi kemahasiswaan, dosen
maupun karyawan terdapat 6 ruang administrasi, dan 2 ruang kesekretariatan.
Untuk ruang administrasi yaitu ruang Dekanat, Akademik, Jurusan, Keuangan
dan Umum, dan ruang Dosen. Masing-masing ruangan dilengkapi dengan fasilitas
seperangkat peralatan kantor seperti, meja kerja, bangku, mesin tik, komputer dan
juga dilengkapi dengan fasilitas Local Area Network (LAN) yang dapat
mengakses antar komputer di baik internal yakni program studi maupun eksternal
yakni Universitas. Pengadaan Gedung Student Center (Pusat Kegiatan Mahasiswa)
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Selain ruang kantor dan ruang kuliah, juga terdapat sarana lain yaitu gedung
Student Center (Pusat Kegiatan Mahasiswa). Gedung ini dibangun untuk
memfasilitasi kegiatan seluruh mahasiswa. Selain terdapat sarana ibadah berupa
masjid, juga terdapat aula yang dapat menampung sekitar dua ratus orang.
Pengadaan ruang teater untuk menunjang kegiatan mahasiswa tersedia ruang
teater sebanyak 3 unit yang berkapasistas 180 orang. Ruang teater digunakan
untuk kegiatan seperti seminar, workshop dan lain-lain.
Pengadaan Laboratorium Komputer guna mendukung proses pembelajaran,
program studi menyediakan fasilitas laboratorium komputer yang dapat
digunakan oleh mahasiswa sebanyak 40 komputer. Hingga saat ini, program
studi baru memiliki 22 ruang labotarium komputer dengan fasilitas komputer
yang dapat digunakan sebanyak 38 komputer. Laboratorium tersebut dilengkapi
dengan software dan peralatan penunjang komputer yang memadai, seperti
jaringan (LAN), server data. 1 buah ruang workshop. Untuk kenyamanan, setiap
ruangan dilengkapi dengan mesin penyegar ruangan (AC) dan LCD Projector,
sedangkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan, di beberapa sudut ruangan
ditempatkan tabung hydrant yang cukup memadai.
Pengadaan Perpustakaan Tujuan pengadaan Perpustakaan Fakultas Sains dan
Teknologi (FST) adalah mengadakan buku-buku dan bahan pustaka lainnya untuk
memenuhi kebutuhan para dosen biasa maupun dosen luar biasa, mahasiswa,
tenaga penunjang serta tenaga peneliti yang ada di lingkup Fakultas Sains dan
Teknologi. Koleksi buku-buku terdiri dari buku wajib, anjuran, referensi juga
dilengkapi dengan majalah, surat kabar, buletin dan jurnal dalam tiga Bahasa:
Indonesia, Inggris dan Arab. Koleksi buku-buku berjumlah 6.269 judul, Studio
Multimedia Pengadaan Studio Multimedia dimaksudkan untuk mempraktekkan
mata kuliah yang diajarkan, sehingga mahasiswa dapat terjun langsung ke dunia
kerja.

ix

Ketujuh. Penelitian dan pengabdian masyarakat telah banyak dilakukan oleh
dosen-dosen Jurusan SI baik yang didanai dari luar universitas maupun dari dalam
universitas sendiri. Dosen-dosen Program Studi Sistem Informasi

juga telah

mengikuti pelatihan tentang penulisan ilmiah, pelatihan metodologi riset,
pelatihan penulisan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah
diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN) dan
Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) universitas. Kegiatan pengabdian
masyarakat yang telah dilakukan oleh Jurusan Sistem Informasi diantaranya
adalah sebagai berikut kegiatan bimbingan teknis penggunaan komputer untuk
masyarakat kalangan ibu-ibu rumah tangga, pengembangan desa binaan di desa
Cikuya-Tigaraksa-Tangerang, Pemberdayaan masyarakat desa berbasis smart
bazis di kelurahan Sawah-Ciputat-Tangerang Selatan, Penguatan kelembagaan
desa melalui optimalisasi ICT di kelurahan Keranggan-Setu-Tangerang Selatan,
Kegiatan UMKM Banten Expo, Pengelolaan Sentra penjualan UMKM Banten,
Pelatihan TIK Penyandang Disabilita, dan lain-lain.
Publikasi ilmiah telah dilakukan pada berbagai jurnal seperti Jurnal “SISTEM
INFORMASI” diterbitkan 2 kali setahun oleh Fakultas Sains dan Teknologi.
Kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa antara lain adalah mahasiswa yang
menyusun skripsi. Jumlah mahasiswa yang skripsi adalah 151 mahasiswa untuk
tiga tahun terakhir. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh
mahasiswa melalui KKN selama tiga tahun terakhir berjumlah 264 mahasiswa.
Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen Fakultas Sains dan Teknologi
secara kuantitatif perlu dilakukan peningkatan. Semua hasil penelitian telah
dipublikasikan baik berskala lokal, nasional maupun internasional. Hubungan
kerjasama dan kemitraan penelitian dengan lembaga telah dilaksanakan dan pada
rentang waktu tahun terdiri dari Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi
dan Informatika, Kemenristek, Direktur Jendral Pendidikan Islam Departemen
Agama, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Institut Manajemen Zakat, Pusat
Pengembangan Informatika Nuklir, PT. Indosat Tbk, Bank Muamalat, Mizan, PT.
Mega Datama Solusindo, PT. LG Innotek Indonesia, RSUD Kab. Tangerang, ITB,
x

Kementerian Koperasi dan UKM, Kedutaan Prancis, UNPAM, Multimatics,
Pemerintahan daerah (Sumatera Selatan, Bandar Lampung, Tangsel, Banten,
Depok, DKI, Jabar, Luwu Timur Sulsel), Departemen Luar Negeri, BPJS, BPPT,
KPP, Kemenpora, UIN Bandung, dan lain-lain. Sedangkan kerjasama dan
kemitraan penelitian dengan luar negeri diantaranya International Islamic
University Malaysia (IIUM), University Utara Malaysia (UUM), NS Devil Korea
Selatan, Ummul Qura’ University. Publikasi dan hasil penelitian, karya inovatif,
dan rangkuman tesis

Tugas akhir mahasiswa Prodi SI adalah skripsi yang

publikasinya dilakukan pada setiap periode wisuda.
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SUSUNAN TIM
BORANG DAN EVALUASI DIRI AKREDITASI
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
Dalam menyusun evaluasi diri Program Studi Sistem Informasi Fakultas
Sains dan Teknologi (Prodi SI FST) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dilakukan
persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Keterlibatan semua unsur
Prodi SI dan FST dalam menyusun evaluasi diri adalah untuk memahami berbagai
aspek yang dihadapi lembaga berkenaan dengan tugas masing-masing, terutama
menyangkut masalah-masalah yang berorientasi pada penyempurnaan program
studi.
1. Susunan Tim Evaluasi Diri
Ketua

: Nia Kumaladewi, MMSI

Sekretaris

: Meinarini Catur Utami,MT

Anggota

: Nur Aeni Hidayah, MMSI
: Asep Fajar Firmansyah, MTI
: Qurrotul Aini, MT
: Elvi Fetrina, MIT
: Eva Khudzaeva, M.Si
: Yuni Sugiarti, M.Kom
: Suci Ratnawati, MTI
: Elsy Rahajeng, MTI

Sekretariat

: Eri Rustamadji, MBA
: Evy Nurmiati, MMSI
: Nidaul Hasanati, MMSI
: A'ang Subiyakto, M.Kom
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2. Deskripsi Tugas dan Cara Kerja masing-masing tim adalah:
a. Ketua
Mengkoordinasikan seluruh kegiatan tim sesuai dengan pembagian tugas
dan pembagian pekerjaan yang telah ditetapkan meliputi bidang akademik,
administrasi umum, keuangan, kemahasiswaan, sarana dan prasarana,
penelitian, pengabdian pada masyarakat dan kerjasama hubungan luar.
b. Sekretaris
Mengagendakan dan mengadministrasikan seluruh kegiatan dan pekerjaan
yag telah dilakukan oleh tim kerja dengan baik, dan menginventarisasi
data-data yang berkaitan dengan Evaluasi Diri.
c. Anggota
Mendata dan mengidentifikasi serta memasukan data-data yang diperlukan
berkenaan dengan bidang masing-masing sesuai tugas, meliputi bidang
akademi, administrasi umum, keuangan, kemahasiswaan, sarana dan
prasarana, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.
Selanjutnya, dari hasil pendataan yang dilakukan terangkum dalam bentuk
kalimat, sehingga menjadi satu kesatuan Evaluasi Diri Program Studi.
d. Sekretariat
Melaksanakan pengumpulan dan pemilahan data-data yang diperlukan
berkenaan dengan bidang akademik, administrasi umum, keuangan,
kemahasiswaan, sarana dan prasarana, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat dan kerjasama.

xiii

BAB I
DESKRIPSI SWOT SETIAP KOMPONEN

Komponen evaluasi diri Program Studi Sistem Informasi memiliki tujuh
komponen, yaitu: A) Jatidiri, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian;
B) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu; C)
Mahasiswa dan

Lulusan; D) Sumber Daya

Manusia; E) Kurikulum,

Pembelajaran, dan Suasana Akademik; F) Pembiayaan, Sarana dan Prasarana,
dan Sistem Informasi; dan G) Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama.

KOMPONEN A
JATIDIRI, VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

A.1.

Jati Diri Program Studi Sistem Informasi (Prodi SI)
Program Studi ini berada di bawah Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan mulai
melaksanakan kegiatan akademik pada Semester Ganjil Tahun Akademik
2002/2003, sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 31
tahun 2002 tentang perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta, dan Surat Keputusan Rektor nomor 68 tahun 2002 tentang pembentukan
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta adalah
Universitas Islam Negeri pertama di Indonesia yang merupakan konversi dari
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta1. Seiring
perubahan status tersebut, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta membuka fakultasLampiran 1.2-SK Pendirian Perguruan Tinggi, SK Presiden tentang Perubahan Status dari IAIN
menjadi UIN

1

Evaluasi Diri – Akreditasi Sarjana S1 Prodi SI 2017

1

fakultas umum yang tidak secara khusus memfokuskan pada pengajaran aspekaspek keislaman seperti Fakultas Sains dan Teknologi (selanjutnya disebut FST).
Program Studi Sistem Informasi (selanjutnya disebut Prodi SI) adalah salah satu
Program Studi yang dikelola oleh FST. Prodi SI beralamat di Jl. Ir. H. Djuanda
No. 95 Ciputat 15412 dengan nomor telepon 7493606 – 7495969 – 7493716 –
7401925 (ext. 1210) Fax. 7493315 Website: http://si.fst.uinjkt.ac.id Email:
system.informasi@uinjkt.ac.id. Prodi SI mulai beroperasi pada bulan Juli 2002
dan memperoleh izin penyelenggaraan pada tanggal 22 November 2001 dengan
dikeluarkannya

SK

Mendiknas

No.

088796/MPN/2001

dan

DJ.II.

Bagais/216/20022.
Prodi SI ini diselenggarakan di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta3
dan untuk menunjang proses pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
terdapat sejumlah prasarana dan sarana pendidikan dan perkantoran seperti
gedung perkuliahan Program Sarjana yang terdiri dari 6 unit masing-masing
berlantai 7 termasuk FST yang dibangun di atas tanah dengan luas total 638.171
m2, adapun FST sendiri didirikan diatas gedung seluas 7821.5 m2, prasarana
lainnya adalah 1 unit gedung Pusat Laboratorium Terpadu (PLT) berlantai 6 (luas
total 9.445 m2), 1 unit gedung Program Pascasarjana berlantai 3 (luas total 7.259
m2), 1 unit gedung Rektorat berlantai 3 (luas total 4.250 m2), 1 unit gedung
Perpustakaan Universitas (luas total 14.688 m2), 1 unit gedung Pusat Kegiatan
Mahasiswa dan Masjid SC berlantai 3 (luas total 6.048 m2), 1 unit gedung Pusat
Bahasa dan Budaya berlantai 3 (luas total 1.262 m2), Auditorium Utama berlantai
2 (luas total 1.200 m2), 1 unit gedung Akademik dan Kemahasiswaan berlantai 3
(luas total 2.940 m2), 2 unit gedung Klub Universitas berlantai 3 (luas total 2.401
m2), 2 unit gedung Asrama Putri berlantai 3 (luas total 4.644 m2), 2 unit gedung
Asrama Putra berlantai 3 (luas total 3.893 m2), dan Wisma Syahida berlantai 6
(luas total 7.322 m2).
Untuk menjaga dan mempertahankan kualitas akademik telah dilakukan
evaluasi eksternal melalui akreditasi BAN-PT pada tahun 2006 terakreditasi
Lampiran 1.3-SK/Rekomendasi Mendiknas/Dikti tentang Penyelenggaraan Program Studi
Lampiran 9.4-Data Prasarana dan Sarana serta Fasilitas Pendukung UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta
2
3
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dengan peringkat B berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:
BAN-PT

08652/Ak-X-S1-004/IAHTLF/VI/2006,

dan

pada

tahun

2012

terakreditasi dengan peringkat A berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor: BAN_PT 019/BAN-PT/Ak-XV/S1/VII/2012. Dengan cara ini, Prodi SI
memiliki kredibilitas dan reputasi yang tinggi.
Visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) Prodi SI dirumuskan secara
bersama-sama oleh elemen-elemen fakultas dengan didasarkan pada sejarah,
budaya dan nilai-nilai pendidikan yang dikembangkan oleh Program Studi selama
ini agar di masa depan program studi ini menjadi lebih baik lagi. Visi, misi,
tujuan dan sasaran dirumuskan secara bersama-sama oleh seluruh civitas
akademika agar hal tersebut menjadi kesadaran bersama seluruh elemen yang ada
di Fakultas Sains dan Teknologi umumnya dan Prodi SI pada khususnya dan
menjadi pemandu untuk perubahan dan kemajuan Program Studi di masa yang
akan datang. Dengan komitmen pada keunggulan dan distingsi yang ada maka
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Prodi SI dirumuskan sebagai berikut:
A.2.

Visi
Visi Prodi SI adalah “Menjadi Prodi SI terkemuka secara internasional

dan meluluskan sarjana SI yang profesional di bidangnya dan mampu
mengintegrasikan kaidah keilmuan SI, norma dan etika keislamanan serta
keindonesiaan pada tahun 2020”.
Visi ini adalah: a). Ejawantah dari Visi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : “UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi universitas kelas dunia dengan keunggulan
integrasi keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan”4. Dengan moto: “knowledge,
piety, integrity”, dimana knowledge mengandung arti bahwa UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta memiliki komitmen menciptakan sumber daya insani yang
cerdas, kreatif, dan inovatif. Piety mengandung pengertian bahwa UIN Syarif
Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2015-2016
(Jakarta, UIN Jakarta, 2015), Motto ini dapat diakses melalui website UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta dengan alamat : http://uinjkt.ac.id/index.php/motto.html

4
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Hidayatullah Jakarta memiliki komitmen mengembangkan inner quality dalam
bentuk kesalehan dikalangan sivitas akademika. Dan Integrity mengandung
pengertian bahwa sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki
kepercayaan diri sekaligus menghargai kelompok-kelompok lain. UIN Dalam
motto Knowledge, Piety, Integrity terkandung sebuah spirit untuk mewujudkan
kampus madani,sebuah kampus yang berkeadaban, dan menghasilkan alumni
yang memiliki kedalaman dan keluasan ilmu, ketulusan hati, dan kepribadian
kokoh. b). Dibangun untuk menyelaraskan dengan visi Fakultas Sains dan
Teknologi: “Terwujudnya Fakultas Sains dan Teknologi sebagai lembaga
pendidikan tinggi terkemuka di Asean dalam mengembangkan sains dan
teknologi yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan”5.
A.3. Misi
Adapun misi Prodi SI adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran di bidang SI yang dilandasi
moral dan etika ke islaman dan keindonesian serta memiliki keunggulan
kompetitif dalam persaingan global.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang SI dengan
mengintegrasikan dengan kaidah-kaidah keilmuan SI, norma dan etika
keislamanan dan keindonesiaan.
3. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat
melalui penerapan bidang SI.
A.4.

Tujuan

A.4.1. Tujuan Umum:
Menghasilkan Sarjana Sistem Informasi (S.SI) yang memiliki pemahaman
teori dan metode di bidang sistem informasi, profesionalitas dan integritas, serta
etika dan sikap islami sehingga mampu menganalisis dan memecahkan berbagai
persoalan di bidang SI yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup
masyarakat.
5
Lihat Rencana Strategis Fakultas Sains dan Teknologi 2012-2016 UIN Syraif Hidayatullah
Jakarta
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A.4.2. Tujuan Khusus:
Meluluskan Sarjana SI dengan karakteristik sebagai berikut:
a.

Memiliki landasan ketaqwaan kepada Allah SWT dan meneladani
Rasulullah SAW.

b. Menguasai analisis dan teknik optimasi, perancangan, pembangunan,
dan penerapan SI yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup
masyarakat.
c. Mampu merencanakan dan mengelola proyek SI sebagai seorang
proyek manager SI untuk sebuah organisasi atau sebuah komunitas
berdasarkan kaidah manajemen proyek.
d. Mampu merekayasa dan mengoptimalkan kinerja SI dalam suatu
proyek SI untuk organisasi yang kompleks dengan keterkaitan
infrastruktur, struktur organisasi, SDM, proses dan prosedur,
kebijakan, peraturan, dan budaya organisasi beragam.
e. Mampu menerapkan dan mengembangkan SI berbasis syariah sesuai
dengan perkembangan keilmuan, teknologi, dan bisnis bidang SI.
f.

Menguasai teori dan metodologi penelitian bidang SI sehingga dapat
melakukan penelitian dan pengembangan yang bermanfaat bagi
peningkatan kualitas hidup masyarakat.

g. Memiliki landasan norma dan etika islami yang terwujud dalam sikap
dan integritasnya dalam melakukan pengembangan di bidang SI6.
h. Mampu beradaptasi secara efisien dan efektif dengan perkembangan
keilmuan, teknologi, dan bisnis bidang SI di dalam organisasi dan
masyarakat sejalan dengan visi dan misi prodi SI.
A.5.

Sasaran dan Strategi Pencapaiannya
Sasaran dan strategi pencapaian disusun sesuai kedudukan dan TUPOKSI

Prodi SI berdasarkan aspek Tridharma Perguruan Tinggi dengan berorientasi
kepada komponen-komponen utama penjamin keberhasilan Prodi SI, yaitu:
6

Muatan lokal keislaman 8 sks dan prasyarat kelulusan proposal TA
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mahasiswa, dosen, kurikulum, organisasi pengelola (program studi, fakultas dan
universitas), sarana prasarana, industri, pemerintah, masyarakat, alumni dan
organisasi/asosiasi keilmuan.
Adapun strategi pengembagan secara umum dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Bidang

Pendidikan

penambahan

dan

dan

Pengajaran

pengembangan

dikembangkan

keahlian

tenaga

dengan

cara

pengajar

dan

pengembangan sistem administrasi akademik melalui pengembangan
kurikulum.
2. Bidang Penelitian dikembangkan dengan peningkatan kualitas dan
kuantitas kegiatan penelitian, peningkatan kualitas tenaga peneliti, dan
publikasi hasil-hasil penelitian.
3. Bidang

Pengabdian

kepada

Masyarakat

dikembangkan

strategi

peningkatan pembinaan masyarakat dalam bentuk pembinaan kehidupan
keagamaan, pemberian keterampilan, dan bantuan teknis.
Dengan adanya fakta-fakta yang ada dan upaya memperkuat kerjasama,
penelitian, peningkatan sumber daya, visi, misi, tujuan umum dan khusus serta
strategi umum dan khusus pencapaian Sasaran Prodi SI di atas (dipaparkan lebih
detail di Borang Program Studi), sangat realistik dan dapat diwujudkan dalam
tempo waktu yang telah ditentukan.
Berikut adalah sasaran dan strategi khusus terkait pengembangan Prodi SI
yang diinventarisir pada setiap komponen utama penjamin keberhasilan Prodi SI,
yaitu:
a.

Komponen Mahasiswa

1.

Lulusan tahun 2014 dapat memiliki minimal 1 (satu) sertifikasi profesional
di bidang sistem informasi.

2.

Lulusan dapat memiliki kemampuan berbahasa Inggris (TOEFL 450) dan
Arab (TOAFL 375) sejak tahun 2009.

3.

Melaksanakan minimal 1 kuliah umum setiap semester sejak 2008.

4.

Melaksanakan minimal 1 dosen tamu setiap semester sejak 2009.

5.

75% mahasiswa lulus tepat waktu pada tahun 2020.
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6.

Melaksanakan seluruh perkuliahan dengan menggunakan e-learning (UBT
System) pada tahun 2018.

7.

Keikutsertaan mahasiswa sebagai peserta dan pemakalah dalam seminar
bidang SI tingkat nasional pada 2013.

8.

Keikutsertaan mahasiswa sebagai peserta dalam lomba tingkat mahasiwa
atau profesional di bidang SI tingkat nasional sejak 2007 dan tingkat
internasional pada 2013.

9.

Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat secara
terprogram.

b.

Komponen Dosen

1.

Rasio dosen tetap dan mahasiswa 1:20 di tahun 2020.

2.

Presentase jenjang pendidikan dosen S3 40% dan S2 60% pada tahun 2020.

3.

Presentase kepangkatan akademik dosen; Guru Besar 5%, Lektor Kepala
40%, Lektor 40% dan Asisten Ahli 15% pada tahun 2020.

4.

Dosen bersertifikasi profesi 95% pada tahun 2020.

5.

Setiap dosen melaksanakan minimal 1 penelitian setahun.

6.

Setiap dosen mempresentasikan minimal 1 karya ilmiah tingkat nasional atau
internasional setahun.

7.

Setiap dosen mempublikasikan minimal 1 karya ilmiah dalam jurnal ilmiah
tingkat nasional atau minimal 2 karya ilmiah dalam jurnal ilmiah lokal
setahun.

8.

Minimal 2 dosen mempublikasikan minimal 1 karya ilmiah dalam jurnal
ilmiah tingkat internasional.

9.

Setiap dosen memiliki minimal 1 kegiatan pengabdian kepada masyarakat
setiap semester di tahun 2013.

c.

Komponen Kurikulum

1.

Penyusunan kurikulum sejalan dengan kebijakan Kemendiknas, Kemenag,
UIN Syarif Hidayatullah dan FST.
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2.

Penyusunan kurikulum mengacu kepada organisasi/asosiasi keilmuan di
tingkat nasional maupun internasional.

3.

Pengembangan kurikulum setiap 2 tahun pada tahun 2016.

4.

Kurikulum memuat aspek penguatan kemampuan meneliti mahasiswa.

5.

Kurikulum memuat aspek penguatan nilai dan pesan moral pengabdian
kepada masyarakat.

d.

Komponen Organisasi/Kelembagaan

1.

Dimilikinya prosedur operasional standar (SOP) dalam operasional kerja
pada tahun 2010.

2.

Terbentuk dan berjalannya kelompok bidang keilmuan/penelitian dosen pada
2010.

3.

Berjalannya

sistem

pengelolaan

program

studi

berdasarkan

aspek

akuntabilitas, transparansi dan demokratis pada tahun 2010.
4.

Dilaksanakannya kegiatan penjaminan mutu terhadap pelaksanaan kinerja
pengelolaan program studi secara kontinu.

5.

Dibukanya Prodi SI untuk jenjang S2 pada tahun 2020.

6.

Meningkatkan standarisasi SDM (Dosen, Tenaga Pendidikan) ditingkat
ASEAN pada tahun 2020.

7.

Tersedia lembaga pengelola penelitian yang terpusat di tingkat Universitas.

8.

Terbentuknya

pemetaan

fokus

penelitian

sesuai

dengan

bidang

ilmu/keilmuan dan interdisipliner.
9.

Tersedianya sistem pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
yang terpusat ditingkat Universitas.

e.

Komponen Sarana dan Prasarana

1.

Dimiliknya media pembelajaran e-learning di tingkat program fakultas.

2.

Penggunaan sistem informasi akademik yang terintegrasi di universitas.

3.

Tersedianya 3000 koleksi pustaka yang terbarukan di bidang SI sejak tahun
2016.
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4.

Dimilikinya akses jurnal online tingkat nasional maupun internasional di
bidang SI.

5.

Terintegrasinya sistem informasi perpustakaan di lingkungan universitas.

6.

Terakreditasi jurnal ilmiah Prodi SI diperingkat B pada tahun 2019.

7.

Dimilikinya ruangan/kantor pusat penelitian pada 2010.

8.

Tersedianya wilayah atau desa binaan.

9.

Tersedianya dana yang memadai untuk desa binaan.

f.

Komponen Industri

1.

Meningkatkan jumlah pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi.

2.

Meningkatkan jumlah kerjasama penempatan mahasiswa PKL, kunjungan
industri di perusahaan.

3.

Diselenggarakanya kegiatan kuliah umum minimal 6 kali dalam setahun
dengan narasumber dari praktisi di bidang SI.

4.

Meningkatkan jumlah kegiatan seminar, workshop pengembangan
kurikulum minimal 4 kali dalam setahun dengan narasumber dari praktisi di
bidang SI.

5.

Adanya kerjasama dalam bidang R &D di bidang SI mulai tahun 2008.

6.

Adanya kerjasama penggabungan kegiatan PKM dari prodi dan CSR
perusahaan.

g.

Komponen Pemerintah (Lembaga Kementrian/Departemen, Lembaga
Non-Departemen dan Pemerintah Daerah)

1.

Meningkatkan jumlah pemberian beasiswa bagi mahasiswa.

2.

Meningkatkan jumlah kerjasama penempatan mahasiswa PKL, kunjungan
industri di instansi pemerintahan.

3.

Menigkatkan jumlah kegiatan kuliah umum minimal 6 kali dalam setahun
dengan narasumber dari pejabat/praktisi di bidang SI dari kalangan institusi
pemerintah.
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4.

Meningkatkan jumlah kegiatan seminar, workshop pengembangan
kurikulum minimal 4 kali dalam setahun dengan narasumber dari
pejabat/praktisi di bidang SI.

5.

Meningkatkan jumlah kerjasama dalam bidang R&D di bidang SI.

6.

Meningkatkan kerjasama penggabungan kegiatan PKM dari prodi dan
program-program kemasyarakatan dari institusi pemerintah.

h.

Komponen Masyarakat

1.

Terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif.

2.

Terjalinnya

hubungan

kemasyarakatan

kampus

dengan

lingkungan

masyarakat sekitar kampus.
3.

Meningkatkan tema-tema penelitian terkait permasalahan kemasyarakatan di
lingkungan masyarakat sekitar kampus.

4.

Meningkatkan daerah/wilayah binaan di lingkungan masyarakat sekitar
kampus.

5.

Meningkatkan pelatihan TIK, kewirausahaan dengan peserta dari kalangan
pemuda dan staf pemerintahan di tingkat desa/kelurahan dari lingkungan
masyarakat sekitar kampus.

i.

Komponen Alumni

1.

Alumni mampu bekerja atau menciptakan pekerjaan dalam waktu minimal 4
bulan setelah lulus.

2.

Keterlibatan aktif alumni dalam kegiatan program studi dan kemahasiswaan.

3.

Adanya organisasi alumni di tingkat program studi mulai tahun 2009.

4.

Keterlibatan aktif alumni secara non formal dalam bimbingan penelitian
skripsi mahasiswa.

5.

Keterlibatan aktif alumni dalam kegiatan PKM.

j.

Komponen Organisasi/Asosiasi Keilmuan
Keterlibatan aktif program studi dalam kegiatan organisasi/asosiasi keilmuan

minimal sebagai anggota setiap tahun.
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A.6.

Analisis Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Analisis keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi

dimaksudkan sebagai dasar untuk memformulasikan dan membuat rekomendasi
agar implementasi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Untuk
mencapai keterkaitan visi, misi, dan tujuan Prodi SI melakukan tindakan kongkret
yaitu dengan menggunakan analisis SWOT. Sedangkan strategi yang digunakan
dalam pelaksanaan pembelajaran adalah strategi konsentrasi Sistem Informasi
(Sistem Informasi Korporasi, Sistem Informasi Geografis, Sistem Informasi
Bisnis Syariah), yang diwujudkan melalui pengembangan kemitraan dengan
stakeholders. Strategi tersebut dijabarkan melalui beberapa program yang
diselenggarakan sebagai berikut:
a. Memaksimalkan potensi kualitas program studi Sistem Informasi sesuai
dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mencakup kurikulum
proses

belajar

mengajar,

penilaian,

kompetensi

lulusan,

tenaga

kependidikan, sarana, dan prasarana, serta pengelolaan keuangan.
b. Pengembangan kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat
dan stakeholder sebagai pengguna lulusan.
c. Mengintegrasikan seluruh sumber daya Prodi SI yang dimiliki melalui
inventarisasi sarana prasarana Prodi SI.
d. Memaksimalkan manfaat berbagai sumber (termasuk dana hibah
kompetitif) untuk membangun Prodi SI.
Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Visi, Misi dan Tujuan serta Program
Prodi SI. Prodi SI telah melakukan kuesioner yang dapat diakses di
http://si.fst.uinjkt.ac.id/prodi/?p=3969 yang ditujukan kepada seluruh civitas
akademika Prodi SI. Adapun hasil dari kuesioner tersebut dapat dilihat sebagai
berikut :
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Dari hasil survei diatas, sebagian besar civitas akademika Prodi SI memahami
visi dan misi pada Prodi SI.
A.7.

Strategi Pengembangan
Meningkatkan kesejahteraan dosen serta meningkatkan mental mahasiswa

untuk meraih prestasi yang baik dan kritis dalam hal pembelajaran, kualitas dosen
serta sarana peralatan laboratorium ditingkatkan agar pelaksanaan visi, misi,
tujuan, dan sasaran bisa relatif lebih cepat. Sosialisasi tentang keunggulan
Program Studi Sistem Informasi ke mitra dan lingkup yang lebih luas.
Meningkatkan promosi secara kontinyu sehingga kurikulum yang ditawarkan
oleh Program Studi Sistem Informasi memiliki nilai kompetitif yang tinggi.
Hubungan antara stakeholder dengan Prodi SI yang memberikan kritik dan saran
akan peningkatan kualitas mahasiswa terutama dengan kualitas kurikulum yang
sesuai dengan perkembangan zaman terutama dalam bidang SI.
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A. ANALISIS SWOT KOMPONEN A (JATIDIRI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN)

1.

2.

3.

4.

5.

KEKUATAN
(STRENGTH)
Citra dan nama besar UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta sebagai
Universitas Islam Negeri yang
pertama dan terbesar di Indonesia,
sehingga animo masyarakat
terhadap PTN ini masih sangat besar
dan menjadi salah satu pilihan
utama.
Biaya kuliah relatif murah dan
memiliki gedung sendiri dengan
arsitektur yang megah dan indah
dengan lingkungan taman di
sekeliling kampus.
Adanya ekspektasi yang besar dari
masyarakat kepada UIN yang
berorientasi ke masa depan dengan
memperhatikan nilai-nilai Islam dan
keindonesiaan untuk menghasilkan
lulusan yang menguasai iptek dan
dibarengi dengan keimanan dan
ketaqwaan
Prodi SI yang didukung dengan
Pusat Laboratorium Terpadu (PLT)
yang lengkap, terdiri dari 6 lantai
yang terdiri dari 13 laboratorium.
Visi dan misi Prodi mencerminkan

KELEMAHAN (WEAKNESSES)
1. Masih kurangnya pemahaman visi dan
misi oleh seluruh civitas akademika.
2. Kemitraan dengan dunia usaha dan
pemerintah daerah belum optimal.
3. Alumni belum secara maksimal
memberikan kontribusi untuk
pengembangan Prodi SI.
4. Terbatasnya jumlah Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang Sistem
Informasi
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pembentukan kualitas keilmuan dan
nilai-nilai moral civitas akademika.
6. Civitas akademika Prodi SI memiliki
pemahaman yang cukup baik yakni
sebesar 88.4% (paham dan sangat
paham) berdasarkan survei
kuesioner pemahaman visi, misi,
tujuan dan sasaran Prodi SI.
KESEMPATAN
(OPPORTUNITIES)
1. Jaringan kemitraan yang
dibangun oleh universitas dan
FST akan mempercepat proses
pencapaian visi, misi, dan tujuan
Prodi SI baik tingkat nasional
maupun international.
2. Perkembangan teknologi
khususnya bidang sistem
informasi yang begitu pesat akan
memberikan posisi strategis bagi
Prodi SI untuk meraih peluangpeluang baru.
3. Meningkatnya tuntutan
masyarakat terhadap variasi
program studi batu di UIN
khususnya bidang Sistem
Informasi

4. Otonomi yang diberikan oleh
universitas untuk

STRATEGI “S-O”
1. Menciptakan pencitraan program
studi yang positif kepada
masyarakat sehingga keahlian,
kompetensi, dan gelar alumni
dikenal dan diterima eksistensinya.
2. Meningkatkan daya saing lulusan
dan kompetensi lulusan sehingga
memiliki competitive value dalam
bersaing dengan lulusan dari
universitas lainnya.
3. Memperkuat jaringan kemitraan
yang strategis dan kerjasama
pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat bagi
tercapainya visi, misi, tujuan dan
sasaran Prodi.

4. Memperkuat jaringan kemitraan strategis dan kerjasama
penelitian dan pengabdian

STRATEGI “W-O”
1.

Meningkatkan kualitas komunikasi
civitas akademika agar visi, misi, tujuan
dan sasaran dapat lebih dipahami dan
sebagai acuan kerja.
2. Meningkatkan jaringan kerjasama
dengan stakeholders
3. Optimalisasi peran dan fungsi alumni
untuk komunikasi, jaringan da
pengembangan Prodi Sistem Informasi.

4. Meningkatkan kapasitas dosen
melalui pelatihan, kegiatan ilmiah
dengan mendatangkan para pakar
dari bidang SI dan pengembangan
team teaching untuk menghasilkan
pembelajaran integratif
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mengembangkan kurikulum
sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatnya tuntutan
Masyarakat terhadap Universitas yang Islami juga memiliki
wawasan Sains and Teknologi
bidang SI

1.

2.

3.

4.

ANCAMAN (THREATS)
Munculnya pesaing baru untuk
program studi sejenis yang
memberikan pelayanan yang
lebih baik.
Masih ada sebagian masyarakat
yang ragu terhadap keberadaan
Prodi SI di UIN, karena anggapan
mereka yang memberi label UIN
dengan urusan agama saja.
Adanya permintaan yang
meningkat terhadap kebutuhan
tenaga kerja bidang sistem
informasi yang profesional dan
berkarakter baik.
Adanya dosen yang me-miliki
pekerjaan lain diluar tugas
utamanya, berdampak negatif
terhadap kinerja dosen tersebut
sehingga tujuan program studi

masyarakat bagi tercapainya
visi, misis, tujuan dan sasaran
proghram studi

STRATEGI “S-T”
1. Memperkuat kurikulum dalam aspek
teoritis dan praktis untuk memenuhi
kebutuhan pengguna lulusan.
2. Memperbaiki dan meningkatkan
sarana dan prasarana.
3. Melakukan sosialisasi yang lebih
intensif dengan berbagai kalangan
serta mengedukasi masyarakat
mengenai Sistem Informasi.

1.

2.

3.

4.

STRATEGI “W-T”
Mempertegas distingsi dan keunggulan
Prodi SI UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta dalam kurikulum dan strategi
pembelajaran
Meningkatkan daya saing dan
kompetensi lulusan dengan
menyeimbangkan sisi teori dan
praktiknya.
Meningkatkan rekrutmen dosen tetap
dengan latar belakang bidang
pendidikan yang sesuai dengan program
studi dan memiliki wawasan integratif.
Meningkatkan peran alumni dalam
pengembangan program studi.
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tidak tercapai secara optimal.
5. Attitude (sikap, perilaku) staf
penunjang yang kurang proaktif,
bersikap pasif, kurang empati
dalam memberikan pelayanan.
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KOMPONEN B
TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN
PENJAMINAN MUTU

B.1.

Fungsi dan Tugas Pokok Personil

Berdasarkan pasal 124-127 Keputusan Menteri Agama Nomor 414 Tahun
2002 tentang Tata Kerja Organisasi dan Keputusan Menteri Agama No. 477
Tahun 2003 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang diperbaharui
oleh PMA (Peraturan Menteri Agama) nomor 17 tahun 2014 dinyatakan bahwa
program studi adalah “sebagai unit pelaksana akademik Fakultas yang
melaksanakan pendidikan akademik dan/profesional dalam sebagian atau satu
cabang ilmu pengetahuan tertentu”. Dengan demikian Prodi SI merupakan unit
pelaksana akademik pada Fakultas Sains dan Teknologi yang melaksanakan
pendidikan akademik program sarjana (S1) dalam bidang Sistem Informasi.
Secara operasional tugas pokok dan fungsi dijelaskan dalam Pedoman
Umum Uraian dan Pelaksanaan Tugas (2010) dan setiap tugas administrasi dan
pelayanan akademik telah tertuang dalam buku Pedoman Akademik Fakultas
Sains dan Teknologi dan Buku Pedoman Akademik Prodi SI. Sedangkan alur dan
proses pelayanan administrasi tertuang dalam buku SOP administrasi akademik
Fakultas Sains dan Teknologi. Ketua Program Studi bertanggung jawab langsung
kepada Dekan dan berkordinasi dengan para Pembantu Dekan bidang akademik,
Administrasi Umum dan Kemahasiswaan. Ketua Program Studi bertugas
memimpin pelaksanaan sebagian tugas di bidang akademik terkait pelaksanaan
pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang secara
operasional Prodi SI belum merupakan program yang besar. Oleh karena itu
struktur organisasi yang ada telah memadai untuk melakukan kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian seluruh program-program kerja yang
dicanangkan terkait penyelenggaraan pendidikan pengajaran, pengembangan
kegiatan akademik, penelitian, pengabdian masyarakat terkait pengembangan
keilmuan sesuai dengan kompetensi program studi, evaluasi dan monitoring
kegiatan akademik, proses rekrutmen mahasiswa, peningkatan kualitas dosen dan
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tenaga kependidikan serta menjaga mutu lulusan. Struktur organisasi Prodi SI
adalah sebagai berikut.

Gambar 1. Struktur Organisasi Fakultas Sains dan Teknologi (FST)

Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih melalui
mekanisme rapat senat dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. Struktur
Program Studi terdiri atas: (1) Ketua Program Studi, (2) Sekretaris Program Studi,
dan (3) dosen Program Studi, (4) Staf Program Studi. Untuk periode 2006-2010
Ketua dijabat oleh A’ang Subiyakto, M.Kom dan sekretaris oleh Nur Aeni
Hidayah, MMSI. Sedangkan untuk Periode 2010-2012 Ketua dijabat oleh Nur
Aeni Hidayah, MMSI dan Sekretaris oleh Zainul Arham, M.Si. Selanjutnya
periode 2013-2015 Ketua dijabat oleh Zulfiandri, MMSI dan Sekretaris oleh
Qurrotul Aini, MT dan Nia Kumaladewi, MMSI. Selanjutnya periode 2015-2019
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Ketua dijabat oleh Nia Kumaladewi, MMSI dan Sekretaris oleh Meinarini Catur
Utami, MT. Adapun rincian tugas pokok personil pengelola adalah:
1. Ketua Program Studi: merencanakan dan menentukan dosen pengasuh
mata kuliah, memberikan pengesahan Program Studi atas kartu rencana
studi (KRS) mahasiswa, menunjuk dosen penasehat akademik, dosen
pembimbing praktikum dan kuliah kerja sosial (KKN/S), menunjuk dosen
pembimbing dan penguji skripsi serta menetapkan jadwal ujian skripsi,
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan, KKN/S, dan
pembimbingan mahasiswa, melakukan pengawasan atas pelaksanaan
ujian-ujian,

melakukan

pengarahan

dan

mengkoordinasi

kegiatan

penelitian, diskusi dan studium general Program Studi, mengkoordinasi
penyusunan diktat oleh dosen Program Studi, mengupayakan kerjasama
dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan Program Studi,
mengarahkan dan membina kegiatan ekstra-kurikuler Program Studi,
menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
2. Sekretaris Program Studi: memiliki tugas pokok dan fungsi utama
membantu Ketua Program Studi dalam hal: menyusun rencana jadwal
kuliah, menerima dari dan mendistribusikan KRS kepada mahasiswa,
membuat rekap presensi mahasiswa dan dosen, mengatur pelaksanaan
ujian-ujian, menghimpun dan mencatat nilai-nilai ujian sesuai KRS,
memberikan pelayanan kartu hasil studi (KHS), melaksanakan persiapan
penelitian, studium generale, dan diskusi Program Studi, mengawasi
kegiatan ekstra-kurikuler Program Studi, menyusun evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas, melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan atasan dan bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
Dalam menjalankan tugasnya dan untuk menunjang tercapaianya visi,
misi, tujuan, sasaran program studi dibentuk pula kelembagaan dan pusat-pusat di
Tingkat Fakultas dan berkordinasi yang dalam pelaksanaan tugasnya berkordinasi
dengan program studi. Kelembagaan tersebut adalah:
1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) memiliki tugas utama adalah: bertugas
memantau dan menjamin diterapkannya prinsip-prinsip kendali mutu
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terpadu di setiap komponen yang diselenggarakan oleh UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta dan menjadi sebuah lembaga konsultatif untuk
melakukan evaluasi internal.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)7 memiliki tujuan:
Mewujudkan budaya kerja yang profesional bagi pengembangan kinerja
yang produktif, Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya
manusia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam melaksanakan penelitian,
Meningkatkan kualitas proses dan produk penelitian, Meningkatkan
jumlah anggaran dan volume penelitian, Memperluas cakupan, fokus
bidang kajian, dan tema penelitian, Memperkuat tema dan fokus penelitian
tentang jender dan anak, Meningkatkan kualitas proses dan produk
pengabdian kepada masyarakat, Meningkatkan jumlah anggaran dan
diversifikasi program pengabdian kepada masyarakat, Memperluas
cakupan wilayah dan kelompok sasaran pengabdian kepada masyarakat,
Memperkuat fokus kajian gender dan anak sebagai bahan dari pengabdian
kepada masyarakat, Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam
program pengabdian, Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan
kerjasama nasional dan internasional, Memperluas cakupan dan fokus
bidang kerjasama, Memfasilitasi akses kerjasama lembaga-lembaga
internal, Menerapkan prinsip keterbukaan dan kesetaraan dalam menjalin
kerjasama yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan,
Meningkatkan jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Memfasilitasi
proses perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Pusat Laboratorium Terpadu (PLT) memiliki tugas pokok dan fungsi:
menyelenggarakan praktikum sesuai

kurikulum, membuat modul,

menunjuk instruktur dan pembimbing praktikum bersama dengan prodi.
4. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PUSTIPANDA):
Mengelola sistem informasi Universitas yang berorientasi kepada kepada
kebutuhan stakeholder dan shareholder UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
mengelola layanan Information and Communication Technology (ICT)
7

http://lp2m.uinjkt.ac.id/tujuan/
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Universitas serta menjalankan tata kelola Teknologi Informasi sesuai
standar nasional dan internasional.
Selain kelembagaan tersebut dalam pelaksanaan administrasi akademik
program studi dibantu oleh sub. bagian akademik, sub. bagian umum, sub. bagian
keuangan dan kepegawaian, kaur. Perpustakaan, staf administrasi, kebersihan dan
keamanan. Fungsi dan tugas personil sudah ditetapkan melalui analisis jabatan
dengan pembagian kerja setiap bagian saling terkait untuk mewujudkan
hubungan kerja yang efektif dan efisien.
B.2.

Mekanisme Tata Pamong

Setiap jenis tugas pelayanan administrasi dan akademik yang ada di Prodi
SI sebagian telah tertuang dalam buku Pedoman Akademik. Ada alur dan
prosedur yang jelas tentang proses pelayanan administrasi akademik. Mekanisme
dan Tata Kerja Prodi SI secara detail terangkum dalam Job Description yang ada
pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang
mengacu pada Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 414 Tahun 2002 tentang
Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta No. 129 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas (Job
Description) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pedoman Umum Uraian dan
Pelaksanaan Tugas Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta dan Surat Keputusan Rektor tentang Struktur Organisasi Tahun 2006,
Pedoman Akademik UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2014/2015 dan 2015/2016.
Hal-hal lainnya tertuang dalam buku SOP adminstrasi dan akademik Fakultas
Sains dan Teknologi serta pedoman prosedur pelayanan akademik Prodi SI.
Mekanisme pelayanan administrasi akademik dilakukan merujuk pada standar
baku tugas (SOP) sehingga efektivitas dan efisiensi mekanisme kerja dapat
dievaluasi untuk penyempurnaan lebih lanjut.
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B.3.

Sistem Kepemimpinan, Pengalihan (Deputizing) serta Akuntabilitas
Pelaksanaan Tugas
Dalam sistem kepemimpinan Program Studi, Ketua Prodi SI bertindak

sebagai pemimpin atau manajer yang efektif. Dalam menjalankan tugas sebagai
pimpinan/manager, Ketua program Studi mengelola semua potensi Program Studi
agar dapat berfungsi secara optimal dan melakukan 5 (lima) macam kegiatan
pokok, yaitu (a) perencanaan (planning), (b) pengorganisasian (organizing),
(c) penempatan staf (staffing) (d) kepemimpinan (leadership) dan (e) pengawasan
(controlling).
Bentuk kepemimpinan program studi dijabarkan dan dilaksanakan dalam
bentuk program dan semua program disusun dalam program kerja program studi
selama masa jabatan. Dalam menjalankan program-program kerja yang ada di
Prodi SI, Ketua Program Studi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh
sekretaris dan staf akademik fakultas serta bekerja sama dengan unit-unit terkait
dilingkungan Fakultas Sains dan Teknologi. Dalam pengambilan keputusan pada
level program studi dilakukan pada rapat program studi yang dilaksanakan setiap
hari Rabu setiap minggunya, selanjutnya jika diperlukan kebijakan yang
berhubungan dengan Fakultas maka pengambilan keputusan akan dibawa ke
dalam rapat koordinasi antar pejabat program studi dengan Fakultas dan semua
kepala unit, Kabag, dan Kasubag, rapat pimpinan yang terdiri dari Dekan,
Pembantu Dekan, dan para Ketua program Studi yang bersifat insidental. Selain
itu, terdapat koordinasi-koordinasi lainnya yang dilakukan oleh Prodi SI di
antaranya rapat dosen setiap semester dan rapat senat untuk pengambilan
keputusan

yang

sangat

mendasar

dan

terkait

kebijakan

fundamental.

Akuntabilitas pelaksanaan tugas ditujukan dengan adanya penyerahan laporan
setiap kali usai kegiatan. Selain itu, dilakukan pula monitoring dan evaluasi atas
setiap kegiatan. Uraian di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan program studi
merupakan kepemimpinan yang jujur, visioner, produktif, terbuka, koordinatif,
dan komunikatif.
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B.4.

Partisipasi Civitas Academica dalam Pengembangan Kebijakan, serta
Pengelolaan dan Koordinasi Pelaksanaan Program
Seluruh

civitas

akademika

sudah

berpartisipasi

penuh

dalam

pengembangan kebijakan serta pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan program,
baik antar dosen maupun dosen dengan Ketua Program Studi. Misalnya dalam
mengajar, dosen berpedoman pada satuan acara perkuliahan yang sudah
disediakan oleh program studi sehingga pelaksanaan kuliah pada kelas paralel
memiliki materi yang seragam.
B.5.

Perencanaan Program Jangka Panjang (Renstra) dan Monitoring
Pelaksanaannya sesuai dengan Visi, Misi, Sasaran, dan Tujuan
Program
Untuk membantu pelaksanaan program kerja, program studi (dalam hal

ini Program Studi Sistem Informasi) telah membentuk kelompok keilmuan dosen
yang bertanggung jawab terhadap perkembangan dibidang tersebut yang
mereview Rencana Pembelajaran Semester (SAP, silabus), soal ujian, dan tugas
akhir mahasiswa. Secara berkala kelompok keilmuan bertemu dan hasil
pertemuan dilaporkan kepada ketua program studi. Mekanisme monitoring
perencanaan jangka panjang pada program studi dilakukan oleh Dekan dalam hal
ini dilakukan oleh Pembantu Dekan Bidang Akademik dan LPM serta LP2M
secara bertahap dan berkesinambungan yang berdasarkan rencana strategi
fakultas. Perencanaan strategis Program studi yang telah dijabarkan secara detail
pada Borang Akreditasi antara lain menerapkan kurikulum berbasis KKNI
(Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), penataan Program Studi dengan
prinsip Cyber Campus dan seterusnya, mulai dan telah diimplementasikan sesuai
dengan Rencana Kerja (Renstra)

per tahun dan melakukan evaluasi hasil

pelaksanaan program kerja tersebut sesuai dengan Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan
Program Studi FST Prodi SI.
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B.6.

Efisiensi dan Efektivitas Kepemimpinan
Struktur organisasi yang ada sudah memperhatikan aspek pelaksanaan

tugas dan fungsi personil secara optimal, dengan alur pelaksanaan tugas serta
pelimpahan wewenang yang jelas sehingga mendukung pola kepemimpinan yang
efektif dan efisien. Untuk menjalankan hal tersebut maka didukung Standar
Operasional Prosedur fakultas agar semua bisa berjalan seiring dan sejalan.

B.7.

Evaluasi Program dan Pelacakan Lulusan
Pelaksanaan kegiatan evaluasi program studi sudah mengacu pada

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/KEP/2001.
Selain itu juga dilakukan evaluasi Kurikulum Berbasis Kompetensi yang
dilakukan bersama-sama oleh Program Studi dan pihak Universitas. Pelaksanaan
pelacakan lulusan dilakukan oleh Fakultas melalui Ikatan Alumni.

B.8.

Perencanaan dan Pengembangan Program, dengan memanfaatkan
hasil evaluasi Internal dan Eksternal
Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan serta sasaran maka langkah-

langkah yang telah dilakukan bagi perencanaan dan pengembangan program studi
adalah sebagai berikut:
a. Kerjasama penelitian, pendidikan dan pelatihan di bidang Sains dan
Teknologi dan bisnis Islam secara berkesinambungan.
b. Aspek kriteria pemilihan tenaga pengajar dan tenaga pengelola
didasarkan pada latar belakang pendidikan, profesionalisme dan
prasyarat komitmen pada pengembangan Sains dan Teknologi Islami.
c. Dalam upaya melengkapi keilmuan teoritis mahasiswa, maka
diberikan pelatihan dasar kompetensi profesi yang relevan dengan
program studi dan konsentrasi yaitu untuk menghasilkan para profil
lulusan Prodi SI seperti Business Analyst, IT Architect, IT Consultant,
Project Manager, dan Application Developer. Prodi SI melakukan
kurikulum revisi dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun
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2012 menjadi Kurikulum berbasis KKNI (Kualifikasi Kerangka
Nasional Indonesia) tahun 2015 dengan menerapkan standarisasi
kompetensi nasional sehingga lulusan mahasiswa SI dapat bersaing
baik dalam skala nasional maupun internasional.
Upaya untuk membangun mental, motivasi, spiritual, kemampuan
komunikasi, kemampuan berdiplomasi dan kompetensi soft skill lainnya, Prodi SI
menawarkan mata kuliah kompetensi pendukung diimplementasikan sebagai
pendukung kompetesi utama untuk menambah keahlian pengetahuan dan
keterampilan, interpersonal dan interkultural skill, memiliki pengetahuan dan
keahlian konsep jaringan komputer skala enterprises, memiliki kemampuan
mengatur sebuah proyek basis data, dan lain-lain.
B.9.

Kerjasama dan Kemitraan
Kerja sama dan kemitraan yang saat ini telah dilakukan oleh program

studi meliputi program kerjasama penelitian, pelatihan dan kerjasama di bidang
kegiatan kemahasiswaan dengan beberapa Universitas Negeri dan Swasta
Nasional (dalam dan luar negeri), serta beberapa perusahaan swasta maupun
dengan institusi pemerintah. Kerjasama-kerjasama tersebut di antaranya,
kerjasama dengan Internasional Islamic University Malaysia-IIUM, Deakin
University, Fukuoka University dengan menyelenggarakan program Double
Degree dan Exchange Student and Researcher dan kerjasama Universitas
Nasional ITB. Perusahaan Swasta Bank Muammalat, Bank DKI Syariah, BUMN,
Pemerintah daerah Tangerang Selatan, bidang studi (APTIKOM, AISINDO),
serta IT/IS vendor seperti Oracle, CISCO, EC Council, Forsec, Pasas, NSDevil
Korea serta kerjasama di bidang penelitian seperti PT. LG Innotek, kemkominfo,
Kemenag, BPPT, Institut Francais d'Indonesie.
B.10. Dampak Hasil Evaluasi Program terhadap Pengalaman dan Mutu
Pembelajaran Mahasiswa
Berdasarkan evaluasi program yang diselenggarakan setiap semesternya,
maka telah dilakukan berbagai perubahan dibidang peningkatan mutu
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pembelajaran yang meliputi perbaikan kompetensi lulusan, kompetensi dosen,
proses, dan kurikulum yang selalu dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas
pelayanan maupun kualitas lulusan. Hasil kuesioner yang diedarkan kepada
mahasiswa dan hasil umpan balik yang disalurkan melalui organisasi
kemahasiswaan maupun melalui kotak saran menunjukkan adanya peningkatan
pada mutu proses belajar mengajar. Hal ini terkait dengan meningkatnya IPK.
B.11. Pengelolaan Mutu secara Internal pada Tingkat Program Studi
Bentuk nyata dari komitmen Fakultas Sains dan Teknologi pengelolaan
mutu adalah dibentuknya Unit Penjaminan Mutu Program Studi. Pranata
kelembagaan di Program Studi Sistem Informasi meliputi Laboratorium, Studio,
Perpustakaan Program Studi, dan Kelompok Peminatan (Sistem Informasi
Korporasi, Sistem Informasi Geografis, Sistem Informasi Bisnis Syariah).
Penilaian terhadap laboratorium dilakukan secara berkala yang meliputi : (i)
Jumlah dan jenis peralatan dan instrumentasi, (ii) Kondisi peralatan dan
instrumen, (iii) Materi dan modul praktikum, dan (iv) Pemanfaatan peralatan
(praktikum, penelitian dan TA). Sedangkan penilaian terhadap perpustakaan
meliputi: (i) Jumlah dan jenis literatur (buku dan jurnal) yang tersedia, (ii)
Fasilitas penyimpanan, (iii) dan administrasi peminjaman dan pengembalian
koleksi. Sementara penilaian kelompok peminatan meliputi (i) Ketersediaan
dosen, (ii) Interest Dosen, (iii) Mekanisme penentuan kebijakan kelompok
peminatan (misalnya penetapan dosen pengajar, pembimbingan TA), dan (iv)
Pengembangan Kurikulum.
Hasil penilaian terhadap tiga pranata di atas, dijadikan dasar dalam
perbaikan dan pengembangan pranata tersebut di masa yang akan datang sesuai
dengan tujuan yang ingin dicapai. Rencana pengembangan pranata kelembagaan
meliputi (i) Penambahan koleksi literatur perpustakaan dalam satu tahun ajaran,
(ii) Penambahan peralatan dan peningkatan layanan laboratorium, (iii)
Penyegeraan tercapainya jumlah dosen dalam kelompok peminatan melalui
interest dosen dan peningkatan frekuensi pertemuan antar dosen serta penilaian
terhadap ketentuan yang ada.
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Dalam rangka mengembangkan sistem jaminan mutu, maka dilakukan
evaluasi internal secara berkelanjutan terhadap aspek-aspek berikut: (i) Calon
mahasiswa, (ii) Dosen, (iii) Kurikulum dan silabusnya, (iv) Proses belajarmengajar. Evaluasi tersebut dilakukan secara berkala di tingkat Program Studi
Sistem Informasi dan hasilnya disampaikan ke fakultas. Hasil evaluasi internal
dan eksternal akan dimanfaatkan secara optimal dalam perbaikan dan
pengembangan program, yang diwujudkan dalam sasaran-sasaran berikut ini:
a. Meningkatkan kualifikasi calon mahasiswa yang akan masuk ke Program
Studi Sistem Informasi dengan menetapkan passing grade penerimaan
yang lebih tinggi dari passing grade sebelumnya.
b. Meningkatkan kapasitas dosen dalam melakukan proses belajar-mengajar.
Meningkatkan tingkat kehadiran dan penggunaan waktu mengajar dosen di
kelas sampai 90%.
c. Meningkatkan relevansi kurikulum dengan tuntutan pasar kerja dengan
melakukan up-grading setiap tahun pada tingkat bidang kelompok
keahlian/peminatan.

B.12. Hubungan dengan Penjaminan Mutu pada Tingkat Fakultas dan
Universitas
Bentuk nyata dari komitmen Fakultas Sains dan Teknologi dalam
pengelolaan mutu adalah dibentuknya LPJM tingkat Fakultas pada tahun 2010.
Setelah perubahan LPJM menjadi LPM di level Universitas pada tahun 2013,
LPJM tingkat fakultas berubah menjadi Gugus Jaminan Muta (GJM) yang
merupakan perpanjangan dari LPM tingkat universitas untuk melakukan
penjaminan mutu pada tingkat fakultas. Dengan adanya penjaminan mutu tingkat
fakultas maka ada kesinambungan antara hubungan dengan Penjaminan Mutu
Program Studi kemudian ke Tingkat Fakultas dan ke Tingkat Universitas. Hasil
Evaluasi Internal dalam Program Studi akan di-review dan monitoring pada
tingkat Fakultas. Penilaian yang dilakukan secara rutin rencana dan realisasi
program kerja program studi seperti Pelaksanaan Evaluasi Rutin Proses Belajar
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dan Mengajar, Kegiatan-kegiatan pendanaan penelitian, sarana prasarana,
maupun pranata kelembagaan di Prodi SI meliputi Laboratorium, Perpustakaan
Program Studi, dan Studio dan lain-lain., melalui

Koordinasi LPM, dan

Akademik Tingkat Fakultas. Realisasi Hasil Pengembangan Produk SI seperti
AIS merupakan hasil kerjasama dan koordinasi yang sinergi antara Prodi SI,
Fakultas Sains dan Teknologi maupun Universitas.
Hasil penilaian terhadap tiga pranata di atas, dijadikan dasar dalam
perbaikan dan pengembangan pranata tersebut di masa yang akan datang sesuai
dengan tujuan yang ingin dicapai. Rencana pengembangan pranata kelembagaan
meliputi (i) Penambahan koleksi literatur perpustakaan dalam satu tahun ajaran,
(ii) Penambahan peralatan dan peningkatan layanan laboratorium, (iii)
Penyegeraan tercapainya jumlah dosen dalam kelompok peminatan melalui
interest dosen dan peningkatan frekuensi pertemuan antar dosen serta penilaian
terhadap ketentuan yang ada (iv) Memfasilitasi kreativitas mahasiswa dan Dosen
dalam usaha meningkatkan profesionalitas baik berhubungan dengan penelitianpenelitian dan pengembangan produk-produk SI, dan lain-lain. (v) Melakukan
kegiatan temu muka, Event bursa kerja8 dengan para Alumni dan Stakeholder
dalam mengukur kualitas lulusan.
Dalam rangka mengembangkan sistem jaminan mutu, maka dilakukan
evaluasi internal secara berkelanjutan terhadap aspek-aspek berikut: (i) Calon
mahasiswa, (ii) Dosen, (iii) Kurikulum dan silabusnya, (iv) Proses belajarmengajar, (v) Kegiatan Penelitian, Seminar-seminar, Workshop, serta Pelatihanpelatihan, dan Kegiatan akademik lainnya yang bertujuan untuk peningkatan
mutu program studi. Evaluasi tersebut dilakukan secara berkala di tingkat Prodi
SI dan hasilnya disampaikan ke Fakultas.
Hasil evaluasi internal dan eksternal akan dimanfaatkan secara optimal
dalam perbaikan dan pengembangan program, yang diwujudkan dalam sasaransasaran berikut ini:

Salah satu contoh event bursa kerja yang diselenggarakan http://jadwalevent.web.id/bursalowongan-kerja-kampus-uin-jakarta#.WOxVhtfQXCt

8
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a. Meningkatkan kualifikasi calon mahasiswa yang akan masuk ke Prodi
SI dengan menetapkan passing grade penerimaan yang lebih tinggi
dari passing grade sebelumnya.
b. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi dosen dalam melakukan
proses belajar mengajar.
c. Meningkatkan tingkat kehadiran dan penggunaan waktu mengajar
dosen di kelas sampai 95%.
d. Meningkatkan relevansi kurikulum dengan tuntutan pasar dengan
melakukan up-grading setiap tahun pada tingkat bidang kelompok
keahlian/peminatan.
Hasil evaluasi penjaminan mutu secara langsung berpengaruh pada
peningkatan kinerja Program Studi Sistem Informasi, dan secara otomatis juga
akan meningkatkan kinerja fakultas dan universitas. Mekanisme monitoring dan
umpan balik dari mahasiswa dan dosen sejawat dapat menjamin mutu
perkuliahan yang efektif dan efisien.
Upaya-upaya penjaminan mutu yang dilakukan secara internal di Program
Studi Sistem Informasi yang dikaitkan dengan penjaminan mutu di tingkat
fakultas maupun universitas, memberikan pengalaman belajar dengan nilai
tambah yang tinggi. Di samping itu, mutu hasil belajar mahasiswa mengalami
peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kenaikan IPK rata-rata
mahasiswa dan masa studi yang relatif semakin cepat.
B.13. Dampak Proses Penjaminan Mutu terhadap Pengalaman dan Mutu
Hasil Belajar Mahasiswa
Dampak proses penjaminan mutu tercermin pada proses pembelajaran dan
hasil belajar sesuai dengan standar. Lebih jauh dampak adanya penjaminan mutu
terhadap mutu hasil belajar, terlihat pada nilai akhir semester, jumlah tatap muka
sebanyak 16 kali, serta kehadiran dan preastasi dosen dan mahasiswa terpantau
dengan baik. Dampak dari proses penjaminan mutu terhadap pengalaman dan
mutu hasil belajar mahasiswa dapat diukur dari IPK rata-rata.
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B.14. Metodologi Baku Mutu (Benchmarking)
Metodologi baku mutu yang dilakukan dengan melakukan analisis
bersama dan benchmarking dengan Universitas Partner (IIUM) bertaraf Nasional
maupun Internasional terkait dengan visi dan misi keislaman, serta mengundang
stakeholder yang terdiri dari pengguna lulusan dan IT/IS Vendor seperti IDC,
CISC, BNI, Bank Muamalat, BUMN, dan lembaga-lembaga pemerintahan,
APTIKOM dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk mengetahui akan lulusan PS
seperti apa yang diperlukan oleh pengguna dan masyarakat. Mendatangkan
tenaga ahli strategi corporate dan ahli kurikulum untuk memberikan masukan
dalam dalam perumusan penentuan visi dan misi, serta sasaran program seperti
Ahli dari Fasilkom Universitas Indonesia, ITB, IPB, BPPT, LIPI,

dan

Kementerian Pendidikan Nasional. Peninjauan ulang VMTS bersamaan dengan
kegiatan review kurikulum Prodi SI sejak tahun 2010. Benchmarking untuk
bidang akademik dilakukan dengan menilai lulusan berdasarkan standar IPK ≥
2,65 lama studi ≤ 3,5 tahun, waktu tunggu ≤ 3 bulan. Untuk kegiatan
monitoring/evaluasi dilakukan melalui penyebaran angket kepada mahasiswa dan
dosen sejawat pada setiap akhir semester. Data dari angket tersebut kemudian
diolah dan dianalisis, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan kinerja dosen
dalam proses mengajar dan kinerja Prodi SI.
B.15. Pengembangan dan Penilaian Pranata Kelembagaan
Program pengembangan akademik disusun berdasarkan norma-norma
akademik yang berlaku secara nasional dan diarahkan agar pengembangan
akademik mampu memperbaiki mutu pengelolaan dan mutu lulusan. Salah satu
cara yang dilakukan adalah dengan senantiasa melakukan kajian-kajian
pengembangan kurikulum yang link and match dengan kebutuhan global.
Pengembangan kurikulum dilaksanakan secara berkala yang legalitasnya
disahkan secara formal pada forum workshop pengembangan kurikulum.
Pengembangan SDM dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan
biaya pendidikan bagi setiap dosen yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan
yang dipersyaratkan untuk melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan yang
Evaluasi Diri – Akreditasi Sarjana S1 Prodi SI 2017

30

lebih tinggi. Program ini dilaksanakan setiap tahun dengan memberikan bantuan
biaya pendidikan kepada dosen. Seluruh pelaksanaan program pengembangan ini,
diatur dalam keputusan Dekan dan dijalankan oleh seluruh civitas akademika.
B.16. Evaluasi Internal yang Berkelanjutan
Evaluasi internal untuk meningkatkan program studi dilakukan melalui
up-dating Satuan Acara Perkuliahan (SAP) sesuai dengan kurikulum berbasis
KKNI dan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), ujian mahasiswa berupa:
praktikum lapangan, praktikum laboratorium, kuis, ujian tengah dan akhir
semester ujian komprehensif, dan ujian skripsi. Khusus evaluasi internal untuk
tenaga pengajar dilakukan dengan cara evaluasi terhadap kinerja dosen dilakukan
secara periodik.
Evaluasi internal program studi secara berkelanjutan dilakukan secara
periodik tiap akhir semester melalui rapat evaluasi mata kuliah dan proses
pembelajaran, serta monitoring berkelanjutan (continous monitoring) oleh LPM
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Evaluasi juga dilakukan oleh tim penjaminan
mutu tingkat universitas dan hasilnya akan disampaikan pada penyelenggara
akademik dan merupakan evaluasi yang berkelanjutan.
B.17. Pemanfaatan Hasil Evaluasi Internal dan Eksternal/Akreditasi dalam
Perbaikan dan Pengembangan Program
Hasil evaluasi internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan penyempurnaan
dalam menyusun kinerja Prodi SI melalui updating SAP, serta angket atau
questioner. Hasil evaluasi eksternal dari akreditasi BAN PT, dari alumni dan
pengguna lulusan juga dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Prodi SI.
Pemanfaatan hasil evaluasi internal dan eksternal/akreditasi dalam
perbaikan dan pengembangan program diantaranya dapat dijelaskan bahwa hasil
evaluasi (evaluasi diri) dipergunakan sebagai acuan dalam upaya melengkapi
kekurangan yang ada serta untuk mengantisipasi perkembangan selanjutnya.
Sementara itu hasil evaluasi eksternal (akreditasi) sangat bermanfaat bagi
peningkatan kualitas program studi sesuai dengan standar nasional. Selain hal
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tersebut evaluasi eksternal (akreditasi) dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan
citra dan menunjukan adanya pengakuan status secara nasional.
B.18. Kerjasama dan Kemitraan Instansi terkait Dalam Pengendalian
Mutu
Kerjasama kemitraan dalam proses Pengendalian Mutu telah dijelaskan
secaa terinci dalam Strategi Khusus yang antara lain pengendalian mutu Lulusan,
Kurikulum, Sistem pembelajaran dan pendidikan, pengendalian mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan, serta Kerjasama Kemitraan bidang Penelitian dan
pengembangan dengan instansi terkait baik dari pihak para akademisi dari dalam
dan luar negeri, Praktisi, dan pihak Industri sebagai pihak Stakeholder pengguna
lulusan, Mutu Program studi telah memiliki Dosen Tetap berjumlah 30 yang
terdiri atas 5 orang yang berjenjang S3 dan 25 berjenjang S2. Dalam rangka
peningkatan mutu pendidik dalam seleksi Dosen terdiri dari lulusan luar negeri
dan dalam negeri, dan disesuaikan dengan bidang keahlian dalam mengajar dan
membimbing praktikum. Agar keilmuan dan keahlian para dosen semakin
berkembang

maka berbagai sarana telah dimanfaatkan seperti bantuan dana

penelitian dosen, mengutus dosen-dosen untuk megikuti seminar-seminar
nasional maupun internasional baik sebagai peserta, pemakalah ataupun penyaji
serta mengikuti kursus-kursus/pelatihan/workshop di tingkat nasional dan
internasional. Prodi SI telah berpartisipasi aktif sebagai pelaksana konferensi TIK
berskala Internasional (APIS II 2003, iiWAS 2004, MoMM 2004, iiWAS 2007,
MoMM 2007, ICT4M 2010, CITSM 2012, CITSM 2013, CITSM 2014, CITSM
2016, ICT4M 2016). Selain itu upaya pengembangan lainnya adalah memberikan
kesempatan dosen-dosen melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
yaitu program doktoral (S3). Retensi keahlian setiap dosen terhadap penelitianpenelitian ilmiah dengan jalan membuat jurnal ilmiah komputer dan informatika
yang dapat menerbitkan setiap hasil penelitian para dosen. Dana telah disediakan
oleh Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah maupun disediakan oleh FST
yang memotivasi para Dosen dalam meningkatkan profesionalitas Dosen bidang
research dan aplikasi bidang Sistem Informasi. Pengembangan bidang penelitian
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dilaksanakan dengan strategi peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan
penelitian, peningkatan kualitas tenaga peneliti, dan publikasi hasil-hasil
penelitian. Melakukakan kerjasama dengan pihak lain di bidang penelitian seperti
PT. LG Innotek, Kemkominfo, Kemenag, ITB, dan IIUM. Bagi Tenaga
kependidikan yang mencakup tenaga pendukung diberikan pelatihan-pelatihan
kepegawaian dan kursus-kursus yang dapat memberikan kemudahan pelaksanaan
kegiatan dan kelancaran administratif akademik demi tercapainya Pelayanan
optimal terhadap Mahasiswa. Dosen dan para civitas academika lainnya.
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B. ANALISIS SWOT KOMPONEN B (TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN
PENJAMINAN MUTU)
KEKUATAN
KELEMAHAN (WEAKNESSES)
(STRENGTH)
1. Mekanisme kontrol dan pengambilan
1. Banyak yang harus dila-kukan
keputusan tertinggi berada di tangan
pengembangan agar sasaran program
Senat Fakultas.
kerja tercapai
2. Terdapat pembagian tugas dan wewenang 2. Masukan dari alumni dan stake holder
yang jelas berdasarkan pedoman kerja
masih sedikit
organisasi dan SOP.
3.
Dalam
pelaksanaan ker-ja pada setiap
3. Sistem penjaminan mutu Prodi telah
unit
belum
merata. Hal ini disebabkan
terintegrasi dengan sistem penjaminan
karena ke-mampuan individu yang
fakultas dan universitas.
belum merata.
4. Evaluasi kualitas dosen melalui kuisioner
4. Pengelolaan penjami-nan mutu dalam
yang diisi mahasiswa sudah dilakukan
prog-ram kerjasama dan kemitraan
setiap semester dan hasilnya dijadikan
sebagai dasar untuk pembinaan terhadap
masih ber-sifat parsial dan belum
dosen yang bersangkutan.
menjadi satu agenda rutin yang benar5. Penyusunan program kerja dilaksanakan
benar mampu menjembatani
secara bersama-sama sesuai dengan
kebutuhan organisasi.
rencana operasional.

6.

Evaluasi kualitas dosen melalui
kuisioner yang diisi mahasiswa
sudah dilakukan setiap semester dan
hasilnya dijadikan sebagai dasar
untuk pem-binaan terhadap dosen
yang bersangkutan.
7. Program studi sudah me laksanakan
transparansi nilai. Sudah ada dosen
koordinator mata kuliah yang
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KESEMPATAN
(OPPORTUNITIES)

1. Akses informasi lebih
luas mengenai IPTEK
terkini
2. Menjalin kerja sama
dengan perguruan tinggi
lain masih terbuka luas.

serumpun.
STRATEGI “S-O”
1. Mengembangkan SDM secara
terprogram.
2. Meningkatkan kualitas komunikasi dan
koordinasi
3. Meningkatkan sistem penjaminan mutu
melalui kerjasama dengan institusi lain
dan akses internet
4. Peningkatan sistem informasi akademik
dan dikonstruksi untuk kesesuainnya
dengan kebutuhan program studi
sehingga dapat meningkatkan kinerja
yang bersifat rutin.

3. Pelayanan prima yang
dibutuhkan oleh segenap
insan akademika.
4. Tersedianya prosedur dan
mekanisme untuk
melakukan penjaminan
5.
mutu melalui berbagai
pedoman dan upaya
diharapkan dapat
meningkatkan pengelolaan
dan pengembangan Prodi
sehingga keluaran program 6.
ini dapat memenuhi mutu
yang diharapkan.
5. Hubungan kerja yang
kondusif menjadi motivasi
untuk mengembangkan
program studi.
6. Hasil evaluasi dipergunakan
untuk mengembangkan
program studi.

Memberikan pelatihan kepada tenaga
pengajar untuk meningkatkan kualitas
kerja mereka, baik berupa kegiatan
seminar, loka karya, workshop atau
lainnya.
Mengoptimalkan kerja-sama
kemitraan lem-baga pendidikan lain
dalam melakukan study komparatif
terhadap kualitas kurikulum dan
renstra progam studi

STRATEGI “W-O”
1. Fleksibilitas waktu koordinasi
2. Memberikan penghargaan sesuai dengan
kinerja
3. Meningkatkan implementasi penjaminan
mutu di semua unit kerja melalui
kerjasama dengan institusi lain dan akses
internet.
4. Peningkatan implementasi penjaminan
mutu di semua unit kerja.
5. Mengajukan perencanaan tahunan dan
6. anggarannya sehingga program studi
tetap efektif mengelola kegiatan dengan
sistem pertanggungjawaban yang
transparan dan akuntabel
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7. Suasana akademis yang
kondusif mendukung
peningkatan kualitas
akademik.
ANCAMAN (THREATS)
1. Tuntutan akreditasi dan
profesionalitas menuntut
majemen, administrasi
akdemik dan kinerja yang
prima.
2. Pengelolaan Program Studi
sering terhambat
disebabkan kurangnya
sumber daya sehingga dapat
mengancam sasaran kerja
yang sudah dibuat.

STRATEGI “S-T”
1. Mengoptimalkan potensi sumber daya
yang dimiliki untuk mengembangkan
SDM terprogram dan handal.
2. Meningkatkan kualitas komunikasi dan
koordinasi.

STRATEGI “W-T”
1. Peningkatan konsistensi penerapan SOP.
2. Penambahan rekrutmen karyawan
diseimbangkan dengan rasio mahasiswa
sehingga beban kerja dapat
terdistribusikan.
3. Penerapan secara konsisten sistem
remunerasi berbasis kinerja
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KOMPONEN C
MAHASISWA DAN LULUSAN
C.1.

Sistem Rekrutmen dan Seleksi Calon Mahasiswa
Prodi SI Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

berkomitmen untuk menjadi program studi yang menjadi pilihan masyarakat dan
bukan hanya karir serta prospek yang jelas, tetapi kesempatan kerja yang terbuka
lebar dikarenakan kompetensi lulusan Prodi SI dibutuhkan oleh masyarakat,
Pemerintahan, industri, akademisi dan masyarakat lainnya seiring dengan
perkembangan dan kebutuhan yang semakin besar akan perlu sistem informasi
khususnya Indonesia dan umumnya di dunia. Selain itu Prodi SI selalu menjaga
mutu dan kualitas secara konsisten dan berkesinambungan agar tercipta lulusan
mahasiswa Prodi SI yang memiliki kompetensi yang dapat diterima dan diserap
oleh dunia kerja serta memiliki jiwa technopreunership agar menjadi manusia
yang mandiri dan kreatif. Prodi SI telah melakukan promosi dengan berbagai cara:
1). Memberikan informasi mengenai profil Prodi SI melalui Website, 2). Spanduk
dan baliho, dan 3). Mengikuti kegiatan pameran pendidikan.
Proses penjaringan calon mahasiswa Prodi SI dan seleksi dilakukan sesuai
dengan ketentuan Universitas yakni melalui:
1). Penelusuran minat dan kemampuan (PMDK); berlaku bagi calon mahasiswa
yang berprestasi dari Madrasah Aliyah, Pesantren, dan SMU,
2). Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN) Nasional yang
diselenggarakan Perhimpunan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan
Departemen Pendidikan Nasional (DepDikNas) dan Departemen Agama
(Depag).
3). Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) PTAIN, seleksi yang
dilakukan dengan cara ujian tulis yang diselenggarakan oleh PTAIN dan
SPMB Mandiri. Seleksi ini dilakukan dengan cara ujian tulis dan lisan
diselenggarakan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
4). Mahasiswa yang bermaksud pindah dari Fakultas/Program Studi di
lingkungan UIN Syarif Hidayatullah diharuskan menempuh prosedur
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penerimaan mahasiswa baru demikian juga mahasiswa dari perguruan tinggi
lain, prosedur dan konversi nilai diatur tersendiri.
Secara keseluruhan seleksi calon mahasiswa dilakukan dengan ketat untuk
mendapatkan input memadai. Ujian dilakukan dengan tes tulis meliputi mata
pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan umum, pengetahuan agama,
tes potensial akademik, dan wawancara lisan. Keberlanjutan Prodi SI sangat
prospektif mengingat calon pendaftat terhadap program studi ini terus meningkat
setiap tahunnya. Berikut ini adalah rekapitulasi daya tampung PMDK, SMPTN.
SPMB PTAIN dan Mandiri pada 5 tahun terakhir (2011-2016).

90

Yang Ikut
Seleksi
(Orang)
863

Yang Lolos
Seleksi
(Orang)
90

Mahasiswa Baru
yang Register
(Orang)
87

2012-2013

90

867

80

76

3

2013-2014

105

1138

105

101

4

2014-2015

100

801

90

83

5

2015-2016

120

766

100

98

No

Tahun
Akademik

Daya Tampung
(Orang)

1

2011-2012

2
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Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa rasio perbandingan antara
daya tampung dengan peserta/calon mahasiswa yang mengikuti seleksi untuk
menjadi mahasiswa sistem informasi adalah 1:8 (1 berbanding 8), dan mereka
yang berhasil lulus seleksi serta kemudian melakukan pendaftaran menjadi
mahasiswa sistem informasi (registrasi) adalah sebesar 95.69%. Data tersebut
menunjukan bahwa minat peserta/calon mahasiswa terhadap Prodi SI masih
cukup tinggi, hal tersebut mengakibatkan terjadi persaingan yang cukup ketat
diantara para peserta/calon mahasiswa pada tahapan seleksi, dan.untuk itu Prodi
SI menerapkan mekanisme yang ketat dalam menjaring mahasiswa baru agar
dapat menghasilkan mahasiswa baru yang berkualitas. Semua itu merupakan
modal penting bagi tercapainya visi dan misi Program Studi, sehingga Program
Studi ini dapat diandalkan keberlanjutannya dalam jangka panjang dari segi
kualitas maupun kuantitas.

C.2.

Profil Mahasiswa : Akademik, Sosio-Ekonomi, Pribadi

Berikut ini adalah informasi mengenai pertumbuhan jumlah mahasiswa
Prodi SI dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.
Tahun

Reguler

Transfer

2011-2012

755

0

2012-2013

816

0

2013-2014

766

0

2014-2015

671

0

2015-2016

550

0
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Hingga per September 2016 jumlah total mahasiswa Prodi SI adalah 550.
Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap prospek dan peluang karir di
bidang sistem informasi semakin menjanjikan seiring dengan pekembangan
sistem informasi dan teknologi informasi yang berkembang secara pesat, dan
semakin berperannya bidang sistem informasi dan teknologi informasi terhadap
kehidupan manusia baik dari segi bisnis maupun sosial serta kesadaran akan
kebutuhan sistem informasi dan teknologi informasi baik secara organisasi dan
individu.
C.3.

Keterlibatan Mahasiswa dalam berbagai kegiatan yang relevan

Sebagai bagian dari civitas akademika, peran aktif mahasiswa Prodi SI
dilibatkan dalam kegiatan akademik dan non akademik.
1.

Akademik
Dalam lima tahun terakhir dari 2011-2016 mahasiswa Prodi SI memiliki nilai
rata-rata IPK lulusan sebesar 3,25. Terdapat peningkatan dari nilai rata-rata
IPK 5 tahun sebelumnya pada periode 2005-2010. Berikut ini adalah nilai
rata-rata selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:
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Tahun

Nilai Rata-rata IPK
Lulusan

2011-2012

3.21

2012-2013

3.24

2013-2014

3.23

2014-2015

3.26

2015-2016

3.31

Berdasarkan tabel nilai rata-rata IPK lulusan 5 tahun terakhir terdapat
kecenderugan nilai rata-rata IPK naik denga nilai rata-rata IPK terendah 3.21
dan yang nilai rata-rata IPK tertinggi 3,31. Hal ini menunjukkan prestasi
akademik mahasiswa Sistem Informasi sangat optimal. Pembelajaran di
dalam kelas diarahkan dengan metode partisipatif dan pembelajaran aktif
melalui diskusi dengan presentasi makalah, role play, case study, games dan
fieldtrip. Kegiatan akademik diluar kelas dilakukan dalam bentuk penugasan
praktik mata kuliah baik bersifat analisis pustaka, kerja kelompok maupun
turun ke lapangan untuk mendapatkan pengetahuan praktis. Penguatan skill
dilakukan dengan mata kuliah praktikum antara lain: praktikum analisis dan
perancangan sistem informasi, praktikum jaringan komputer, praktikum
sistem basis data, praktikum manajemen proyek sistem informasi, praktikum
sistem informasi eksekutif (konsentrasi Sistem Informasi Korporasi),
praktikum web SIG (Sistem Informasi Geografis), praktikum aplikasi sistem
informasi SIG, praktikum pengindraan jarak jauh (konsentrasi Sistem
Informasi Geografis), praktikum perbankan syariah, praktikum sistem
informasi akuntansi (konsentrasi Sistem Informasi Berbasis Informasi
Syariah) dan praktikum lainnya yang mendukung penguatan skill di bidang
Sistem Informasi. Untuk memperkuat kualitas akademik diberlakukan ujian
skripsi dalam suatu sidang majelis yang diasuh oleh dua pembimbing dan
dua penguji. Semua ini diberlakukan untuk peningkatan mutu akademik
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mahasiswa, kemandirian, kerjasama, sikap kritis dan keberanian mahasiswa
untuk menuangkan gagasan secara lisan maupun tulisan.
Mahasiswa semester akhir dan sedang menulis skripsi seringkali
disertakan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh
dosen. Di samping itu, mahasiswa juga dilibatkan dalam kepanitiaan
kegiatan akademik, seperti stadium general, workshop, seminar nasional
maupun seminar internasional. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No.
1

2

3

4

5

6

Nama Tenaga
Ahli/Pakar

Nama dan Judul
Kegiatan

Waktu
Pelaksanaan

Pelaksana

Wido Supraha, ST, MSi
Head of IT Services and
Business Unit PT. Alita
Praya Mitra
Dr. Ir. Basuki Yusuf
Iskandar, MA

Stadium General “Business
Intelligence”

20 Maret 2014

Prodi SI

Stadium General
“Perkembangan TIK Dan
Tantangan Indonesia
Kedepan”

28 Mei 2014

Prodi SI

Ir. Deddy Rahman
Operational Director PT
Intelsat Profina Persada
Jakarta, Ir. Brian Arfi
Faridhi
CEO PT DheZign
Online Solution
Henry Eko Hapsanto,
S.Kom, MPA, Arief
Mulya Utama, ST
ICT Consultant IBM
Romy Satrio Wahono,
M.Eng

Studium Generale
“Technopreneurship
Sistem Informasi”

3 September
2014

Prodi SI

Studium Generale
“Enterprise System”

12 November
2014

Prodi SI

Studium Generalle
“Meningkatkan
Kemampuan Menulis
Karya Ilmiah Bagi
Mahasiswa dan Dosen”
Studium Generalle
“Smart City Platform dan
Trend e-Government Masa
Depan”

20 Maret 2015

Prodi SI

29 April 2015

Prodi SI

Achmad Sugiarto, MM
Chief of Telkom Divisi
Digital Business
Accelerator, PhD, Ir.
Dana Indra Sensuse,
MLIS, PhD
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7

Prof. Dr. Suhono Harso
Supangkat, CGEIT,
Prof. Marsudi Wahyu
Kisworo, Ph.D

Seminar Nasional “Digital
Inovasi untuk Smart
Society”

1 Oktober
2015

Prodi SI

8

Andreas Senjaya
CBDO iGrow, CEO
Badr Interactive
Tony Dwi Susanto,
PhD, ITIL
Chapter President AIS
Indonesia (AISINDO)

Studium Generalle “Mobile
Apps for Smart Society”

21 Oktober
2015

Prodi SI

Studium Generalle
“Mempersiapkan dan
Meningkatkan Kualitas
Profesional Sistem
Informasi Dalam
Menghadapi Tantangan
MEA”
Studium Generalle
“IT in Telecommunication
Industry

2 Maret 2016

Prodi SI

5 April 2016

Prodi SI

Studium Generalle
“Knowledge Management
System”

16 Mei 2016

Prodi SI

Studium Generalle “Tata
Kelola E-Government”

3 Juni 2016

Prodi SI

Studium Generalle Prodi
Sistem Informasi dengan
tema: “Introduction to
Project Management
World”

28 November
2016

Prodi SI

9

10

11

12

13

M. Taufik Ambaryanto
Division Head Network
& Service Operation
Assurance PT. Indosat
Harry Santoso
Praktisi Knowledge
Management and PMO
Expert
Tony Dwi Susanto,
PhD, ITIL
Chapter President AIS
Indonesia (AISINDO)
Fauzi Yusuf, PMP,
Bayu Waseso, M.KoM

2. Non Akademik
Dalam bidang ini mahasiswa berperan di Dewan Perwakilan Mahasiswa
(DEMA) mulai dari tingkat Universitas hingga Fakultas serta HIMA
(Himpunan Mahasiswa) Jurusan. Mahasiswa sering dilibatkan dalam proses
pengambilan keputusan, baik di tingkat Program Studi maupun Universitas.
Sebagai contoh, mahasiswa terlibat dalam menetapkan besaran anggaran
semua kegiatan ekstra-kurikuler melalui Rapat Kerja yang diselenggarakan
yang disenggarakan SEMA dan juga terlibat dalam penyelenggaraan OPAK
(Orientasi Pengenalan Akademik) bagi mahasiswa baru. Selain itu, juga
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diadakan dialog antara mahasiswa dan Program Studi setiap semester yang
berfungsi untuk menyampaikan keluhan atau memberikan saran tentang
kegiatan proses belajar mengajar.
C.4.

Kegiatan Ekstra-Kurikuler

Kebijakan dan pedoman tertulis untuk kegiatan mahasiswa diatur antara
lain: SK Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor: Dj/253/2007
tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama
Islam, Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI
Dj/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam,
Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 073 A Tahun
2002 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan
Pedoman Pembinaan dan Layanan Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif
Hidayatullah

Jakarta

Tahun

2007-2008.

Adapun

bentuk

organisasi

kemahasiswaan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah: 1). SEMA: Senat
Mahasiswa, 2). DEMA: Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas, 3). UKM:
Unit Kegiatan Kemahasiswaan antara lain: LDK (Lembaga Dakwah Kampus),
HIQMA (Himpunan Qari-Qari’ah Mahasiswa), INSTITUT (Lembaga Pers
Mahasiswa), Teater Syahid (Lembaga Seni dan Budaya Mahasiswa), PSM
(Paduan Suara Mahasiswa), FORSA (Federasi Olah Raga Mahasiswa), KPAARKADIA (Kelompok Pecinta Alam Arti Keagungan dan Keindahan Alam),
PRAMUKA, MENWA (Resimen Mahasiswa), RIAK (Komunitas Musik
Mahasiswa), KSR-PMI (Korp Suka Rela Palang Merah Indonesia), KOPMA
(Koperasi Mahasiswa), KMPLHK (Kelompok Mahasiswa Lingkungan Hidup
Kemahasiswaan), RANITA (Kembara Insani Ibnu Battuttah), Bahasa FLAT
(Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Bahasa Asing).
Adapun organisasi mahasiswa tingkat Fakultas Sains dan Teknologi
terdiri atas: 1). SEMA (Senat Mahasiswa) Fakultas, 2). DEMA (Dewan
Perwakilan Mahasiswa) Fakultas, 3). Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas.
Sedangkan organisasi mahasiswa tingkat Program Studi adalah: HIMA
(Himpunan Mahasiswa) Jurusan. Organisasi-organisasi kemahasiswaan tersebut
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adalah organisasi intrakampus yang bernaung di bawah UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta sebagai wahana dan sarana pengembangan diri setiap rnahasiswa ke arah
perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan, dan pembentukan integritas
kepribadian, serta penciptaan budaya mahasiswa yang demokratis dan memiliki
kepedulian sosial. Selain mengikuti kegiatan intra kampus, sebagian mahasiswa
aktif dalam kegiatan organisasi dalam bidang penalaran di luar kampus seperti:
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia
(PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Partai Mahasiswa
C.5.

Prestasi Mahasiswa

Meskipun pelajaran etika ilmiah/profesi tidak diberikan dalam bentuk
pelatihan-pelatihan khusus, namun substansi materinya sudah diberikan secara
implisit pada mata kuliah-mata kuliah umum, seperti Studi Islam, Islam dan Ilmu
Pengetahuan, Kecakapan Antar Personal. Kesesuaian antara kompetensi lulusan
dengan visi, misi dan tujuan program studi, bisa dilihat dari indikator kompetensi
untuk setiap mata kuliah yang diajarkan. Sedangkan etika para lulusan
tergambarkan dari peran serta mereka di tengah-tengah masyarakat.
Prestasi mahasiswa Prodi SI yang ditorehkan dalam kurun waktu lima
tahun terakhir cukup memuaskan. Ini menandakan bahwa mahasiswa Prodi SI
dapat berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam mengikuti perkembangan dan
kesempatan. Yang membanggakan dari prestasi mahasiswa Prodi SI dapat
mencapai prestasi dalam tingkat internasional hal ini menunjukkan bahwa tingkat
kompetitif kemampuna mahasiswa Prodi SI dapat bersaing tidak hanya dalam
lingkup nasional tetapi sudah internasional. Beberapa prestasi mahasiswa dalam
bidang akademik dan non akademik dengan prestasi dalam lingkup internasional
antara lain:

No.

Nama Kegiatan dan Waktu
Penyelenggaraan

Tingkat (Lokal, Wilayah,
Nasional, atau Internasional)

Prestasi yang
Dicapai

1

Bali International Choir Festival
Kategori Female Choir Tahun 2014

Internasional

Juara 1
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2
3

C.6.

Bali International Choir Festival
Kategori Foklore Tahun 2014
Oppo Idea Innovation National
Competition Tahun 2015

Internasional

Juara 1

Internasional

10 Besar
Finalis

Pelayanan Mahasiswa

Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, ada kegiatan bimbingan
belajar atau tutorial yang diberikan oleh dosen responsi kepada mahasiswa.
Mahasiswa juga diberikan pelayanan bimbingan akademik, pelayanan informasi
mengenai peluang pekerjaan, dan pelayanan bimbingan karir. Adanya fasilitasfasilitas Sistem Informasi yang lengkap seperti AIS merupakan sarana pelayanan
yang dapat diakses langsung melalui Internet, maupun

Forum-forum antar

komunitas di lingkungan kampus.
a. Pelayanan Akademik
-

Kegiatan perkuliahan dalam ruangan kelas yang telah memenuhi
syarat untuk suatu Perguruan Tinggi (Gedung 7 lantai)

-

Praktikum di Laboratorium

-

Membimbing dalam kegiatan Magang dan Kuliah Kerja Nyata
(KKN)/ Kuliah
Kerja Sosial

-

Latihan penelitian dengan dosen senior

-

Bimbingan penulisan Skripsi

-

Menyediakan buku yang menunjang kegiatan belajar mengajar

-

Menyediakan beasiswa yang terdiri atas Kampus UIN Syarif
Hidayatullah, DIPA, BRI, POM, Departemen Agama, dan
PT.Gudang Garam.

-

Bantuan tutorial diberikan oleh dosen pembimbing akademik
terutama pada awal masa perkuliahan baru baik pada semester
gasal maupun semester genap. Dalam berkonsultasi, mahasiswa
dapat mengemukakan masalah berkaitan dengan kesulitan yang
dihadapi dalam pembelajaran. Selain kepada dosen wali,
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mahasiswa dapat berkonsultasi dengan dosen pengampu mata
kuliah. Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan perkuliahan
sampai semester VII akan diberikan bimbingan dan konseling
dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (TA)
b. Pelayanan Administrasi
-

Pelayanan di bidang administrasi pendidikan dan pengajaran.

-

Pelayanan di bidang administrasi Magang, KKN dan Penelitian.

-

Pelayanan di bidang administrasi pembinaan daya penalaran, sikap
minta dan kreatifitas mahasiswa.

-

Melayani urusan surat menyurat yang diperlukan mahasiswa baik
yang
berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran maupun untuk
keperluan lainnya.

-

Menyiapkan sarana penunjang untuk pelaksanaan pendidikan dan
pengajaran di laboratorium.

-

Menyiapkan sarana penunjang untuk pelaksanaan Magang, KKN
dan
Penelitian.

-

Menyiapkan sarana penunjang untuk kegiatan pendidikan dan
pengajaran di Perpustakaan Program Studi dan Fakultas.

c. Pelayanan Pendukung keberhasilan studi
-

Penyediaan Pusat Pembinaan Mahasiswa dan Alumni (carrier
office)

-

Penyediaan sarana olah raga

-

Penyediaan sarana kesenian

-

Penyediaan sarana ibadah

-

Penyediaan sarana parkir dan kantin

-

Penyediaan sarana kesehatan dengan bekerja sama Klinik UIN
Syarif
Hidayatullah Jakarta
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-

Informasi dan bimbingan karir dari para dosen juga tersedia bagi
mahasiswa,

terutama bagi mahasiswa semester akhir yang akan

lulus sebagai persiapan memasuki dunia kerja. Untuk itu fakultas
telah membentuk unit Pusat Bimbingan Karier yang tugasnya
membantu para mahasiswa yang akan lulus untuk memperoleh
informasi kesempatan kerja yang sesuai dengan kompetensinya.
-

Konseling Pribadi dan Sosial, Dosen pembimbing akademik dan
dosen pengampu mata kuliah selain memberikan kuliah,
bimbingan, dan dorongan dalam bidang akademik, juga berperan
sebagai konselor dalam upaya mengatasi permasalahan pribadi
dan social mahasiswa guna menunjang keberhasilan studinya.

d. Pelayanan Beasiswa9
Jenis beasiswa yang disediakan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yaitu :
-

Beasiswa Social Trust Fund meliputi Beasiswa Prestasi, Beasiswa
bagi mereka yang kurang beruntung, Beasiswa bagi pelajar di
daerah terpencil dan lain-lain

-

Beasiswa Badan Layanan Umum

Selain itu untuk beasiswa eksternal, UIN bekerja sama dengan lintas
instansi, yayasan, dan perusahaan pemberi beasiswa. Di antaranya
adalah:

9

-

Beasiswa Bidik Misi Pemda

-

Kementerian Agama,

-

Bank Indonesia,

-

Yayasan Supersemar,

-

Bimantara,

-

Bazis,

-

Dompet Dhuafa,

-

PT Gudang Garam,

-

JIMS,

-

Orbit,

http://www.uinjkt.ac.id/beasiswa/
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C.7.

-

Bina Amaliyah,

-

ISE PT Bank

-

Mandiri,

-

dan lain-lain.

Hasil Pembelajaran
a. Kompetensi yang dicapai dibandingkan dengan yang diharapkan
Lulusan yang diharapkan memiliki kompetensi yaitu (1) knowledge,
(2) ability, dan (3) attitude dimana setiap kompetensi mendapatkan
konstribusi dari sejumlah mata kuliah yang terkait sebagaimana mata
kuliah yang terkait sebagaimana diperlihatkan pada peta kurikulum.
Secara keseluruhan kompetensi yang dihasilkan oleh Program Studi
Sistem Informasi telah mencapai sasaran. Hal ini ditunjukkan dengan
perolehan IPK selama lima tahun sejak tahun 2011 hingga 2016, yakni
rata-rata 3.25.
b. Kesesuaian kompetensi yang dicapai dengan tuntutan dan
kebutuhan pemanfaat lulusan
Lulusan Prodi SI mempunyai kompetensi pekerja sebagai pekerja
profesional bidang TI/SI,
Programmer, dan

Project

Manager, System Analyst,

IS Lecturer/Trainer Programmer, Computer

Operator, dan lain-lain. Serta ada para alumni lulusan yang berusaha
menjadi TecnoEnterpreneur bidang TI/SI, yang memiliki filosofis
islami. Kompetensi tersebut relevan dengan tuntunan dan kebutuhan
pemanfaat lulusan.
Sampai saat ini hasil evaluasi peminatan yang telah dilakukan belum
banyak memberikan informasi mengenai kompetensi yang dicapai
dengan tuntutan dan kebutuhan

pemanfaatan

lulusan karena

mekanisme pelacakannya masih dilakukan secara insidental. Dari
studi penelusuran insidental akan diperoleh hasil bahwa kesiapan
lulusan untuk memasuki pasar kerja tidak hanya dilihat dari nilai IPK
lulusan tetapi juga kompetensi lainnya seperti potensi akademik,
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kemampuan bahasa Inggris, dan komputer untuk presentasi maupun
untuk menganalisis data. Kompetensi personal yang juga dibutuhkan
adalah sikap dan perilaku positif, kemampuan menganalisis dan
menyelesaikan permasalahan, kemampuan bekerja sama, daya
kreatifitas/inovasi, serta kompetensi profesional yang terkait erat
dengan Ilmu Sains dan Teknologi secara umum.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam
meraih kompetensi personal adalah melalui pelaksanaan KKN, PKL
pada semester 6 dan Tugas Akhir yang dilaksanakan pada semester 7.
Mahasiswa terjun langsung ke instansi/lembaga pemerintah, Kemenag,
Konsultan Bidang SI, Bank Mandiri, Bank DKI, Bank Muamalat,
BPPT, LIPI, LAPAN, BATAN, BUMD, BUMN, Perusahaan swasta,
seperti PT. LG Innotek Indonesia, PT. Kubaca, PT. Karatau Steel,
dan lain sebagainya untuk belajar mengidentifikasi masalah dan
mencoba mencari solusinya dengan bimbingan tenaga ahli dari
lembaga tersebut dan dosen pembimbing yang ditunjuk.
c. Data tentang kemajuan, keberhasilan, dan kurun waktu
penyelesaian studi mahasiswa (termasuk IPK)
Kemajuan lulusan program studi Sistem Informasi dari semester ke
semester menunjukkan peningkatan yang signifikan, tingkat kemajuan
ini bias dilihat pada IPK lulusan. Untuk menjadi sarjana Sains dan
Teknologi Prodi SI memerlukan kurun waktu penyelesaian studi 7
semester. Data kemajuan lulusan disajikan dalam lampiran EPSBED
dan buku lulusan.
Kemajuan dan keberhasilan studi mahasiswa diukur dari transkrip
nilai yang dibagikan pada akhir masa studi setelah mahasiswa
menyelesaikan studinya, termasuk Tugas Akhir. Prestasi mahasiswa
dapat dilihat dari IPK yang dicapainya. IPK tertinggi yang dicapai
lulusan selama empat tahun sejak lulusan pertama tahun 2011 hingga
tahun 2016 ialah 3,80, dengan IPK rata-rata 3,25.
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d. Kepuasan lulusan
Kepuasan lulusan sampai saat ini belum dapat diukur dengan pasti,
akan tetapi tingkat kepuasan lulusan dapat dilihat dari banyaknya
minat alumni yang sudah bekerja di beberapa perusahaan, konsultan,
dan melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 Sains dan Teknologi di
beberapa universitas baik negeri maupun swasta dan luar negeri.
Mahasiswa Sistem Informasi sangat puas dengan adanya tambahan
mata kuliah agama. Pelajaran etika ilmiah/profesi tidak diberikan
dalam bentuk pelatihan-pelatihan khusus, namun substansi materinya
sudah diberikan secara implisit pada mata kuliah-mata kuliah umum,
seperti Studi Islam, Prinsip-prinsip Sains dan Teknologi Informasi dan
Komunikasi,

Pelatihan-pelatihan

Sertifikasi,

Pengembangan

Infrastruktur Jaringan serta Perkembangan dunia Multimedia yang
sangat berkembang dengan pesat.
Kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan visi, misi dan tujuan
program studi, bisa dilihat dari indikator kompetensi untuk setiap mata
kuliah yang diajarkan. Sedangkan etika para lulusan tergambarkan
dari peran serta mereka di tengah-tengah masyarakat, dan lulusan dari
Prodi SI sangat dibutuhkan dalam dunia kerja.
C.8.

Kepuasan akan pemanfaatan lulusan dan keberlanjutan penyerapan
lulusan
Kepuasan pemanfaatan lulusan diketahui dari banyaknya lulusan yang

menempati profesi-profesi bidang SI, Konsultan, bekerja pada instansi-intansi
pemerintahan maupun instansi swasta, hal ini menunjukkan adanya kesesuaian
antara kebutuhan pengguna dengan kompetensi lulusan.
Informasi penawaran pekerjaan pada umumnya diperoleh melalui media
massa, namun ada juga penawaran pekerjaan yang disampaikan secara
langsung oleh perusahaan atau instansi ke fakultas/universitas. Pengukuran
kepuasan akan pemanfaatan lulusan dilakukan secara insidentil untuk beberapa
lulusan.
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C.9.

Produk Program studi berupa model-model, karya inovatif, hak paten,
hasil pengembangan prosedur kerja, sebagai hasil penelitian.
Produk yang telah dihasilkan Program Studi Sistem Informasi antara lain

buku ajar, jurnal, modul pembelajaran dan produk-produk SI seperti AIS, SPMB,
dan BKD.
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C. ANALISIS SWOT KOMPONEN C (MAHASISWA DAN LULUSAN)
KEKUATAN (STRENGTH)
KELEMAHAN (WEAKNESSES)
1. Kemampuan akademis mahasiswa
1. Ada fenomena sebagian mahasiswa
tinggi dengan IPK rata-rata 3,25.
kuliah sambil bekerja sehingga
2. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan
waktu tempuh penyelesaian studi
melalui PMDK, SNMPTN, SPMB
lama
PTAIN dan Mandiri memperoleh input 2. Belum optimalnya peran dan fungsi
alumni dalam kerjasama dengan
mahasiswa yang memiliki kualitas
yang relatif baik
civitas akademika
3. Input mahasiswa diperoleh melalui
3. Belum maksimalnya kemampuan
seleksi yang ketat dan persaingan yang
berbahasa asing utamanya bahasa
tinggi 1:8
Arab bagi mahasiswa yang berasal
4. Ada prestasi mahasiswa di tingkat
SMK/SMU, dan bahasa inggris bagi
nasional dan internasional dalam
mahasiswa yang berasal lulusan
bidang akademik dan non akademik
Madrasah Aliyah.
5. Adanya alokasi anggaran DIPA dan
4. Mahasiswa belum memanfaatkan
BLU yang memadai untuk mendukung
kesempatan bimbingan dan
kegiatan kemahasiswaan
konsultasi akademik secara
6. Pelayanan informasi mengenai peluang
maksimal
pekerjaan melalui career office.
Sedangkan bimbingan karir dilakukan
melalui diskusi dan seminar.
7. Pelayanan bimbingan akademik
dilakukan oleh Pembimbing Akademik
(PA). Materi bimbingan tidak hanya
terbatas pada permasalahan akademik
saja tetapi menyangkut masalahmasalah lain seperti masalah
Evaluasi Diri – Akreditasi Sarjana S1 Prodi SI 2017
53

1.
2.

3.

4.

KESEMPATAN
(OPPORTUNITIES)
Kebutuhan pasar kerja
terhadap lulusan Prodi SI
sangat banyak.
Kemitraan dan kerjasama
Program Studi dengan
berbagai kelembagaan luar
baik swasta maupun
pemerintahan terbuka luas
Sarana internet di kampus
memberikan kemudahan
bagi mahasiswa untuk
mengakses informasi baik
informasi pendidikan
maupun jaringan kerja dan
lain-lain.
Semakin berkembangnya
kesadaran masyarakat dan
mahasiswa untuk aktif

pribadi/sosial yang memiliki hubungan
langsung dengan proses kelancaran
studi mahasiswa
8. Tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap perkembangan Prodi SI di
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta semakin
meningkat.
STRATEGI “S-O”
1. Peningkatan alokasi anggaran bagi
optimalisasi kegiatan siswa
2. Peningkatan konsistensi penerapan
buku pedoman bagi kegiatan
mahasiswa dan penerapan kode etik
3. Optimalisasi fungsi sistem informasi
untuk memperluas akses dan jaringan
bagi mahasiswa dan lulusan
4. Penguatan akademik dan
profesionalitas mahasiswa sesuai
dengan kebutuhan industri dan dunia
kerja.
5. Optimalisasi layanan akademik
sehingga kebutuhan mahasiswa dapat
terpenuhi dengan cepat.
6. Optimalisasi jaringan kerjasama bagi
kegiatan akademik dan non akademik
mahasiswa.

STRATEGI “W-O”
1. Pelatihan dan pendampingan untuk
peningkatan kemampuan bahasa
mahasiwa.
2. Optimalisasi peran dewan
pembinaan mahasiswa dan career
center untuk penguatan kegiatan
mahasiswa dan pembinaan, lulus
tepat waktu dan penempatan kerja
lulusan
3. Peningkatan pelatihan enterpreneur
dan motivasi sehingga mahasiswa
memiliki kemandirian secara
akademik maupun finasial.
4. Optimalisasi peran ikatan alumni dan
kontribusinya bagi pengembangan
kegiatan akademik dan non
akademik program studi
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dalam kegiatan lembaga
kemasyarakatan dan
lembaga kemahasiswaan
5. Berkembangnya teknologi
informasi dan komunikasi
yang berkembang pesat, dan
masih dibutuhkan tenagatenaga profesional bidang
IT
6.
ANCAMAN (THREATS)
1. Kuliah tidak selesai tepat
waktu
2. Pengaruh buruk gaya hidup
kota metropolitan yang
bersifat hedonisme sehingga
dapat berdampak pada
kemunduran program studi.
3. Pembukaan Program Studi
yang sama di berbagai
perguruan tinggi baik
swasta maupun negeri.
4. Gencarnya PTN merekrut
mahasiswa baru melalui
program ekstensi.
5. Krisis Sains dan Teknologi
yang berkepanjangan
melemahkan calon

1.
2.
3.

4.
5.

STRATEGI “S-T”
Optimalisasi peningkatan soft skill
terutama komunikasi dan bahasa asing
melalui pelatihan dan pendampingan.
Optimalisasi peran dan fungsi dosen
penasehat akademik
Mengikutsertakan mahasiswa ke
berbagai pertemuan dan event untuk
unjuk bakat dan prestasi baik di bidang
akademik maupun non akademik.
Penciptaan iklim yang kondusif bagi
kegiatan mahasiswa di bidang
akademik, minat dan bakat.
Optimalisasi kerjasama untuk
pengembangan jaringan dan informasi.

1.
2.
3.
4.
5.

STRATEGI “W-T”
Program beasiswa bagi mahaiswa
mampu dan berprestasi.
Pengembangan program magang dan
KKS mandiri.
Optimalisasi praktik mata kuliah dan
praktikum untuk peningkatan
keahlian dan skill mahasiswa.
Optimalisasi peran dan fungsi PPMA
(Pembina karir mahasiswa).
Optimalisasi fungsi dan peran
alumni.
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mahasiswa karena pada
umumnya berasal dari
kelompok Sains dan
Teknologi menengah ke
bawah
6. Lulusan Program Studi
yang sama dari perguruan
tinggi yang lain
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KOMPONEN D
SUMBER DAYA MANUSIA
D.1. Dosen
1.

Rekrutmen dan Seleksi
Prosedur pengangkatan pegawai secara nasional mengacu pada Undang-

undang RI nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian jo Undangundang nomor 43 tahun 1999., Peraturan Pemerintah RI nomor 97 tahun 2000
tentang formasi pegawai negeri sipil, Peraturan Pemerintah RI nomor 98 tahun
2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Secara khusus ditingkat Universitas
terdapat keputusan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 294 tahun
2006 tentang Pedoman Rekrutmen dan Seleksi Dosen UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta dan secara teknis dituangkan dalam Buku Pedoman Rekrutmen dan
Seleksi Dosen.
Berdasarkan ketentuan tersebut pengangkatan dosen pada Prodi SI
didasarkan pada 2 cara: Pertama, dosen tetap program studi, diangkat melalui
mekanisme rekrutmen dan seleksi terbuka yang ditetapkan oleh pemerintah untuk
pengangkatan PNS yang dilangsungkan pada bulan September – Oktober setiap
tahunnya. Kedua, dosen tetap program studi, diangkat melalui mekanisme sistem
kontrak dengan klausul-klausul yang telah di sepakati bersama. Adapun alur
proses proses rekrutmen adalah sebagai berikut:
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2.

Kecukupan (Rasio Dosen : Mahasiswa)
Berdasarkan data program administrasi akademik, jumlah dosen yang

mengajar pada prodi sistem informasi sebanyak 30 orang dosen tetap yang
keahliannya sesuai dengan program studi, 3 orang dosen tetap yang keahliannya
tidak sesuai dengan program studi, dan 3 orang dosen tidak tetap. Sementara itu,
jumlah mahasiswa aktif sebanyak 671 orang. Dengan demikian rasio antara dosen
dan mahasiswa adalah 1:20, rasio tersebut ideal. Namun, untuk kepentingan
pengembangan program studi ke depan keberadaan tenaga pengajar tetap pada
program studi ini akan ditingkatkan.
Selain itu, setiap dosen hanya memiliki beban mengajar rata-rata 12 SKS
atau kurang lebih rata-rata 36 jam, sehingga beban mengajar dosen tidak
terlampau banyak. Jumlah sks yang harus ditempuh mahasiswa lulus pada prodi
sistem informasi fakultas sains dan teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
berdasarkan kurikulum tahun 2012 sebanyak 156 SKS.
3.

Kualifikasi dan Pengalaman

a.

Kualifikasi pendidikan, seluruh dosen Prodi SI mengampu mata kuliah
sesuai dengan bidang keahliannya. 26 dosen program studi berpendidikan
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minimal magister (S2), 5 orang (14%) telah meraih gelar Doktor, Selain itu
dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala sebesar 10%, lector
76% dan Asisten Ahli sebesar 14%. Serta dosen bersertifikasi profesi
berjumlah 29 orang (97%).
b.

Kualifikasi pengalaman mengajar, seluruh dosen memiliki pengalaman
mengajar di perguruan tinggi, termasuk pada Prodi SI minimal 2 tahun.

c.

Kualifikasi pengalaman meneliti dan penulisan karya ilmiah, seluruh dosen
Prodi SI sangat berpengalaman melakukan penelitian dan membimbing
mahasiswa melakukan penelitian, serta menulis artikel dalam jurnal/majalah
ilmiah, dan sebagian telah pula menerbitkan buku teks sesuai dengan bidang
kemampuan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kualifikasi dan berpengalaman dosen Prodi SI
sanat memadai dimana semua dosen yang mengajar adalah ahli di bidangnya.
4.

Keterlibatan dalam Bimbingan
Sesuai dengan kualifikasi pendidikan (dan jangka waktu memiliki

kualifikasi pendidikan tersebut), bidang keahlian, serta kemudahan memberikan
bimbingan secara intens. Dari dosen Prodi SI, 32 orang dosen terlibat sebagai
pembimbing akademik dan membimbing penyusunan skripsi.
Pembimbingan mahasiswa secara normatif adalah 6-8 kali selama satu
semester atau bias lebih. Dengan demikian intensitas bimbingan sangat tinggi.
Selain itu, mahasiswa diberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan pimpinan
Prodi SI untuk mendiskusikan materi skripsi mereka.
5.

Penelitian dan Karya Ilmiah
Penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap Prodi SI harus sesuai dengan

kode etik dan kebijakan umum penelitian di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, yaitu diarahkan kepada penelitian untuk dapat memberikan sumbangsih
terhadap perkembangan Sistem Informasi dan mencerminkan nilai-nilai Islam.
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Penelitian dan karya ilmiah ini mendapatkan dana hibah penelitian di tingkat
Kemenag, Universitas dan Fakultas.
Secara praktis kode etik dan peraturan penelitian yang digunakan di Prodi
SI mengikuti pedoman kegiatan penelitian dan penulisan karya ilmiah lembaga
penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ditetapkan dengan surat
keputusan. Setiap dosen memiliki karya ilmiah yang di publikasikan pada jurnaljurnal ilmiah, baik nasional maupun international. Setiap semester ada monitoring
dan evaluasi terhadap kinerja akademik dosen terkaiat pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pusat
(LPM) terutama mereka yang telah mendapatkan sertifikasi.
6.

Pembinaan dan Pengembangan
Dosen Prodi SI terdiri dari dosen tetap dan tidak tetap. Pengelolaan dosen

Prodi SI sesuai dengan peraturan umum bagi dosen yang berlaku di UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta. Sistem pembinaan dosen dilakukan dengan cara melakukan
evaluasi secara periodik, antara lain mencakup: 1). penguasaan dan kemampuan
mengembangkan materi perkuliahan, 2). kemahiran menggunakan metode
perkuliahan, 3). kemampuan komunikasi dan kontak dengan peserta, dan 4).
hubungan interpersonal, dan etika. Hasil evaluasi kinerja dosen disampaikan
kepada dosen bersangkutan secara tertutup. Kegiatan ini dilakukan melalu
penyebaran angket/kuesioner kepada para mahasiswa dan dilakukan oleh LPM
melalui instrumen EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa) yang dapat diakses
secara online pada saat mahasiswa akan melihat nilai akhir mata kuliah di akhir
semester.
D.2. Tenaga Pendukung
1.

Rekrutmen dan Seleksi
Tenaga pendukung penyelenggaraan Prodi SI direkrut secara umum dari

masyarakat dan alumni melalui penjaringan calon tenaga pendukung program
studi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang disebarkan melalui media cetak lokal,
facebook, web fakultas dan secara khusus dari peserta magang atau pengabdian di
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Fakultas. Penjaringan dilakukan berdasarkan hasil job analysis manajemen
program studi terhadap rasio dan jumlah tenaga pendukung yang ada.
Seleksi dilakukan oleh tim khusus yang ditetapkan dari program studi dan
pimpinan Fakultas untuk diusulkan ke Rektor dan diterbitkan surat keputusan
Rektor. Seleksi dilakukan dua tahap, yaitu seleksi administrasi dan tes. Tes terdiri
dari tes potensi akademik, wawancara (kemampuan manajemen/ administrasi,
baca tulis Qur’an dan wawasan keislaman), praktik komputer dan psikotes.
Personel tenaga pendukung administrasi Prodi SI sebanyak 15 orang terdiri
atas 4 kepala bagian yakni kepala bagian (kasubag) tata usaha, kasubag akademik
dan kemahasiswaan, kasubbag administrasi umum, kasubag keuangan. 11 staff
dari masing-masing sub bagian.
Selain tenaga tetap tersebut Prodi SI masih mempekerjakan tenaga
freelance (tenaga lepas) yang sewaktu-waktu diperlukan (dalam keadaan padat
pekerjaan yang harus diselesaikan), biasanya diambil dari peserta magang SMK
maupun alumni.
2.

Kecukupan (Rasio tenaga pendukung : mahasiswa)
Tenaga pendukung Prodi SI terdiri atas berbagai keahlian dalam berbagai

bidang, seperti kepala bidang 1 orang, petugas perpustakaan 12 orang, laboran 23
orang, administrasi 15 orang, admin 1 orang, teknisi 1 orang dan pembantu
umum 13 orang termasuk kebersihan dan satpam. Ditinjau dari pendidikan ada
orang yang berpendidikan 10 orang S2, 35 orang S1, 4 orang D3 dan 17 orang
berpendidikan SMU/ SMK. Tenaga administrasi ini terdiri dari bagian akademik,
bagian umum dan keuangan. Dengan demikian kegiatan administrasi terlaksana
sebagaimana mestinya oleh tenaga pendukung tersebut, dan tenaga pendukung
mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
3.

Pembinaan dan Pengembangan
Etos kerja, motivasi, dedikasi, dan keakraban-kekeluargaan, merupakan

aspek kepribadian yang mendapatkan perhatian lebih dalam pembinaan tenaga
pendukung untuk mengembangkan program menjadi lembaga yang bermutu dan
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islami, di samping pengembangan kemampuan vokasional dan profesional
mereka. Pembinaan dan peningkatan kualifikasi serta kompetensi dilakukan
dalam kegiatan pelatihan, workshop untuk peningkatan profesionalitas (skill) dan
pembinaan mental spiritual sehingga terjadi peningkatan kinerja sebagaimana
dirincikan berikut:
1) Workshop Integrasi Keilmuan dan Keislaman pada 20-21 Agustus 2015.
2) Workshop Akutansi Aktuaria pada tanggal 26-27 Agustus 2015.
3) Workshop Pengembangan Pegawai pada tanggal 4 Desember 2015.
4) Training International Professional pada tanggal 29 Agustus – 2 Maret
2016.
5) Workshop Pengolaan Laboratorium Menuju Laboratorium Yang Unggul,
Mandiri, dan Berbudaya Bagi Pranata Laboratorium Pendidikan pada
tanggal 19 Agustus 2016.
6) Training Quality Management System pada tanggal 25 – 29 November
2013.
7) Workshop Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada tahun 2016.
8) Pelatihan Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) pada tanggal 4 Maret
2016.
9) Training GLP (Good Laboratory Practises) pada tanggal 22 – 23
September 2016
10) Pelatihan Sistem Manajemen Lingkungan Based On ISO 14001 pada
tanggal 22 – 23 Desember 2016.
11) dan lain-lain.
4.

Keberlanjutan
Bagi tenaga pendukung dalam program studi ini diberikan kesejahteraan,

mereka dilibatkan dalam berbagai kegiatan ujian-ujian, kepanitiaan dan lemburlembur di kantor untuk menyelesaikan program kerja juga untuk menambah sisi
kesejahteraan ekonomi mereka. Para tenaga pendukung seperti terdiri atas PNS
yang telah mendapatkan jaminan hari tua bagi yang. Dalam pelaksanaan kegiatan
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ada kompensasi keuangan berdasarkan rentang waktu yang dialokasikan dan
berdasarkan alokasi budget yang tersedia.
D. ANALISIS SWOT KOMPONEN D (SUMBER DAYA MANUSIA = DOSEN & TENAGA
PENDUKUNG)
KEKUATAN (STRENGTH)
KELEMAHAN
(WEAKNESSES)
1. Dosen Prodi SI telah
1. Pengembangan tenaga
memiliki karya ilmiah
pendukung dan bantuan bagi
baik dalam bentuk buku,
pendidikan yang ingin
jurnal, hasil penelitian,
melanjutkan ke tingkat yang
tulisan di media dan
lebih tinggi belum banyak.
sebagai nara sumber dan
2. Jumlah karya ilmiah dosen
instruktur di berbagai
belum banyak.
institusi dalam dan luar
3. Belum maksimalnya
negeri.
koordinasi antar dosen
2. Dosen Prodi SI juga
dalam bentuk forum diskusi
banyak aktif dalam
bersama (konsorsium bidang
berbagai bentuk kegiatan
ilmu).
akademik dan pengabdian 4. Belum berjalannya model
reward dan punishment
masyarakat di luar
terhadap kinerja dosen di
kampus sehingga akses
Prodi SI.
dan jaringan cukup luas.
3. Komitmen para dosen
dalam melakukan
bimbingan akademik bagi
mahasiwa maupun
penyelesaian tugas akhir.
4. Sistem rekrut dan seleksi
dosen dan tenaga
pendukung yang sudah
diatur dalam aturan
kepegawaian.
5. Semua dosen berlatar
pendidikan S2 dan
sebagian dosen sudah
meningkatkan pendidikan
ke jenjang S3.
6. Memiliki peraturan kerja
dan kode etik.
KESEMPATAN
(OPPORTUNITIES)
1. Jumlah mahasiswa Prodi
SI yang terus meningkat
secara kuantitas
membutuhkan banyak
dosen yang memiliki

STRATEGI “S-O”
1. Peningkatan pelatihan dan
keahlian yang akan
meningkatkan
profesionalitas dosen
2. Peningkatan rekrutmen
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1. Meningkatkan kerjasama
untuk pengembangan dosen
dan pendukung
2. Menyusun peraturan kerja
dan kode etik dosen dan
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kompetensi dibidang
Sistem Informasi
2. Adanya peluang kerjasama
dan penelitian dengan
instansi pemerintah dan
swasta.
3. Ada kesempatan untuk
meningkatkan kompetensi
bagi dosen dan tenaga
pendukung
4. Kebijakan sertifikasi
dosen memberikan
dorongan dan motivasi
profesionalitas dosen dan
remunerasi berbasis
kinerja.

dosen tetap dengan
keahlian yang sesuai
program studi.
3. ToT bagi peningkatan
operasional skill dosen di
bidang sistem informasi
untuk mendapatkan
pengetahun praktis.
4. Mendorong studi lanjut
bagi dosen dan tenaga
kependidikan

3.
4.

5.
6.

7.

ANCAMAN
(THREATS)
1. Sedikitnya jumlah
penelitian dapat
menghambat
perkembangan program
studi
2. Muncul program studi
sejenis di berbagai
perguruan tinggi umum
dengan profesionalitas,
pengelolaan, fasilitas dan
pelayanan prima menjadi
pilihan menarik untuk
mahasiswa maupun dosen
berkarir

STRATEGI “S-T”
1. Meningkatkan kualitas
dosen dan tenaga
pendukung melalui
kerjasama.
2. Mengembangkan sistem
penghargaan untuk dosen
dan tenaga pendukung
yang berprestasi.
3. Mengembangkan sistem
penghargaan “Reward”
bagi para dosen dan
tenaga kependidikan yang
berprestasi.
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tenaga pendukung melalui
kerjasama.
Memberikan sistem reward
bagi dosen dan tenaga
kependidikan berprestasi.
Menerapkan sistem
punishment secara konsisten
bagi dosen dan tenaga
kependidikan yang tidak
mematuhi peraturan dan
kode etik.
Penambahan dosen kontrak
dengan komitment dan
syarat yang ditentukan.
Optimalisasi kehadiran
dosen dengan sistem
monitoring yang ketat
dengan penghargaan yang
seimbang.
Mendorong dosen-dosen
baru untuk segera naik
pangkat dapat sertifikasi
STRATEGI “W-T”

1. Meningkatkan kerjasama
dengan institusi lain dalam
bidang penelitian
2. Optimalisasi kehadiran
dosen dengan sistem
monitoring yang ketat
dengan penghargaan yang
seimbang
3. Mendorong dosen-dosen
baru untuk segera naik
pangkat dan sertifikasi.
4. Memberikan sistem reward
bagi dosen dan tenaga
kependidikan berprestasi.
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KOMPONEN E
KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK
E.1. Kesesuaian Kurikulum dengan Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan
Prodi SI menempatkan prioritas utama perhatian dan upaya peningkatan
kualitas pendidikannya melalui kurikulum yang sebaik mungkin mengacu pada
SDM yang ada, sarana-prasarana yang dimiliki, kebutuhan di dunia kerja, dan
prediksi akan kebutuhan dimasa datang. Kurikulum Prodi SI fakultas sains dan
teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah mengacu kepada Kepmediknas
RI No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Pendukung
lainnya dalam penyusunan kurikulum yang mengacu pada kompetensi utama
(core competencies) yang telah ditetapkan sebagai standar kompetensi utama
lulusan sistem informasi (SI) baik skala nasional maupun internasional yakni 1).
Hasil diskusi kelompok kerja kurikulum inti APTIKOM 2009 dan kurrikulum
KKNI APTIKOM 2014, 2). IS 2010 Curriculum Guidelines for Undergraduate
Degree Programs in Information Systems.
Untuk mendukung visi fakultas yaitu “Terwujudnya Fakultas Sains dan
Teknologi sebagai lembaga pendidikan tinggi terkemuka di Asean dalam
mengembangkan sains dan teknologi yang terintegrasi dengan nilai-nilai
keislaman dan keindonesiaan”, dan visi program studi yaitu adalah menjadi
Program Studi Sistem Informasi terkemuka secara internasional, yang mampu
mewujudkan sarjana sistem informasi yang memiliki keahlian di bidang Sistem
Informasi Korporat, Sistem Informasi Geografis dan Sistem Informasi Bisnis
Syariah serta mampu mengintegrasikan kaidah-kaidah keilmuan, norma-norma
dan etika keislamanan serta keindonesiaan pada tahun 2020 dengan misi
melaksanakan pendidikan dan pengajaran di bidang sistem informasi yang
dilandasi moral dan etika ke Islaman serta memiliki keunggulan kompetitif dalam
persaingan global, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang
sistem informasi dan mengintegrasikan dengan kaidah-kaidah keilmuan,
keIslamanan dan keIndonesiaa, dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan
kualitas hidup masyarakat melalui penerapan bidang sistem informasi. Maka
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Prodi SI menyesuaikan Mata Kuliah yang ditawarkan kepada mahasiswa agar
mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Kurikulum yang disusun dalam program studi ini sudah dirancang dalam
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan sasaran terpenuhinya
standar kompetensi nasional bagi lulusan mahasiswa SI meliputi sikap,
keterampilan umum, keterampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan. Standar
kompetensi tersebut disesuaikan juga dengan visi

dan misi program studi.

Kurikulum yang ada saat ini adalah Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI), hal ini diberlakukan bagi mahasiswa angkatan 2015-2016
yang memiliki jumlah SKS 160 SKS yang terdiri atas Mata Kuliah 145 SKS dan
15 SKS Mata Kuliah Pilihan, sedangkan bagi mahasiswa angkatan 2012, 2013
dan 2014 masih menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan
Mata Kuliah Wajib 141 SKS dan Mata Kuliah Pilihan 15 SKS sehingga Jumlah
SKS sebanyak 156 SKS. Baik Kurikulum KKNI dan Kurikulum berbasis KBK
dapat diselesaikan dalam 8 semester atau 4 tahun.
E.2. Relevansi dengan Tuntutan dan Kebutuhan Stakeholder
Kurikulum yang disusun dalam program studi ini sudah dirancang dalam
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang sesuai dengan kebutuhan
stakeholders. Kurikulum yang digunakan semenjak tahun 2010 adalah kurikulum
berbasis kompetensi (KBK) yang penyusunannya telah dikonsultasikan ke
beberapa pihak (ahli); DIKTI, Kemkominfo, Asosiasi (APTIKOM, AISINDO),
Stakeholder, dan Perguruan Tinggi Lain (UI, ITB, IPB). Pada tahun 2015
disempurnakan lagi menjadi kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI). Kurikulum yang dipergunakan oleh Prodi SI selain telah
dikonsultasikan ke beberapa ahli dan stakeholder, alumni serta mahasiswa juga
turut memberi masukan. Tidak hanya itu, kurikulum yang disusun juga
memperhatikan konsorsium keilmuan informatika yang dapat dilihat bahwa
sampai saat ini Prodi SI aktif di kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Asosiasi
Perguruan Tinggi Infomatika dan Komputer (APTIKOM) dan AISINDO.
Berdasarkan tahapan-tahapan itu semua dan sebuah workshop revisi kurikulum
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yang melibatkan pihak-pihak (ahli), ditetapkanlah 5 (lima) profil utama lulusan
Prodi SI, yaitu, Business Analyst, IT Architect, IT Consultant, Project Manager,
dan Application Developer.
E.3. Struktur dan isi kurikulum (keluasan, kedalaman, koherensi,
penataan/ Organisasi)
Tuntutan dan kebutuhan pemerintah selaku stakeholders, dipenuhi oleh
program studi dengan menyusun Struktur dan isi kurikulum. Sedangkan tuntutan
dan kebutuhan mahasiswa serta masyarakat pengguna jasa program studi,
direspon dengan materi perkuliahan yang isinya bukan hanya sekedar teori-teori
saja, tetapi juga kasus-kasus bisnis yang banyak melibatkan praktisi bisnis dan
manajemen selaku nara sumber.
Struktur dan isi kurikulum yang diuraikan disini adalah kurikulum tahun
2010 dan direvisi tahun 2012 berbasis kompetensi sesuai dengan Kepmendiknas
No. 2130/D/T/2006. Struktur kurikulum Program Studi Sistem Informasi berbasis
kompetensi terdiri dari total 141 – 168 SKS dengan matakuliah pilihan yang
disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder. Berikut ini diperlihatkan rincian
jumlah matakuliah dan SKS untuk setiap pengelompokan MPK, MKK, MKB,
MPB, dan MBB:
a. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), adalah kelompok bahan
kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti
luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung
jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Terdiri atas semua 18 SKS
sebanyak 11 matakuliah (termasuk Bahasa Arab dan Studi Islam).
b. Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK), adalah kelompok bahan
kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk memberikan landasan
penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu. MKK sebanyak 69 SKS yang
terdiri atas 22 matakuliah yang termasuk didalam terdapat mata kuliah
pilihan.
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c. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB), adalah bahan kajian dan pelajaran
yang bertujuan untuk menghasilkan keahlian lulusan yang diperlukan
dalam bekerja berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang dikuasai. MKB
sebanyak 64 SKS yang terdiri atas 17 matakuliah. Termasuk didalamnya
terdapat mata kuliah pilihan.
d. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB), adalah bahan kajian dan pelajaran
yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan
lulusan dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan
ketrampilan yang dikuasai. MPB sebanyak 7 SKS yang terdiri atas 3
matakuliah.
e. Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB), adalah kelompok bahan
kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami
kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam
berkarya. MBB sebanyak 13 SKS dari 4 matakuliah yaitu Magang/KKS
dan Skripsi.
E.4. Derajat integritas materi pembelajaran (intra dan antar disiplin ilmu)
Berdasarkan angket yang pernah dilakukan terhadap mahasiswa guna
mengetahui derajat integrasi materi pembelajaran, pengajar dan mahasiswa,
diketahui bahwa terdapat derajat integrasi yang positif antara integrasi materi
pembelajaran, pengajar dan mahasiswa. Kelayakan secara umum skornya jauh di
atas rata-rata sehingga termasuk kriteria baik atau sangat baik. Keadaan ini
memberikan indikasi bahwa secara umum materi pembelajaran yang diterapkan
sudah terintegrasi dan sangat memperhatikan aspek-aspek keterampilan inti yang
seimbang dan relevan dengan apa yang mereka butuhkan guna memperoleh
keunggulan bersaing di pasar tenaga kerja.
E.5. Kurikulum lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdekat
dan kepentingan internal lembaga
Untuk mendukung visi program studi mewujudkan Sarjana Sains dan
Teknologi yang bermoral Islam, maka terdapat kurikulum lokal yang terdiri dari
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beberapa Mata Kuliah yang sejalan dengan visi tersebut, antara lain: Studi Islam,
Islam dan Pengetahuan, dan Kecakapan Personal.
E.6. Mata

kuliah

pilihan

yang

merujuk

pada

harapan/kebutuhan

mahasiswa secara individual/kelompok
Mata kuliah pilihan ditawarkan untuk mata kuliah yang diajarkan pada
konsentrasi. Adapun konsentrasi yang ada adalah sebagai berikut: Sistem
Informasi Korporasi, Sistem Informasi Geografis dan Sistem Informasi Bisnis
Syariah.
E.7.

Peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri, melanjutkan
studi, mengembangkan pribadi, memperoleh pengetahuan dan
pemahaman

materi

khusus

sesuai

dengan

bidang

studinya,

mengembangkan keterampilan yang dapat dialihkan, terorientasi ke
arah karir, dan pemerolehan pekerjaan
a.

Program studi menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang
dibutuhkan oleh para mahasiswa, yang tujuannya adalah agar proses
pengembangan diri mahasiswa dapat difasilitasi secara baik oleh program
studi. Sarana dan prasarana tersebut di antaranya, kemudahan akses
peminjaman buku-buku referensi perkuliahan yang ada di perpustakaan
program studi dan perpustakaan Universitas. Kemudian, laboratorium
terpadu yang memadai, antara lain laboratorium bahasa dan komputer
yang dilengkapi dengan piranti-piranti perangkat lunak untuk membantu
penyusunan skripsi, ruang meeting dan ruang teater yang cukup nyaman
bagi mahasiswa untuk mengadakan seminar, workshop atau pelatihanpelatihan dalam rangka mengembangkan kemampuannya.

b.

Universitas, program studi dan himpunan mahasiswa mengadakan Event
Bursa kerja yakni suatu even yang memberikan informasi lowongan
pekerjaan dikampus yang melibatkan stakeholder yang mendukung
penyelenggaraan even tersebut. Even tersebut memberikan kesempatan
bagi pada lulusan/alumni mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
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khusus lulusan/alumni mahasiswa Prodi SI untuk mendapatkan pekerjaan
sesuai bidang yang diinginkan.
E.8.

Misi Pembalajaran

a. Pengembangan atau pelatihan kompetensi yang diharapkan
Pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai strategi dan teknik
yang

menantang,

mendorong

mahasiswa

untuk

berpikir

kritis

bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka
sumber. Melakukan integrasi nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran
sebagai ciri UIN. Kurikulum yang ditinjau ulang secara kontinu oleh para
pakar dari DIKTI, Univ. lain, stakeholder, dosen PS, dan Alumi. Kuliah
Kapita Selekta, yaitu kuliah yang isinya merupakan topik terkini dari suatu
bidang ilmu tertentu di TI. Silabus dari mata kuliah ini dinamis bergantung
dari ketersediaan dosen dan trend pada tahun tersebut. Menambah dan
memperdalam kegiatan-kegiatan praktikum dan melakukan pelatihanpelatihan profesi yang bersertifikasi atau mengikuti kegiatan-kegiatan
ilmiah

dan

lomba-lomba

ilmiah

antar

kampus

dalam

mengimplementasikan teori yang telah diperoleh. Melakukan uji coba
dalam bekerja dan bermasyarakat dengan mengikuti kegiatan PKL dan
KKN sebagai bentuk realisasai pemanfaatan keilmuan yang telah dicapai
mahasiswa. Mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan proyek
bidang SI. agar kompetensi bidang Sistem Informasi yang diharapkan
dapat terwujud dengan melakukan kegiatan team proyek bersama.
b.

Efisiensi internal dan eksternal
Usaha melakukan efisiensi internal melakukan pemetaan terhadap
kemampuan Dosen Pengampu dalam kompetensi peminatan baik dalam
bidang penelitian dan pengabdian masyarakat

serta bidang ilmu yang

disesuaikan dengan pasar kerja atas permintaan stakeholder sebagai
pengguna lulusan. Sedangkan efisiensi eksternal adalah dengan melakukan
kegiatan-kegiatan ilmiah bersama serta kerjasama penelitian dan
pengabdian masyarakat yang sesuai dengan visi misi PS SI dengan pihak
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lembaga-lembaga pemerintah, swasta, dan asing. Dan memberikan
kesempatan kepada para Dosen untuk berkreasi dalam memperoleh
kerjasama atau hibah penelitian dengan pihak-pihak swasta atau
pemerintah.
E.9.

Mengajar

a. Kesesuaian strategi dan metode dengan tujuan
Strategi dan metode mengajar disesuaikan dengan tujuan mata kuliah dan
tingkat pengetahuan yang dicapai mahasiswa. Oleh karena itu, selain teori
mahasiswa mendapat kesempatan untuk melaksanakan kerja praktek yang
mendukung pada pencapaian kesesuaian tujuan. Kegiatan kunjungan ke
beberapa instansi pemerintah untuk mengacu pada mata kuliah yang
diajarkan seperti Kunjungan PT. Krakatau Steel, PT. Krakatau Posco, PT.
Bungasari Flour Mills, Jakarta Internasional Container Terminal (JICT),
Bank Indonesia (BI), PT. Bursa Efek Indonesia (IDX), Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), Tech In Asia. Kunjungan ini dimaksudkan untuk memberikan
objektivitas kepada mahasiswa dan keseimbangan dengan teori yang
diberikan.
b. Kesesuaian materi pembelajaran dengan tujuan matakuliah/Relevan
Relevansi

pembelajaran

disesuaikan

dengan

kompetensi

lulusan

dijabarkan pada sebaran mata kuliah.
c. Efisiensi dan produktivitas
Tatap muka kuliah sebanyak 14-16 kali, dengan rata-rata 16 kali. Kinerja
dosen dalam mengelola proses pembelajaran secara rutin dimonitor dan
dievaluasi setiap semester oleh LPM tingkat universitas melalui GJM pada
tingkat fakultas dalam bentuk monitoring EDOM (Evaluasi Dosen Oleh
Mahasiswa), BKD (Beban Kerja Dosen) dan instrumen lainnya adalah
monitoring kegiatan dosen dengan menerapkan sistem e-LKP (Elektronik
Laporan Kinerja Pegawai).
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d. Struktur dan rentang kegiatan mengajar
Kontrak pembelajaran diberikan pada awal perkuliahan yang berisi tujuan
kuliah, referensi, pokok bahasan/ materi, metode perkuliahan dan proporsi
penilaian. Proses perkuliahan dilaksanakan hari Senin sampai Sabtu,
dimulai pukul 08.00 – 16.00.
e. Penggunaan teknologi informasi
Teknologi informasi (internet) disediakan oleh universitas. Teknologi yang
digunakan sudah memakai jaringan nirkabel sehingga memudahkan
mahasiswa untuk mengakses situs-situs penting untuk perkuliahan. Untuk
penyelenggaraan

proses

belajar

dan

membina

hubungan

dengan

stakeholder.
E.10. Belajar
a. Keterlibatan mahasiswa
Mahasiswa dilibatkan dalam kontrak pembelajaran, kegiatan diskusi kelas,
praktek kerja/magang, seminar, dan penelitian. Representasi keterlibatan
mahasiswa dalam belajar adalah bertanya kepada dosen, menjawab
pertanyaan dosen, memberi komentar terhadap jawaban mahasiswa lain
dalam diskusi kelompok, mengerjakan soal/tugas, dan secara mandiri
mencari dan mendalami sumber-sumber belajar yang digunakan. Kondisi
ini tidak lepas dari ketrampilan dosen dalam mengelola suasana kelas
dalam sebuah perkuliahan. Dosen-dosen yang telah mengikuti pelatihan
tentang PBM menunjukkan kemampuan mengelola kelas dengan lebih
baik, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam belajar.
b. Bimbingan tugas akhir
Pembimbingan Tugas Akhir (TA) bertujuan untuk membantu mahasiswa
dalam menyelesaikan studinya agar tepat waktu dan berkualitas baik. TA
mahasiswa dibimbing oleh 2 orang dosen (pembimbing I dan II) yang
ditentukan oleh koordinator TA berdasarkan topik yang dipilih oleh
mahasiswa.
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Penyusunan TA merupakan tugas akhir mahasiswa sebagai syarat
menempuh gelar Sarjana Sains dan Teknologi. Tugas akhir ini dapat
diambil oleh mahasiswa dengan ketentuan:
1). Telah mencantumkan matakuliah TA dalam KRS
2). Telah menempuh minimal 149 SKS dengan IPK minimal 2,50
3). Memperoleh nilai TOEFL 450 dan TOAFL 375
Guna memperlancar kegiatan bimbingan TA disusun buku pedoman
penyusunan TA. Buku ini memuat hakikat dan tujuan penyusunan TA,
persyaratan dosen pembimbing dan mekanisme bimbingan, format
penulisan dan tahap-tahap penyusunan TA. Untuk menghindari berlarutlarutnya proses penyusunan dan bimbingan TA, disusun suatu model
bimbingan dan pelaksanaan TA yang terjadwal secara ketat. Dalam model
ini, kegiatan penyusunan TA terdiri dari 5 tahap yaitu penyusunan
proposal, pelaksanaan penelitian, penyusunan laporan akhir penelitian,
seminar TA dan sidang sarjana. Kelima tahap kegiatan ini ditempuh dalam
waktu 4 – 6 bulan. Bila tidak mencukupi, mahasiswa dapat
memperpanjang masa penyelesaiannya dengan mendaftarkan kembali
matakuliah TA pada semester berikutnya dan melunasi kewajiban
pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan dan
pemahaman materi khusus sesuai bidangnya, keterampilan umum
dan

yang

dapat

kemampuannya

dialihkan
sendiri,

pemahaman
kemampuan

dan
belajar

pemanfaatan
mandiri,

mengembangkan nilai, motivasi dan sikap
1.

Pengetahuan dan pemahaman materi khusus sesuai dengan
bidangnya.
Peluang

mahasiswa

untuk

mengembangkan

pengetahuan

dan

pemahaman sesuai dengan bidangnya di dalam mata kuliah wajib
program studi. Selanjutnya mahasiswa dapat mengembangkan lebih
lanjut dengan mengambil mata kuliah pilihan yang tersedia sebanyak
5 mata kuliah dengan bobot 15 SKS.
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2.

Keterampilan umum yang dapat ditransfer
Peluang mahasiswa dalam mengembangkan ketrampilan umum
diakomodasi pada mata kuliah wajib keilmuan dan keterampilan yang
tersedia dalam 22 mata kuliah dengan bobot 69 SKS, serta mata
kuliah seminar yang tujuannya menjadikan mahasiswa terampil dalam
membuat makalah dan berinteraksi dengan terapannya.

3.

Memahami dan memanfaatkan kemampuannya sendiri
Peluang

mahasiswa

kemampuannya

sendiri

dala

memahami

diperoleh

melalui

dan

memanfaatkan

tugas

mandiriyang

diberikan oleh dosen. Tugas mandiri di antaranya dari seluruh mata
kuliah. Mata kuliah Response diberikan untuk melatih mahasiswa
agar lebih memahami mata kuliah yang diberikan dan praktikum di
laboratorium dengan memahami terapan pada penggunaan software.
Proses pembelajaran di Program Studi Sistem Informasi diupayakan
sedemikian rupa sehingga mahasiswa memiliki peluang yang sebesarbesarnya untuk mengembangkan diri. Peluang pengembangan
pengetahuan dan materi khusus yang sesuai dengan bidangnya
(pilihan konsentrasi keahlian) diberikan dengan mempersiapkan
tenaga edukatif yang sesuai dengan keahlian tersebut, menyediakan
buku-buku pustaka yang relevan, menyediakan sarana pendukung
pembelajaran (media) yang sesuai, bekerjasama dengan lembaga/
laboratorium/perguruan tinggi lain yang memiliki sumberdaya di
bidang tersebut, serta kunjungan studi dan praktek belajar lapangan
pada institusi yang tepat. Peluang mahasiswa dalam memahami
kemampuan belajar mandiri dapat diakomodasi melalui tugas akhir
mahasiswa meliputi Kuliah Kerja Bebas Terkendali (KKN),
magang/praktek

kerja,

penyusunan

proposal

penelitian

dan

pelaksanaan penelitian, penyusunan skripsi.
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4. Kemampuan belajar mandiri Mahasiswa dalam memahami nilai,
motivasi, dan sikap diakomodasi dalam peraturan-peraturan
yang diterapkan dalam peraturan akademik (Perak) dan
diimplementasikan pada proses belajar, antara lain tata tertib
mengikuti kuliah, ujian, praktek kerja/magang, seminar, dan
penelitian.
Mahasiswa dalam memahami tata nilai akademik diberikan kontrak
pembelajaran pada awal kuliah (keterbukaan), mengembalikan tugas
dan hasil ujian kepada mahasiswa serta mengumumkan nilai
mahasiswa (keterbukaan dan keadilan), penilaian dalam diskusi
(motivasi), diskusi dalam seminar, penilaian skripsi yang terdiri atas
empat aspek (Lampirkan penilaian ujian skripsi). Peluang bagi
mahasiswa

untuk

mengembangkan

keterampilan

umum

dan

keterampilan yang dapat dialihkan (transferable), antara lain dicapai
dengan merancang materi belajar yang berbasis kompetensi yang
diwujudkan dalam GBPP, SAP, dan bahan ajar. Metode pembelajaran
dirancang untuk menumbuhkan keterampilan mahasiswa dalam
bentuk presentasi, tugas mandiri dan kelompok, kerja praktek,
praktikum,
Kemampuan

dan

kegiatan

komunikasi

lapangan

(kuliah

ditingkatkan

kerja

dengan

lapangan).
memberikan

matakuliah bahasa indonesia, bahasa Inggris, tugas-tugas presentasi
dengan didukung teknologi informasi (internet).
5. Nilai, motivasi, dan sikap
a)

Peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman dan
pemanfaatan kemampuan sendiri dicapai antara lain dengan
penugasan mandiri, praktek belajar lapangan, dan TA. Proses
pembelajaran dalam kegiatan tersebut ditekankan agar mahasiswa
dapat mengenali dan menggali

kemampuan sendiri dan

memanfaatkannya untuk memecahkan masalah Sains dan
Teknologi. Peluang pengembangan kemampuan belajar mandiri
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bagi mahasiswa dicapai dengan menyediakan sumber belajar
berupa buku perpustakaan, penugasan terstruktur dan mandiri,
praktek belajar lapangan, dan belajar kelompok. Peluang
mengembangkan nilai, motivasi dan sikap bagi mahasiswa antara
lain

memberikan

kesempatan

seluas-luasnya

bagi

setiap

mahasiswa untuk aktif dalam organisasi kemahasiswaan, kajian
ke-Islaman, kegiatan ilmiah, dan pengabdian masyarakat.
b)

Mahasiswa dalam memahami nilai, motivasi, dan sikap
diakomodasi dalam peraturan-peraturan yang diterapkan dalam
peraturan akademik (Perak) dan diimplementasikan pada proses
belajar, antara lain tata tertib mengikuti kuliah, ujian, praktek
kerja/magang, seminar, dan penelitian. Mahasiswa dalam
memahami tata nilai akademik diberikan kontrak pembelajaran
pada awal kuliah (keterbukaan), mengembalikan tugas dan hasil
ujian kepada mahasiswa serta mengumumkan nilai mahasiswa
(keterbukaan dan keadilan), penilain dalam diskui (motivasi),
diskusi dalam seminar, penilaian skripsi yang terdiri atas empat
aspek.

E.11. Penilaian kemajuan dan keberhasilan belajar
a. Peraturan mengenai penilaian kemajuan dan penyelesaian studi
mahasiswa
Kemajuan belajar dan keberhasilan belajar diukur dengan beberapa
metode. Kemajuan belajar diukur dengan memberikan ujian kepada
mahasiswa, baik kuis pada awal dan akhir tatap muka, ujian tengah dan
akhir semester, maupun penilaian tugas-tugas.
Keberhasilan belajar merupakan representasi keberhasilan mahasiswa
dalam menyelesaikan studi. Hal ini dapat diukur dengan beberapa metode,
antara lain dengan penilaian jumlah SKS yang telah ditempuh pada akhir
semester keempat dengan IPK minimal 2,50, dan tidak ada nilai D. Pada
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akhir masa studi, atau pada saat mahasiswa akan menyusun TA dilakukan
penilaian yang sama.
Peraturan mengenai penilaian kemajuan dan penyelesaian studi mahasiswa
didasarkan pada tiga kemungkinan sistem penilaian yang pelaksanaannya
dapat disesuaikan dengan sifat masing-masing mata kuliah, yaitu:
1. Menggunakan sistem Penilaian Acuan Normal (PAN) yaitu
dengan cara membandingkan nilai seorang mahasiswa dengan
nilai kelompoknya.
2. Menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu
dengan cara menentukan batas kelulusan.
3. Menggunakan sistem kombinasi PAN dan PAP, yaitu dengan
menentukan

batas

kelulusan

terlebih

dahulu

kemudian

membandingkan nilai yang lulus relatif dengan nilai kelompoknya.
b. Strategi dan metode penilaian kemajuan dan keberhasilan
mahasiswa
Nilai setiap matakuliah merupakan hasil kumulatif dari komponen
tugas, kehadiran, ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester
(UAS). Penilaian kemajuan dan keberhasilan Evaluasi hasil belajar
dimaksudkan untuk menguji pemahaman atau penguasaan bahan kuliah
yang telah diberikan selama periode tertentu. Terdapat berbagai jenis
penilaian kemajuan dan keberhasilan belajar dan untuk menilai kemajuan
serta keberhasilan belajar untuk matakuliah tertentu dilakukan dengan
memberikan penilaian atas prestasi yang diperoleh mahasiswa dengan
komponen-komponen untuk menentukan Nilai Akhir (Huruf Mutu) suatu
mata kuliah yaitu:
1. Nilai Ujian Tengah Semester (UTS)
2. Nilai Ujian Akhir Semester (UAS)
3. Tugas-tugas
4. Laboratorium untuk mata kuliah tertentu.
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5. Komponen lain yang ditentukan oleh dosen seperti abse,
attitude/sikap, etika.
Setelah mempertimbangkan seluruh komponen tersebut, maka diberikan
Nilai Akhir (angka mutu) suatu mata kuliah dengan ketentuan berikut: A
= 4, B= 3, C= 2, D=1, dan E=0. Untuk menilai kemajuan dan keberhasilan
belajar pada periode tertentu ditentukan oleh Indeks Prestasi yang terdiri
atas:
1.

Indeks Prestasi (IP), yaitu angka yang menunjukkan prestasi atau
hasil belajar mahasiswa dalam satu semester tertentu.
Besarnya Indeks Prestasi ditentukan dengan menjumlahkan
perkalian angka mutu matakuliah yang ditempuh pada semester
tertentu dengan bobot SKS mata kuliah yang ditempuh mahasiswa
pada semester tertentu, unutk kemudian dibagi dengan total SKS
yang ditempuh mahasiswa pada semester tersebut. Perhitungan
indeks prestasi semester (IP) adalah sebagai berikut:

IP 

2.

 Bobot  sks 
 sks

Indeks Prestasi Komulatif (IPK), yaitu angka yang menunjukkan
prestasi atau hasil belajar mahasiswa mulai dari semester pertama
sampai

dengan semester terakhir.Besarnya Indeks Prestasi

Kumulatif ditentukan dengan cara menjumlahkan perkalian angka
mutu mata kuliah dengan bobot SKS mata kuliah yang

telah

ditempuh mahasiswa, untuk kemudian dibagi dengan total SKS
yang

ditempuh mahasiswa sampai dengan semester terakhir.

Perhitungan Indeks

Prestasi Kumulatif dapat diformulasikan

sebagai berikut:

IP 

 Bobot  sks  seluruh semester
 sks seluruh semester
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Besarnya IPK diperoleh mahasiswa pada semester akhir digunakan
untuk menentukan predikat kelulusan seorang mahasiswa pada saat
sidang TA.
c. Penentuan yudisium
Penentuan yudisium dilakukan berdasarkan nilai matakuliah teori dan
praktek dikombinasikan dengan nilai hasil sidang tugas akhir. Hasil
kombinasi nilai tersebut digunakan sebagai nilai akhir dan dinyatakan
sebagai indeks prestasi kumulatif lulusan. Penentuan yudisium
didasarkan pada kriteria:
1) IPK = 2,5 s.d 2,74 dengan yudisium Cukup Memuaskan
2) IPK = 2,75 s.d 2,9 dengan yudisium Memuaskan
3) IPK = 3,0 s.d 3,49 dengan yudisium Sangat Memuaskan
4) IPK = 3,5 s.d 4,0 dengan yudisium Cumlaude
d. Penelaahan mengenai kepuasan mahasiswa
Dengan peraturan dan metode penilaian seperti tersebut di atas
mahasiswa merasa cukup puas karena disamping tidak ada keluhan
dari mahasiswa, peraturan dan metode penilaian tersebut didasarkan
pada buku pedoman akademik dari universitas yang telah diberikan ke
masing-masing mahasiswa.
Rata-rata lulusan Produ SI Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta merasa puas dengan kelulusannya hal itu dapat
dilihat dari banyaknya alumni yang menanyakan dan ingin
melanjutkan studi (S2) di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, namun saat ini Fakultas Sains dan Teknologi
belum membuka Program Studi (S2).
Berkaitan

dengan

lulusan

Program

Studi

Sistem

Informasi,

masyarakat sebagai pengguna menyatakan puas, karena lulusan Prodi
SI mampu sejajar dengan perguruan tinggi yang lain. Hal ini dapat
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dibuktikan beberapa lulusan yang dapat menduduki jabatan strategis
di beberapa instansi.
E.12. Sarana yang tersedia untuk memelihara interaksi dosen-mahasiswa,
baik di dalam maupun di luar kampus dan untuk menciptakan iklim
yang mendorong perkembangan dan kegiatan akademik/profesional.
a. Sarana interaksi antara dosen dan mahasiswa yang tersedia cukup
memadai sehingga komunikasi dapat tercipta dan terpelihara dengan baik
sehingga dapat mendorong kelancaran kegiatan akademik. Ketersediaan
ruang dosen yang cukup luas memungkinkan mahasiswa dapat dengan
leluasa berinteraksi dengan dosen dalam berbagai kesempatan termasuk
bimbingan/konsultasi. Di samping itu adanya ruang teater dan studio yang
cukup representatif juga menunjang interaksi antara dosen dan mahasiswa
dapat dirasakan lebih nyaman.
b. Sarana lain yang tersedia untuk mewujudkan interaksi adalah melalui
berbagai kegiatan, baik kegiatan akademik maupun kemahasiswaan.
Interaksi

dalam

kegiatan

akademik

diwujudkan

dalam

kegiatan

perkuliahan, praktek, dan bimbingan. Interaksi kegiatan kemahasiswaan
diwujudkan melalui seminar dan kajian ilmiah, kunjungan ilmiah serta
pelatihan keterampilan, sedangkan sarana interaksi di luar kampus
diwujudkan melalui kunjungan lapangan.
E.13. Mutu dan kuantitas interaksi kegiatan akademik dosen, mahasiswa
dan civitas academica lainnya.
Mutu dan kuantitas interaksi kegiatan akademik dosen, mahasiswa dan
civitas academica lainnya secara umum berjalan cukup baik. Upaya yang
dilakukan untuk meningkatkan kualitas kegiatan akademik di antaranya:
a. Proses belajar mengajar menggunakan

alat bantu OHP dan LCD

Projector.
b. Kegiatan praktikum untuk beberapa matakuliah.
c. Kegiatan asistensi tugas-tugas matakuliah tertentu.
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d. Kegiatan asistensi kerja praktek, praktek kerja lapangan dan tugas akhir.
e. Mahasiswa diberi keleluasaan untuk berkonsultasi dengan dosen
wali/pembimbing akademik apabila menemui masalah yang berkaitan
dengan kesulitan dalam belajar, masalah pribadi, maupun masalah sosial.
f. Interaksi kegiatan akademik secara kualitas dan kuantitas sudah memadai.
Hal tersebut tercermin dari kegiatan perkuliahan baik bersifat teori
maupun praktek. Kegiatan bimbingan dalam pembuatan laporan dan
skripsi terjadwal dengan baik.
E.14. Rancangan menyeluruh untuk mengembangkan suasana akademik
yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat.
Pengembangan suasana akademik dirancang secara menyeluruh sehingga
dapat menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi proses pembelajaran,
penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Proses pembelajaran diantaranya
didukung oleh kegiatan praktikum yang wajib diikuti oleh mahasiswa pada
semester tertentu.. Kegiatan penelitian dilakukan oleh program studi sebagai
salah satu program rutin, yang melibatkan dosen dan mahasiswa. Dalam hal ini,
dosen bertindak sebagai ketua penelitian, dan mahasiswa sebagai anggotanya.
Selain penelitian yang diadakan secara rutin oleh program studi, kegiatan
penelitian lain juga diselenggarakan atas dasar kerjasama dengan pihak lain.
Kegiatan seminar diselenggarakan atas inisiatif program studi yang merupakan
salah satu agenda rutin setiap tahun dengan mengundang beberapa praktisi
bisnisnya dan pakar, baik yang berasal dari kalangan perusahaan, pengamat Sains
dan Teknologi, maupun akademisi. Kegiatan seminar juga diselenggarakan atas
inisiatif mahasiswa. Kegiatan ini bersifat insidentil dan hanya melibatkan
pembicara dari kalangan mahasiswa sendiri, dengan tujuan agar mahasiswa
mampu berargumentasi dan berfikir secara kritis terhadap masalah-masalah yang
terkait dengan sistem informasi geografis, sistem informasi korporasi, dan sistem
informasi bisnis syariah, serta mampu mencari solusi konstruktif terhadap
masalah-masalah tersebut. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan para
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mahasiswa program studi melalui Kuliah Kerja Nyata/Sosial (KKN/S). Kegiatankegiatan akademik dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur yang
berorientasi pada kualitas. Sebagai pendukung kegiatan akademik tersebut,
disediakan sarana seperti: ruang kuliah yang representatif, OHP, LCD, dan
pengeras suara, laboratorium komputer, internet, Buku Ajar (modul kuliah) dan
Jurnal Sistem Informasi yang disediakan untuk mempublikasikan hasil-hasil dari
penelitian.
E.15. Keikutsertaan Citivas Academica dalam Kegiatan Akademik
Dosen dan mahasiswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam
kegiatan-kegiatan ilmiah seperti: penelitian, seminar, workshop, simposium,
diskusi, eksibisi baik di dalam maupun di luar kampus. Dalam kegiatan penelitian,
mahasiswa dilibatkan sebagai anggota tim peneliti yang bertugas membantu, (a)
menyusun desain instrumen penelitian, (b) enumerator, (c) tabulasi data, dan (d)
mengolah hasil penelitian. Kegiatan akademik di kampus berjalan cukup baik.
Dosen dan mahasiswa ikut serta dalam kegiatan seminar, simposium, dan diskusi
yang diselenggarakan di kampus seperti Seminar Internasional “International
Conference on Information Tecnology for Cyber and IT Service Management”
dan Seminar Nasional yang diselenggarakan Prodi SI yang diselenggarakan pada
tahun 2014.
E.16. Pengembangan Kepribadian Ilmiah
Dalam proses belajar mengajar, program studi mendorong dosen dan
mahasiswa untuk terbiasa berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah. Bagi dosen,
diberikan kesempatan oleh program studi untuk melakukan penelitian baik yang
bersifat individu maupun kolektif. Bagi mahasiswa, dosen memberikan
penugasan dalam bentuk karya ilmiah, membuat artikel ilmiah, sinopsis, resensi,
dan lain-lain.
E.17. Hasil Pembelajaran
a. Kompetensi yang dicapai dibandingkan dengan yang diharapkan
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Profil lulusan yang diharapkan Prodi SI adalah sebagai : Business Analyst,
IT Architect, IT Consultant, Project Manager dan Application Developer.
Secara rinci, kompetensi lulusan yang dihasilkan oleh Prodi SI adalah
sebagai berikut:
1) Kompetensi Utama Program Studi
Berdasarkan profil lulusan tersebut diputuskan kompetensi utama
sebagai berikut:
a)

Mampu mengelola dan mengembangkan sumber daya organisasi
secara efisien, efektif dan berkesinambungan.

b)

Mampu Berpikir Strategik untuk meraih keunggulan kompetitif
dan komparatif untuk meningkatkan daya saing dalam era
globalisasi.

c)

Mampu bernegosiasi dan berkomunikasi secara efektif dengan
pemangku kepentingan dalam pengembangan sistem informasi.

d)

Mampu menganalisis persoalan dan memberikan solusi atau
problem solving dalam pengembangan sistem Informasi.

e)

Memiliki keahlian berkomunikasi antar personal dan dapat
bekerjasama secara tim.

f)

Mampu berpikir kritis dan sistematis dalam pengembangan
sistem informasi.

g)

Mampu

untuk

mengimplementasikan

penggunaan

sistem

informasi secara efektif dan efisien.
h)

Mampu merancang arsitektur dan sistem enterprise organisasi.

2) Kompetensi Pendukung Lulusan
Untuk mendukung kompetensi utama, maka diperlukan keahlian lain
yang didefinisikan sebagai kompetensi pendukung. Berikut adalah
kompetensi pendukung pada Prodi SI:
a)

Memiliki soft skill/ kecakapan antar personal

b)

Memiliki kemampuan bahasa Indonesia dan bahasa Asing
sehingga dapat bersaing secara internasional
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c)

Mampu

mengintegrasikan

ICT

dan

Keislaman

dalam

merencanakan, membangun dan mengimplementasikan system
informasi
d)

Mampu memanfaatkan keunggulan Sistem Informasi untuk
menunjang organisasi dan kelembagaan syariah.

e)

Membaca Alquran dengan tartil [Ciri PT].

f)

Memiliki kemampuan dasar bahasa Arab [Ciri PT].

g)

Melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat Islam [Ciri PT].

3) Kompetensi Lainnya/Pilihan
Kompetensi lainnya yang harus dimiliki oleh lulusan Prodi SI adalah
memiliki kemampuan dalam hal membangun dan mengembangkan
Sistem Informasi Geografis dan Sistem Informasi Bisnis Syariah.
Matakuliah yang berada pada kelompok ini adalah mata kuliah pilihan
yang wajib diambil oleh mahasiswa yang tertarik untuk melakukan
tugas akhir pada konsentrasi yang diminati. Mata kuliah pilihan pada
konsentrasi tertentu membekali mahasiswa untuk mendalami atau
mempertajam kemampuan analisa mereka terhadap suatu bidang ilmu
yang terkait dengan Teknologi Informasi.
Dengan kompetensi di atas, lulusan Prodi SI siap menjalankan
pekerjaan dan berprofesi sesuai dengan profil lulusan Prodi SI seperti
yang telah disebutkan diatas. Kompetensi lulusan yang dirancang
ditunjang oleh komponen pendukung yang memberikan landasan
kepribadian dan etika dalam hubungan kemasyarakatan. Ilmu-ilmu
keislaman yang diajarkan didalam proses perkuliahan dan juga
tercermin pada salah satu konsentrasi Prodi SI yakni Sistem Informasi
Berbasis Syariah (SIBIS) menjadi ciri khusus yang dimiliki oleh Prodi
SI Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya.
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b. Data tentang kemajuan, keberhasilan, dan kurun waktu
Kemajuan dan keberhasilan studi mahasiswa diukur dari transkrip nilai
yang dibagikan pada akhir masa studi setelah mahasiswa menyelesaikan
studinya, termasuk Tugas Akhir. Prestasi mahasiswa dapat dilihat dari IPK
yang dicapainya. IPK tertinggi yang dicapai selama empat tahun sejak
tahun 2011 hingga tahun 2016 ialah 3.80, dan IPK rata-rata ialah 3.25.

c.

Kepuasan lulusan
Selama ini Program Studi Sistem Informasi melakukan kegiatan untuk
memperoleh umpan balik dari para lulusan secara rutin yang dilakukan
oleh LPM dan Pusat Pengembangan Karir.

E.18. Kepuasan Pemanfaat Lulusan dan Keberlanjutan Penyerapan
Lulusan
Informasi penawaran pekerjaan pada umumnya akan diperoleh melalui
media massa, namun ada juga penawaran pekerjaan yang disampaikan secara
langsung oleh perusahaan atau instansi ke fakultas/universitas. Pengukuran
kepuasan pemanfaatan lulusan akan dilakukan secara insidentil untuk beberapa
lulusan yang dapat dihubungi. Hingga saat ini belum dapat diketahui hasilnya
karena belum adanya lulusan.
Upaya yang akan dilakukan ke depan adalah menjalin hubungan dengan
perusahaan penyedia layanan bursa kerja yang banyak terdapat di internet dan
menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam hal penelitian
dan pengabdian masyarakat, sehingga Prodi SI makin dikenal masyarakat. Hal ini
diharapkan berdampak pada meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja
E.19. Produk Program Studi Berupa Karya Inovatif, Hasil Pengembangan
Prosedur Kerja, Sebagai Hasil Penelitian
Salah satu hasil produk program studi terkait dengan pengembangan
keilmuan dan pengalaman adalah dengan menyediakan sarana pelayanan
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Teknologi Informasi seperti AIS. Peningkatan Produk berupa karya inovatif
sedang dilakukan dan dioptimalkan seperti Jurnal Ilmiah yang terakreditasi dan
Produk Karya Inovatif yang akan terHAKI.

Pendirian Badan Layanan Umum

yang merupakan ide dan pemikiran dan prodi dan dosen di Prodi SI.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
KESEMPATAN
(OPPORTUNITIES)
1. Adanya peluang
kerjasama dan penelitian
dengan instansi
pemerintah dan swasta.
2. Adanya kesempatan
untuk meningaktkan
kompetensi dosen dan
tenaga pendukung

E. ANALISIS SWOT KOMPONEN E (KURIKULUM)
KEKUATAN (STRENGTH)
KELEMAHAN (WEAKNESSES)
Kurikulum disusun sesuai dengan visi,
1. Penyediaan prasarana penunjang belum
misi, sasaran, dan tujuan.
maksimal.
Kurikulum yang tersedia dirancang agar
2. Belum semua dosen memanfaatkan sarana
mahasiswa dapat diterima oleh
pembelajaran yang tersedia
stakeholder.
Kepuasan lulusan terhadap program studi.
Interaksi dosen dam mahasiswa kondusif
Mahasiswa dapat memilih konsentrasi
yang diinginkan.
Proses pembelajaran dilakukan secara
efektif.
Tersedia sarana untuk proses
pembelajaran.
Melibatkan mahasiswa dalam kontrak
pembelajaran
Evaluasi kurikulum dilakukan secara
periodik
STRATEGI “S-O”

1. Meningkatkan kerjasama dengan
pengguna, institusi dan alumni dalam
pengembangan kurikulum
2. Mengembangkan kurikulum yang sesuai
dengan kemajuan ilmu dan kebutuhan
stakeholder

STRATEGI “W-O”
1. Meningkatkan kesempatan mahasiswa
mengambil mata kuliah pilihan sesuai
dengan kebutuhan stakeholder
2. Optimalisasi penggunaan sarana prasarana
untuk pelaksanaan pembelajaran
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ANCAMAN
STRATEGI “S-T”
STRATEGI “W-T”
(THREATS)
1. Tuntutan dan kebutuhan 1. Mengembangkan kurikulum sesuai dengan 1. Meningkatkan kesempatan mahasiswa
stakeholder
terhadap
tuntutan dan kebutuhan stakeholder
mengambil mata kuliah pilihan sesuai
kualitas lulusan
dengan kebutuhan stakeholder
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KOMPONEN F
PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN SISTEM
INFORMASI
F.1. Sistem Alokasi Dana
Sumber dana yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan aktivitas
perkuliahan, utamanya diperoleh dari Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui
SPP dan DOP (Dana Operasional Mahasiswa) mahasiswa. Sistem alokasi dana
pada program studi dilakukan di tingkat Fakultas sesuai dengan program kerja
yang diatur dalam Rapat Kerja Tahunan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang dijabarkan
dalam satuan rupiah berdasarkan dana yang diterima. Berikut ini gambaran dana
yang diterima Prodi SI dari Universitas selama 3 (tiga) tahun terakhir.

F.2.

Alokasi Dana
Alokasi dana untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan

anggaran:

Evaluasi Diri – Akreditasi Sarjana S1 Prodi SI 2017

89

No

Persentase Dana *dalam jutaan

Jenis
Penggunaan

2014

2015

2016

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
1

Pendidikan

9.543 (75,9%)

9.859 (77,4%)

10.083 (79,8%)

2

Penelitian

1.333 (10,6%)

1.109 (8,7%)

385 (3,0%)

3

PPM

352 (2,8%)

340 (2,7%)

624 (5,0 %)

4

Investasi prasarana

1.079 (8,6%)

1.135 (8,9%)

1.225 (9,7 %)

5

Investasi sarana

0

0

0

6

Investasi SDM

268 (2,1%)

289 (2,3%)

312 (2,5%)

7

Dan lain – lain

0

Total

12.575 (100%)

0
12.732 (100%)

0
12.629 (100%)

F.3. Pengelolaan dan akuntabilitas penggunaan dana
Sesuai dengan SK Rektor Nomor 189 tentang pedoman akademik, maka
sumber dana yang berasal dari mahasiswa masuk ke dalam rekening universitas,
kemudian akan didistribusikan oleh universitas sesuai dengan Rencana Anggaran
dan Belanja Universitas yang telah diputuskan oleh Rektor. Program studi tidak
diberi kewenangan untuk mengelola dana untuk kepentingan pembangunan dan
pemeliharaan.
Pengajuan rencana anggaran rutin diajukan setiap bulan melalui daftar
usulan kegiatan. Pemanfaatan dana oleh unit disesuaikan dengan usulan unit.
Adapun penggunaanya dapat digolongkan dalam anggaran habis pakai seperti
anggaran belanja dan gaji tunjangan (honor dosen, alat tulis kantor, kepanitiaan),
anggaran semester (ujian tengah semester, ujian akhir semester), anggaran
penelitian dan pengabdian masyarakat, dan honor dosen tidak tetap serta response.
Sesuai dengan sifat anggaran yang habis pakai, maka laporan penggunaan dana

Evaluasi Diri – Akreditasi Sarjana S1 Prodi SI 2017

90

dilakukan setelah kegiatan berakhir dalam bentuk laporan pertanggungjawaban
(LPJ) yang harus diserahkan kepada universitas.
Program studi tidak mengelola keuangan tersendiri, tetapi langsung di
bawah naungan fakultas. Untuk mengetahui posisi keuangan dan untuk efisiensi
pengelolaan keuangan secara baik serta untuk menghadapi ISO 9002 maka
fakultas diaudit laporan keuangannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia dan oleh tim audit internal FST.

Sedangkan pengelolaan dana

mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta
F.4.
a.

Keberlanjutan Pengadaan dan Pemanfaatan
Keberlanjutan pendanaan sangat bergantung dari jumlah mahasiswa yang
masuk setiap tahun. Usaha terus dilakukan oleh Fakultas untuk
meningkatkan
mengupayakan

minat

masuk

calon

keberlangsungan

mahasiswa,

pendanaan

selain

itu

dilakukan

juga

dengan

memanfaatkan sumber-sumber dana yang berasal dari dalam dan luar
(kerjasama). Usaha pengadaan pencarian juga didatangkan dari pihak luar.
Pihak fakultas juga mengadakan pengadaan komputer baru untuk
laboratorium komputer sebanyak 80 unit bersumber dari dana universitas.
Dengan perubahan sistem pengelolaan keuangan Universitas menjadi
Badan Layanan Umum maka. Fakultas dapat mengembangkan lagi unitunit bisnisnya yang akan mendukung kegiatan akademik nantinya.
b. Sumber dana yang ada pada program studi diperoleh dari Universitas
melalui fakultas yang bersumber dari Pemerintah dan masyarakat melalui
DIPA yang diajukan pertahun secara rutin. Setiap tahun, penerimaan dana
selalu meningkat baik dari sumber pemerintah maupun masyarakat.
Pemanfaatan dana disesuaikan dengan rencana program kerja yang
diusulkan program studi kepada pimpinan fakultas.
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F.5. Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Untuk pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana
berlangsung secara berkesinambungan. Pengelolaan sarana dan prasarana di
tingkat fakultas, di bawah koordinasi Kepala Sub bagian Administrasi Umum.
Untuk pengelolaan sarana dan prasarana di tingkat universitas, di bawah
koordinasi Rumah Tangga Universitas.
F.6.

Ketersediaan, dan Kualitas Gedung, Ruang Kuliah, Laboratorium,
Perpustakaan, dan Lain-Lain

a.

Pengadaan Ruang Kuliah
Untuk memperlancar proses belajar mengajar, terdapat 30 (tiga puluh)
ruang kuliah dengan fasilitas AC untuk menambah kenyamanan dalam
proses kegiatan belajar mengajar. Setiap ruang kuliah dilengkapi dengan
LCD Projector, dan whiteboard. Fasilitas lain yang dimiliki oleh program
studi untuk menunjang proses perkuliahan yaitu, ruang meeting yakni
ruang sidang utama dan ruang sidang dekanat, ruang teater 3 buah yang
ada di lantai 2, 4 dan lantai 6. Masing ruang teater berkapasistas sekitar
180 orang yang dilengkapi dengan fasilitas AC, sound system, lantai
karpet, kursi tulis dan ruangan yang kedap suara.

b.

Pengadaan Ruang Kantor
Sedangkan untuk memperlancar proses administrasi perkantoran, baik
untuk administrasi kemahasiswaan, dosen maupun karyawan terdapat 6
ruang administrasi, dan 2 ruang kesekretariatan. Untuk ruang administrasi
yaitu ruang Dekanat, Akademik, Prodi, Keuangan dan Umum, ruang
Dosen dan ruang Sistem Informasi Akademik (AIS). Masing-masing
ruangan dilengkapi dengan fasilitas seperangkat peralatan kantor seperti,
meja kerja, bangku, mesin tik, komputer dan juga dilengkapi dengan
fasilitas Local Area Network (LAN) yang dapat mengakses antar
komputer di baik internal yakni program studi maupun ekstenal yakni
Universitas.
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c.

Pengadaan Gedung Student Center (Pusat Kegiatan Mahasiswa)
Selain ruang kantor dan ruang kuliah, juga terdapat sarana lain yaitu
gedung Student Center (Pusat Kegiatan Mahasiswa). Gedung ini dibangun
untuk memfasilitasi kegiatan seluruh mahasiswa. Selain terdapat sarana
ibadah berupa masjid, juga terdapat aula yang dapat menampung sekitar
dua ratus orang.

d.

Pengadaan Ruang Teater
Untuk menunjang kegiatan mahasiswa tersedia ruang teater sebanyak 3
unit yang berkapasistas 180 orang. Ruang teater digunakan untuk kegiatan
seperti seminar, workshop dan lain-lain.

F.7.

Fasilitas komputer dan pendukung pembelajaran dan penelitian

a.

Pengadaan Laboratorium Terpadu.
Laboratorium terpadu dibangun guna mendukung proses pembelajaran.
Laboratorium terpadu ini berlantai 7 yang di dalamnya terdapat beberapa
laboratorium seperti komputer, bahasa dan kimia.

b.

Pengadaan Laboratorium Komputer
Guna mendukung proses pembelajaran, program studi menyediakan
fasilitas laboratorium komputer yang dapat digunakan oleh mahasiswa
sebanyak 40 komputer. Hingga saat ini, program studi baru memiliki 22
ruang laboratarium komputer dengan fasilitas komputer yang dapat
digunakan sebanyak 38 komputer. Laboratorium tersebut dilengkapi
dengan software dan peralatan penunjang komputer yang memadai, seperti
jaringan (LAN), server data. 1 buah ruang workshop. Untuk kenyamanan,
setiap ruangan dilengkapi dengan mesin penyegar ruangan (AC),
sedangkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan, di beberapa sudut
ruangan ditempatkan tabung hydrant yang cukup memadai.

c.

Pengadaan Perpustakaan.
Tujuan pengadaan Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi (FST)
adalah mengadakan buku-buku dan bahan pustaka lainnya untuk
memenuhi kebutuhan para dosen biasa maupun dosen luar biasa,
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mahasiswa, tenaga penunjang serta tenaga peneliti yang ada di lingkup
Fakultas Sains dan Teknologi. Koleksi buku-buku terdiri dari buku wajib,
anjuran, referensi juga dilengkapi dengan majalah, surat kabar, buletin dan
jurnal dalam tiga Bahasa: Indonesia, Inggris dan Arab.
Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi bertempat di lantai 7 Gedung
Fakultas 1 di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sistem pelayanan
pada Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi meggunakan sistem open
access (sistem terbuka) dimana para pengguna perpustakaan dapat dengan
mudah mencari sendiri buku yang diinginkan. Selain perpustakaan fakultas,
juga terdapat perpustakaan Utama yang memberikan lebih banyak bukubuku dan bahan pustaka yang tersedia.
d.

Studio Multimedia
Pengadaan Studio Multimedia dimaksudkan untuk mempraktekkan mata
kuliah yang diajarkan, sehingga mahasiswa dapat terjun langsung ke dunia
kerja.

F.8.

Kesesuaian dan Kecukupan sarana dan prasarana

a.

Ruang Kuliah
Ruang Kuliah saat ini cukup memadai, berjumlah 21 ruang, dua
diantaranya memakai AC. Semua ruang kuliah dilengkapi dengan fasilitas
LCD Projector.

Rasio kecukupan ruang kuliah – mahasiswa 1 : 30.

Pemenuhan terhadap sejumlah prasarana tersebut, dimaksudkan agar
mahasiswa, dosen dan tenaga pendukung merasa nyaman dalam
melaksanakan proses belajar mengajar.
b.

Ruang kantor
Ruang kantor yang ada berjumlah 6, dan 2 ruang kesekretariatan yaitu
sekretariat Reguler dan sekretariat Program Kelas Internasional. Hal ini
dimaksudkan agar setiap mahasiswa mendapat pelayanan secara baik.

c.

Ruang perpustakaan
Ruang perpustakaan

program

studi

terdapat

di

lantai

7, yang

memungkinkan terciptanya suasana yang tenang dan nyaman bagi para
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pengguna jasa perpustakaan. Jumlah buku berjumlah 1.253 eksemplar
cukup memadai bagi mahasiswa yang ingin meminjam bahan pustaka di
bidang Sains dan Teknologi.
d.

Ruang Dosen
Untuk kenyamanan Dosen maka terdapat Ruang Dosen terletak di Lantai 3.
Ruang dosen merupakan sarana informasi bagi pihak Fakultas maupun
Dosen bagi kegiatan aktifitas mengajar Dosen.

F.9.

Keberlanjutan Pengadaan, Pemeliharaan Dan Pemanfaataannya
Sumber dana yang ada pada program studi diperoleh dari Universitas

melalui fakultas yang bersumber dari Pemerintah dan masyarakat melalui DIPA
yang diajukan pertahun secara rutin.

Setiap tahun, penerimaan dana selalu

meningkat baik dari sumber pemerintah maupun masyarakat. Pemanfaatan dana
disesuaikan dengan rencana program kerja yang diusulkan program studi kepada
pimpinan fakultas.
F.10. Rancangan Pengembangan Sistem Informasi
Rancangan pengembangan sistem informasi di Fakultas Sains dan
Teknologi dan Ilmu Sosial dibangun oleh unit Pusdatin. Rancangan ini dibangun
menggunakan jaringan LAN (local area network) meliputi pengelolaan bidang
administrasi akademik, keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana
dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan Program Studi Sistem Informasi sebagai bagian
dari kegiatan fakultas sudah termasuk dalam rancangan pengembangan sistem
informasi tersebut. Termasuk di dalamnya adalah rancangan mengenai proses
belajar mengajar, database dosen, mahasiswa, penelitian, pengabdian masyarakat,
dan lain-lain, semuanya dapat diakses dalam rancangan tersebut untuk masingmasing prodi termasuk Program Studi Sistem Informasi.
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F.11. Kecukupan Dan Kesesuaian Sumber Daya, Sarana Dan Prasarana
Pendukung Untuk Pemberdayaan Sistem Informasi
Sistem informasi perguruan tinggi (Simperti) yang terintegrasi ini
didukung oleh sumber daya sarana dan prasarana yang memadai, seperti jumlah
komputer yang digunakan untuk mendukung aktivitas administrasi dan
perkuliahan berjumlah 3 unit dengan spesifikasi yang terbaru, selain itu didukung
juga dengan 25 unit komputer untuk kegiatan administrasi. Jumlah ini, dirasakan
cukup memadai bagi terselenggaranya sistem akademik berbasis teknologi
informasi yang cepat, tepat dan akurat.
F.12. Efisiensi Dan Efektifitas Pemanfaatan Sistem Informasi
Sistem informasi yang ada, seperti Local Area Network (LAN) yang
tersedia dimaksudkan untuk menunjang kegiatan seluruh komponen program
studi meliputi dosen, mahasiswa maupun karyawan dapat mengakses internet dari
jaringan tersebut.
F.13. Keberadaan Dan Pemanfaatan On Campus Connectivity Devices
(Intranet)
Fakultas telah memiliki fasilitas intranet dimana setiap unit dapat
mengakses database yang ada, namun harus diakui bahwa penggunaannya belum
sepenuhnya maksimal, mengingat prasarana komputer yang dimiliki belum cukup
untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada para mahasiswa. Namun
demikian, bukan berarti bahwa optimalisasi penggunaan intranet sebagai salah
satu media berteknologi modern tidak diperhatikan.
F.14. Keberadaan Dan Pemanfaatan Global Connectivity Devices (Internet)
Keberadaan global connectivity devices (jaringan internet) di UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta telah dimanfaatkan dengan baik oleh fakultas maupun
program studi yang ada di lingkungan fakultas tersebut. Termasuk salah satunya
adalah Program Studi Sistem Informasi telah banyak memanfaatkan keberadaan
jaringan internet tersebut untuk mengakses data seperti mahasiswa, penawaran
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matakuliah, mengisi KRS, dan sebagainya sudah dapat dilakukan melalui internet
sehingga pelayanan terhadap mahasiswa maupun dosen dapat dilaksanakan
dengan cepat, tepat, dan akurat sesuai kebutuhan.
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F. ANALISIS SWOT KOMPONEN F (PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA DAN SISTEM
INFORMASI)

KEKUATAN (STRENGTH)
1. Sarana dan prasarana proses
pembelajaran yang mendukung.
2. Kondisi dan jumlah fasilitas
pendukung sudah memadai.
3. Pengelolaa dan keberlanjutan
terjamin.
4. Tersedia dana dari berbagai sumber
5. Sistem pengelolaan dana sudah
memadai.
KESEMPATAN (OPPORTUNITIES)
STRATEGI “S-O”
1. Adanya kesempatan untuk
1. Mengembangkan sarana dan
mendapatkan bantuan dari pihak
prasarana serta fasilitas pendukung
luar untuk pengadaan sarana dan
proses pembelajaran
prasarana.
2. Mengembangkan program-program
pelatihan yang bermanfaat
2. Kerjasama dengan dinas
bagimahasiswa
instansiterkait. Peluang untuk
3. Meningkatkan kerjasama dalam
mendapat- kan program hi-bah
pemanfaatan sarana dan prasarana
kompetisi.
dengan instansi lain.
ANCAMAN (THREATS)
STRATEGI “S-T”
1. Tuntutan dan kebutuhan stake1. Meningkatkan kompetensi lulusan
holder terhadap skill lulusan yang
melalui pemanfaatan sarana dan
kompeten dan sesuai dengan
prasarana yang dimiliki
pekerjaan.
2. Meningkatkan kemampuan untuk
2. Kompetisi untuk mendapatkan
mendapatkan dana hibah
dana hibah semakin ketat.
3. Meningkatkan efisiensi pengelolaan
dana

KELEMAHAN (WEAKNESSES)
1. Pemanfaatan sarana dan prasarana
belum optimal.
2.
Pemeliharaan terhadap fasilitas,
sarana, dan prasarana belum memadai

STRATEGI “W-O”
1. Optimalisasi penggunaan saran dan
prasarana sesuai dengan kompetensi
yang diigunakan stakeholder

STRATEGI “W-T”
1. Optimalisasi penggunaan saran dan
prasarana sesuai dengan kompetensi
yang diinginkan stakeholder
2. Meningkatkan kemampuan untuk
mendapatkan dana eksternal seperti
hibah, Corporate Social
Responsibility (CSR) yang bersumber
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dari perusahaan-perusahaan swasta,
dan pemerintah daerah
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KOMPONEN G
PENELITIAN, PENGABDIAN DAN KERJASAMA

G.1. Kualitas,

Produktivitas,

Relevansi

Sasaran,

dan

Efisiensi

Pemanfaatan Dana Penelitian, Serta Pelayanan/Pengabdian Kepada
Masyarakat.
Dalam hal penelitian dan pengabdian pada masyarakat, Fakultas Sains dan
Teknologi selalu berupaya untuk meningkatkan kedua kegiatan tersebut baik dari
sisi kuantitas maupun kualitasnya. Upaya tersebut seiring dengan program yang
sudah direncanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
Universitas. Fungsi ke dua lembaga tersebut adalah sebagai lembaga koordinatif
yang bertugas mengkoordinasi, memantau dan menilai kegiatan penelitian dan
pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Fakultas
Sains dan Teknologi, baik secara mandiri maupun kelompok
Sebagai bentuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, para dosen Prodi
SI telah melakukan program penelitian dan pelayanan/pengabdian masyarakat.
Ada capaian yang telah diraih dari program tersebut, baik menyangkut kualitas,
produktivitas, relevansi sasaran, maupun efesiensi pemanfaatan dana.
Kualitas penelitian ditunjukan dengan publikasi hasil penelitian para dosen
Prodi SI dalam jurnal ilmiah tingkat lokal, nasional dan internasional. Misalnya
beberapa hasil penelitian dosen Prodi SI yang dipublikasikan di tingkat
internasional adalah hasil penelitian oleh Aris Susanto HT, P.hD mengenai
Determinants of Initial Trust Formation in Electronic Commerce Acceptance in
Indonesia dipublikasikan di 2014 Conference on System, Process & Control
(ICSPC 2014), At Impiana KLCC, Kuala Lumpur, Malaysia. Hasil penelitian
oleh Syopiansyah Jaya Putra, mengenai Generating Weighted Vector For
Concept in Indonesian Translation of Quran yang dipublikasikan di Proceeding
of the 18th International Conference on Information Integration and Web-based
Applications and Services; ACM.
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Sedangkan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen yakni
kegiatan pelatiahan dan sosialisasi di desa-desa binaan yang menjadi tempat
pengabdian masyarakat Prodi SI. Sebagai contoh beberapa kegiatan pelatihan
yang dilaksanakan adalah Pelatihan TIK Bagi Penyandang Disabilitas,
Bimbingan Teknis Penggunaan Komputer Untuk Masyarakat Kalangan Ibu Ibu
Rumah Tangga, Pelatihan Online Bisnis Bagi UMKM. Sedangkan contoh
kegiatan sosialisasi di desa-desa binaan adalah sosialisasi peringatan dini banjir,
sosialisasi perbankan syariah, dan sosialisasi penggunaan internet sehat.
Produktivitas penelitian ditunjukan oleh adanya karya-karya ilmiah yang
dihasilkan oleh setiap dosen Prodi SI per tahun. Berikut ini data 3 tahun terakhir
hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen Prodi SI.
Publikasi Karya Ilmiah

2014

2015

2016

(1)

(2)

(3)

(4)

Lokal

19

9

5

33

Nasional

4

4

2

10

Internasional

12

2

28

42

35

15

35

85

Total

Total

Produktivitas pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen Prodi SI
cukup membangga dikarenakan dapat menjaga konsistensi pelaksanaan
pengabdian masyarakat ditengah kesibukan sebagai dosen. Adapun jumlah
pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam tiga tahun terakhir sebanyak 57
kegiatan yakni 19 kegiatan di tahun 2014, 14 kegiatan di tahun 2015 dan 24
kegiatan di tahun 2016. Sedangkan pengabdian masyarakat yang melibatkan
mahasiswa dalam bentuk KKN (Kuliah Kerja Nyata) melibatkan 264 mahasiswa
dengan daerah yang dikunjungi sebanyak 50 daerah selama kurun waktu 20142016.
Relevansi sasaran program penelitian ditunjukkan oleh, antara lain,
kesesuaian isu pokok sejumlah karya penelitian dengan tuntutan kebutuhan
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pengembangan ilmu di program studi. Efisiensi pemanfaatan dana program
penelitian ditunjukkan oleh, antara lain, kesesuaian alokasi dan distribusi dana
tersebut dengan perencanaan penelitian yang telah dibuat dan ketercukupan dana
tersebut untuk menghasilkan karya penelitian yang berbobot. Demikian pula
halnya, efisiensi pemanfaatan dana program pengabdian kepada masyarakat
ditunjukkan oleh, antara lain, kesesuaian alokasi dan distribusi dana tersebut
dengan perencanaan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang telah dibuat
dan

ketercukupan

dana

tersebut

untuk

menghasilkan

bentuk

kegiatan

pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang berbobot.
G.2. Agenda, Keberlanjutan, Diseminasi Hasil Penelitian dan Pelayanan /
Pengabdian kepada Masyarakat.
Agenda kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Prodi SI
yaitu pengajuan proposal rutin pada bulan Februari – April ke Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga
proposal penelitian kerjasama dengan instansi lain. Juga disediakan anggaran
dana penelitian internal dan pengabdian pada masyarakat baik yang berasal dari
fakultas maupun universitas, yang selalu dianggarkan secara rutin tiap tahun
untuk merangsang dosen dalam kegiatan penelitian dan pengabdian pada
masyarakat.
Keberlanjutan dari program penelitian ditunjukkan oleh, antara lain,
keterkaitan tematik dan subtantif sejumlah karya penelitian dosen Program Studi
yang telah dihasilkan. Sedangkan keberlanjutan dari pelayanan/pengabdian
kepada masyarakat ditunjukkan oleh, antara lain, keterkaitan dan keterpaduan
berbagai bentuk kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang telah
dilakukan.
Diseminasi hasil penelitian dosen Program Studi dilakukan melalui, antara
lain, seminar, diskusi ilmiah, dan publikasi ilmiah yang dilakukan secara lokal,
nasional maupun internasional. Secara lokal dilakukan seminar hasil penelitian
dilingkungan fakultas dan universitas. Sedangkan ditingkat nasional dilakukan
seminar nasional, sebagai contoh Seminar Nasional Teknologi Komputer yang
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Universitas Putra Indonesia YPTK Padang pada tahun 2015. Sedangkan di
tingkat internasional dilakukan seminar bertaraf internasional, sebagai contoh 6th
International Conference on Information and Communication Technology for
The Muslim World (ICT4M) yang diselenggarakan di UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta dan International Islamic University Malaysia pada tahun 2016, dan
International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM) yang
diselanggarakan pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2016.
Demikian pula hasil kegiatan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat
ditindaklanjuti dengan kegiatan seperti lokakarya dan sarasehan. Kegiatan
lokakarya dan atau sarasehan biasanya dilaksanakan bertepatan seusai
pelaksanaan program KKN/KKS mahasiswa.
G.3. Kegiatan Penelitian dan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat
Bersama Dosen dan Mahasiswa
Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di Prodi SI
selama tiga tahun terakhir ada beberapa penelitian. Proyek pengabdian yang
diperoleh antara lain melalui program KKN/KKS yang dilakukan dosen bersama
mahasiswa.
G.4. Banyak dan Kualitas Kegiatan Penelitian dan Pelayanan/Pengabdian
Kepada Masyarakat yang Dilakukan oleh Mahasiswa
Kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa antara lain adalah
mahasiswa yang menyusun skripsi. Jumlah mahasiswa yang skripsi adalah 280
mahasiswa untuk tiga tahun terakhir. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang
dilakukan oleh mahasiswa melalui KKN selama tiga tahun terakhir berjumlah
264 mahasiswa. Jumlah ini lebih kecil disebabkan mahasiswa harus melakukan
kegiatan pengabdian masyrakat terlebih dahulu melalui KKS. Setelah itu baru
menyusun skripsi. Sebagian mahasiswa juga setelah mengikuti kegiatan
pengabdian masyrakat ada yang memperbaiki nilai IPK sehingga jumlahnya
berbeda.
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G.5. Hubungan antara Pengajaran, Penelitian, dan Pelayanan/Pengabdian
kepada Masyarakat
Kegiatan penelitian Prodi SI, baik pendanaan yang bersumber dari
Universitas maupun Fakultas diarahkan pada penguatan dan pengayaan keilmuan
dosen. Disamping diharapkan berdampak pada penguatan kelembagaan program
studi pada khususnya dan Fakultas/Universitas pada umumnya. Selain itu
penelitian dilakukan untuk meningkatkan kualitas materi pengajaran. Sedangkan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diperoleh digunakan oleh dosen
maupun mahasiswa sebagai aplikasi teori yang diperoleh dan diterapkan di
masyarakat maupun perusahaan.
G.6. Hubungan Kerjasama dan Kemitraan Penelitian dengan Lembaga
dalam dan Luar Negeri
Kerjasama antar lembaga maupun institusi terkait telah dilaksanakan dan
pada rentang waktu tahun terdiri dari Kemenristek, BATAN, PT. Indosat Tbk,
Kemenag, Depkominfo, Departemen Luar Negeri, Bank Mandiri, Bank
Muamalat, Bank DKI, Universitas Negeri seperti IPB, ITB, UI, Gadjah Mada,
ITS, BAKORSUTANAL, BMKG, Lemigas dan Pihak Perusahaan Swasta seperti
LG Innotek, BIP ELMUGHNI. Sedangkan penelitian dengan luar negeri
dilakukan bersama University Utara Malaysia, The Istanbul Foundation for
Science and Culture, Victoria University of Wellington, dan Asian Institute of
Technology.
G.7. Kerjasama dengan Instansi yang Relevan
Kerjasama yang dilakukan oleh Fakultas Sains dan Teknologi dalam hal
ini Prodi SI adalah kerjasama dengan instansi yang sesuai dengan bidang ilmu
Sains dan Teknologi, kebanyakan kerjasama yang dilakukan berhubungan dengan
permasalahan dan pengembangan Sains dan Teknologi .serta pemanfaatan
peluang usaha. Kerjasama antar lembaga maupun institusi terkait telah
dilaksanakan dan pada rentang waktu tahun 2007 – 2012. BATAN, Pusat
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Pengembangan Informatika Nuklir, PT. Indosat Tbk, Kemenag, Depkominfo,
Departemen Luar Negeri, Bank Mandiri, Bank Muamalat, dan Bank DKI.
G.8. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama
Agar dapat dilihat tingkat kemanfaatan kerjasama maka perlu dilakukan
monitoring. Monitoring biasanya akan dilakukan secara bersama baik dari Prodi
SI maupun pihak luar. Evaluasi juga dilaksanakan dengan kegiatan pengiriman
laporan perkembangan.
G.9. Hasil Kerjasama yang Saling Menguntungkan
Kerjasama atau kemitraan yang diselenggarakan oleh Fakultas Sains dan
Teknologi bertujuan untuk saling memberikan nilai dan manfaat, hasil kerjasama
yang saling menguntungkan. Contoh kerjasama dengan Depkominfo, Kemenag,
Korea Business Incubation Association (KOBIA).
G.10. Kepuasan Pihak-pihak yang Bekerjasama
Tingkat kepuasan pihak yang bekerja sama dengan Fakultas Sains dan
Teknologi

sampai saat ini belum terukur, namun jika dilihat dari waktu

kerjasama yang akan selalu berkelanjutan maka dapat disimpulkan bahwa pihak
yang bekerjasama minimal cukup puas. Kemenag, Depkominfo, dan LG Innotek,
dari hasil penilaian evaluasi project Kemenkominfo NICT yang terbaik.
G.11. Publikasi dan Hasil Penelitian, Karya Inovatif, dan Rangkuman
Skripsi
Tugas akhir mahasiswa Prodi SI adalah skripsi yang publikasinya
dilakukan pada setiap periode wisuda.
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G. ANALISIS SWOT KOMPONEN G (PENELITIAN, PENGABDIAN DAN KERJASAMA)
KEKUATAN (STRENGTH)
KELEMAHAN (WEAKNESSES)
1. Dukungan besar dari Pusat
1. Terbatasnya anggaran dana penelitian
Penelitian dan Penerbitan
dan pengabdian masyarakat dari DIPA
(PUSLITPEN) untuk fasilitasi
dan BLU.
anggaran penelitian.
2. Kesadaran dosen untuk meneliti dan
2. Dukungan besar dari LP2M untuk
hasil karya pengabdian masih rendah
fasilitasi pengabdian.
3. Masih ada sejumlah MoU yang belum
3. Memiliki tenaga peneliti yang
ditindaklanjuti dan kendala untuk
kompeten di bidangnya, minimal
implementasi.
4. Jumlah publikasi masih relatif kecil.
pendidikan S-2.
4. Tersedianya jurnal yang layak
untuk publikasi hasil penelitian.
5. Terdapat forum diskusi rutin bagi
para dosen setiap bulan.
6. Telah banyaknya MoU kerjasama
dengan berbagai institusi.
7. Status kelembagaan BLU
memungkinkan akses ke luar dalam
mendukung dana penelitian dan
pengabdian.
8. Adanya aturan kode etik karya
ilmiah untuk menghindari
plagiarism
KESEMPATAN
STRATEGI “S-O”
STRATEGI “W-O”
(OPPORTUNITIES)
1. Terbukanya peluang kerja sama
1. Optimalisasi implementasi MoU
1. Membuat team work dari sejumlah dosen
penelitian dan publikasi dengan
yang ada disertai pembuatan SOP
untuk membuat proposal kerjasama
dan juknis terkait.
penelitian dan pengabdian dengan
lembaga lain.
instansi luar
2. Kebijakan pemerintah tentang
2. Pengembangan jaringan kerjasama
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kewajiban CSR dan PKBL dari
perusahaan dan BUMN.
3. Sejumlah institusi/instansi
berminat melanjutkan MoU
dengan UIN dan Fakultas
4. Banyaknya mahasiswa PS SI
terutama semester akhir yang
harus membuat skripsi dan KKS.

dengan perusahaan terutama untuk
akses dana CSR dan PKBL bagi
pengembangan pengabdian
masyarakat
3. Melakukan penelitian dan
pengabdian bersama mahasiswa
program studi terutama yang
berada pada semester akhir
sehingga ada proses pembelajaran.
4. Optimalisasi fasilitasi dosen untuk
forum kegiatan akademik dan
publikasinya ke khalayak yang
lebih luas

ANCAMAN (THREATS)
1. Jaminan hak intelektual hasil
penelitian yang belum konsisten.
2. Kebijakan pengabdian masyarakat
monoton, terbatasnya inovasi dan
kreasi terhadap kebutuhan
kekinian.
3. Masih ada karya penelitian
plagiarisme yang tidak terdeteksi.

STRATEGI “S-T”
1. Memotivasi para dosen untuk
membuat karya ilmiah sendiri
(bukan plagiasi).
2. Sosialisasi kode etik penulisan
karya ilmiah.
3. Mendorong agar karya penelitian
dan pengabdian bermanfaat bagi
pemenuhan kebutuhan masyarakat
dan stakeholder.

2. Membuat sistem yang sistematis dalam
mendorong para dosen untuk berkarya di
bidang
3. penelitian dan pengabdian secara
konsisten.
4. Menambah jurnal nasional maupun
internasional di perpustakaan untuk
menambah pengetahuan mengenai
materi penelitian.
5. Melakukan pelatihan metodologi
penelitian dan penyusunan proposal
karya pengabdian untuk meningkatkan
kualitas & keahlian dosen.
6. Membuat pelatihan teknik komunikasi
dan negosiasi skill bagi para dosen.
STRATEGI “W-T”
1. Mengembangkan kemampuan dosen
dalam membuat proposal penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat untuk
mendapatkan dana dari luar Universitas.
2. Menjalin komunikasi positif dengan
pemerintah dan berbagai perusahaan
untuk dapat bekerjasama bidang
penelitian dan pengabdian.
3. Melakukan kajian terhadap karya-karya
penelitian terdahulu, mengkritisi dan
melakukan follow up berupa lanjutan
peneltian maupun implementasi karya
penelitian bagi masyarakat
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BAB II
ANALISIS SWOT SEMUA KOMPONEN PROGRAM STUDI
SISTEM INFORMASI

Secara garis besar, analisis SWOT yang dirangkum dari semua komponen Prodi
SI di atas dapat dikemukakan sebagai berikut:
ANALISIS SWOT SEMUA KOMPONEN
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
KEKUATAN (STRENGTH)
1. Memiliki izin operasional
program studi dengan nomor
SK Dikti 6321/D/T/K-AI/2011
dengan nama program studi
Sistem Informasi
2. Visi, misi, tujuan, dan sasaran
program studi sangat realistik
dan berorientasi ke masa depan
dan disusun melalui kajian
akademik.
3. Memiliki renstra dan renop
yang jelas di sertai sistem
monitoring dan evaluasi.
4. Memiliki sistem tata pamong
dan pengelolaan yang
mengakomodasi nilai-nilai
kredibel, transparan, akuntabel,
adil, dan bertanggung jawab.
5. Memiliki pedoman tertulis dan
SOP dalam penyelenggaraan
Tridarma perguruan tinggi,
administrasi dan pelayanan
akademik.
6. Memiliki kurikulum berbasis
komptensi yang merespon
kebutuhan pasar dan
mendukung pembelajaran
secara integrasi.
7. Memiliki gedung ruang kuliah
sendiri dilengkapi fasilitas,
sarana prasarana yang memadai
bagi perkuliahan.
8. Adminsitrasi dan pelayanan
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KELEMAHAN
(WEAKNESSES)
Dana penelitian dan
pengabdian masih lebih
banyak menggunakan
anggaran rutin.
Implementasi MoU dan
kerjasama belum
optimal untuk
mendukung karya
penelitian dan
pengabdian dari segi
kuantitas maupun
kualitas.
Jabatan akademik dosen
sebagian besar asisten
ahli.
Jumlah karya ilmiah
dosen sedikit.
Penyediaan prasarana
penunjang belum
maksimal.
Pelaksanaan sarana dan
prasarana belum
optimal.
Minimnya pemeliharaan
fasilitas gedung.
Jumlah publikasi belum
optimal
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9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

KESEMPATAN
(OPPORTUNITIES)
1. Di era persaingan
dunia usaha yang kian
ketat, makin
dibutuhkan SDM
terlatih di bidang
Sistem Informasi.
2. Banyaknya program
pemerintah dan
tawaran berbagai
lembaga berupa dana
kompetitif dan hibah
untuk penelitian.
3. Apresiasi masyarakat

akademik telah menggunakan
sistem informasi.
Pimpinan Universitas, Fakultas
dan Program Studi komitmen
dalam pengembangan kegiatan
akademik terkait bidang ilmu
program studi.
Status UIN BLU dan
berkedudukan di Pusat Ibukota
Jakarta yang memberikan
kemudahan bagai akses dan
jaringan kerjasama profit
dengan berbagai instansi luar.
Kualifikasi mahasiswa dalam
proses seleksi yang cukup ketat
dengan rasio daya tamping
sebesar 1:7.
Lulusan berkualifikasi amat
baik dengan IPK rata-rata 3,32
dan bekerja pada bidang yang
sesuai kompetensi program
studi.
Lembaga penjaminan mutu
akademik berfungsi optimal
dalam melakukan monitoring
dan evaluasi kinerja dosen dan
materi perkuliahan bersama
dosen konsorsium.
Memiliki banyak MoU dan
jaringan kelembagaan dengan
dalam dan luar negeri.
Semua dosen berpendidikan S2
Sebagian dosen ada yang
sedang dalam proses disertasi
(S3).
STRATEGI “S-O”

1. Mengembangkan program atau
kurikulum yang hasilnya
selaras dengan kebutuhan dunia
perusahaan, sehingga
mengundang kesertaan
perusahaan dalam
penyelenggaraan pendidikan
atas dasar saling
menguntungkan.
2. Mendorong dosen untuk
meningkatkan kemampuan
dalam kegiatan Tri Darma dan
dalam mendapat dana dari
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STRATEGI “W-O”
1. Kerjasama dan
pendekatan untuk
menggalang peran serta
(dana) dunia usaha.
2. Secara institusional
mengembangkan
kegiatan profesional
untuk mendukung biaya
operasional.
3. Mengembangakan
kerjasama untuk
pengembangan dosen
dan tenaga pendukung
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4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.
4.

dan animo positif
ditandai dengan
peningkatan jumlah
peminat yang luar
biasa pada program
studi ini.
Kebijakan tentang CSR
dan PKBL bagi
perusahaan
memberikan peluang
untuk bekerjasama
dengan PT dalam
penelitian dan
pemberdayaan
masyarakat.
Kebijakan sertifikasi
dosen di level nasional
mendorong adanya
respon positif terhadap
peningkatan
renumerasi dosen.
Perguruan tinggi yang
mengintegrasikan
nilai-nilai keislaman
dengan nilai-nilai
aplikasi ilmu secara
umum.
Perguruan tinggi Islam
terbesar di Indonesia
ANCAMAN
(THREATS)
Program studi sejenis
makin banyak, bukan
saja di PTAI tetapi
juga di PTU sehingga
persaingan kompetensi
makin tajam.
Dinamika pasar kerja
yang berubah cepat
menimbulkan
perubahan permintaan
kompetensi SDM yang
beragam
Tuntutan stakeholder
terhadap kualitas
lulusan.
Pengelolaan program
studi masih terhambat
karena dosen masih
memiliki aktivitas di

pihak luar.
3. Mengembangkan kerjasama
kemitraan penelitian,
pengabdian masyarakat dengan
pemerintah dan masyarakat
4. Terus mengupayakan dan
melibatkan dosen dalam
mendapatkan dana
pengembangan

STRATEGI “S-T”
1. Pencapaian kompetensi khusus
melalui pengembangan
kurikulum institusional.
2. Meningkatkan kemampuan
Prodi untuk menghasilkan
sesuatu yang diapresiasi
masyarakat.
3. Meningkatkan kemampuan
dosen dalam menghasilkan
publikasi jurnal skala nasional
dan internasional.
4. Peningkatan pembelajaran
dengan penambahan soft skill
yang mengarahkan kemampuan
profesionalitas & operasional
lulusan.
5. Peningkatan keahlian dosen
untuk menggarap program
kerjasama penelitian dan
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4. Optimalisasi
penggunaan sarana dan
prasarana untuk
pelaksanaan
pembelajaran

STRATEGI “W-T”
1. Optimalisasi program
sosialisasi Prodi kepada
calon mahasiswa dan
masyarakat.
2. Peningkatan kegiatan
non-kurikulum untuk
meningkatkan
kemampuan komunikasi
global dan soft skill.
3. Konsisten pada
keunggulan dan
keahlian distingtif
program studi ini
dibandingkan dengan
program studi sejenis di
perguruan tinggi lain.
4. Pemanfaatan ikatan dan
jaringan alumni untuk
akses informasi dan
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laur.
5. Kompetisi untuk
mendapatkan dana
hibah semakin ketat

6.
7.
8.
9.

pengabdian yang inovatif
melalui kerjasama dan
kemitraan.
Sosialisasi dan komunikasi
dengan stakeholder
terkait tentang gelar dan
kompetensi lulusan program
studi ini
Mengoptimalkan praktikum,
program magang, dan praktek
mata kuliah.
Konsisten terhadap
implementasi visi, misi, tujuan
dan sasaran program studi pada
kurikulum, strategi pengajaran
dan pengembangan akademik

5.

6.

7.

8.
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peluang kerja serta
memberikan umpan
balik terhadap program
studi bagi peningkatan
kualitas program studi.
Meningkatkan daya
saing lulusan dalam
kancah kompetisi global
dengan tetap konsisten
pada nilai-nilai
keislaman.
Melakukan inovasi pada
penelitian dan model
pemberdayaan yang
dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat dan industri.
Membuat aliansi antra
program studi sejenis di
PTAI dalam rangka
memperkuat eksistensi
program studi,
konsistensi nomenklatur
dan gelar yang
marketable dan mudah
dikenal masyarakat
industri.
Mengedepankan ”servic
e exellence” bagi civitas
akademika dan
pelayanan publik
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BAB III
STRATEGI PENGEMBANGAN

Strategi dan pengembangan Program Studi Sistem Informasi secara umum
dapat dirumuskan dari hasil analisis keempat SWOT. Dengan bantuan matriks
SWOT diketahui bahwa kinerja program studi ditentukan faktor internal dan
eksternal yang saat ini berada dalam posisi internal strengths dan threat, kondisi
ini menunjukkan maskipun program studi menghadapi ancaman dan tantangan,
tetapi masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus ditetapkan
adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang
dengan cara diversifikasi yang berarti peluang yang ada hars dimanfaatkan secara
maksimal, meskipun demikian hambatan yang sudah ada harus segera didapatkan
solusinya sehingga kesempatan benar-benar dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Langkah-langkah yang harus dilakukan Program Studi Sistem Informasi
antara lain sebagai berikut:
1) Mengembangkan kerjasama strategis dengan stakeholder.
2) Meningkatkan sistem penjaminan mutu melalui kerjasama dengan institusi
lain dan akses internet.
3) Melibatkan dosen dalam mendapatkan dana pengembangan.
4) Mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan stakeholder.
5) Mengembangkan kerjasama kemitraan, penelitian, pengabdian masyarakat
dengan pemerintah dan masyarakat.
6) Pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan stakeholder.
7) Meningkatkan daya saing lulusan.
8) Mengoptimalkan

potensi

sumber

daya

yang

dimiliki

untuk

mengembangkan SDM secara terprogram.
9) Meningkatkan kompetensi lulusan melalui pemanfaatan sarana dan
prasarana yang dimiliki dan meningkatkan kompetensi dosen melalui
penelitian dan pengabdian.
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