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SAMBUTAN 

REKTOR IAIN CURUP 

 

 

Rencana strategis (renstra), bagi sebuah organisasi termasuk Perguruan Tinggi, 

merupakan suatu keniscayaan yang harus disusun sehingga organisasi tersebut menjadi 

organisasi yang efektif, program-programnyasistemetis, terukur, dapat dicapai, rasional, 

terjadual dan berkelanjutan. PrinsipSMART (Sistematic, Measurable, Acceptability, 

Reasonable dan Timely) dalampenyelenggaraan perguruan tinggi menjadi pedoman yang 

diaplikasikan dalampenyusunan Renstra IAIN Curup 2016-2020. 

Renstra IAIN Curup 2016-2020 ini dijiwai dengan semangatperubahan, yakni 

perubahan menuju Kampus IAIN Curup masa depanyang mengemban mandat untuk 

mewujudkan penyelenggaraan PendidikanTinggi Agama Islam (PTAI) yang berkualitas, 

bertanggung jawab dan berperanaktif dalam perubahan sosial. Tuntutan kualitas pelayanan 

khususnya pendidikantinggi dalam era globalisasi ini semakin meningkat seiring dengan 

semakintinginya tuntutan pelaksanaan good governance dan good corporate governanceoleh 

setiap organisasi publik.  

Dalam upaya merealisasikan mandat tersebut, IAIN Curup mencanangkan visi baru, 

yaitu: Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, relegius, inovatif dan 

kompetitif  di tingkat nasional pada tahun 2040. Diperkuat dengan motto: Religius, 

Profesional dan Kompetitif. Renstra IAIN Curup tahun 2016-2020 ini akan memberikan 

arahan bagikami untuk dapat merespon setiap harapan dari stakeholders dengan 

lebihmengedepankan kualitas pelayanan yang prima. Harapannya, semua pihak 

bisamenerima kehadiran IAIN Curup di tengah-tengah masyarakat dan merasapuas baik dari 

segi pelayanan internal maupun eksternal, baik akademik maupunnon-akademik. Renstra ini 

juga menjadi Road Map bagi IAIN Curup menuju kondisi yang diharapkan. 

Besar harapan kami akan keikutsertaan dan tanggungjawab dari seluruh pimpinan, 

staf, dosen, dan mahasiswa dalam mengemban danmewujudkan harapan, visi dan misi IAIN 

Curup. Semoga niat bulat untukmeningkatkan kinerja ini akan benar-benar terwujud, dan 

semoga Allah SWTmeridloi kita semua, amin. 

Atas tersusunnya Rencana Strategis IAIN Curup tahun 2016-2020 ini kami 

menghaturkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnyakepada semua pihak, 

terutama kepada Tim Renstra dan fasilitator yang telahbekerja keras dengan semangat dan 

dedikasi yang tinggi. Semoga kerja keras ini akan dibalas Allah SWT dengan pahala yang 

besar. 

 

Curup,  Juli 2018 

Rektor, 

 

 

Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd 

NIP. 19711211 199903 1 004 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

Salah satu tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia menurut pembukaan UUD 45 

adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan tujuan bernegara tersebut, 

dalam batang tubuh UUD 45 juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menjalankan 

suatu sistem pendidikan nasional dalam rangka untuk menghasilkan manusia Indonesia yang 

cerdas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak yang mulia. 

Selain itu, sistem pendidikan nasional yang dibangun tersebut, harus mampu menjamin 

pemerataan kesempatan pendidikan, berlangsungnya pendidikan bermutu yang efisien dan 

efektif, dalam rangka untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu menghadapi 

tantangan lokal, nasional dan global.  

Dalam rangka untuk mengimplementasikan amanat UUD 45, maka telah disahkan 

UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang ”Sistem Pendidikan Nasional”. Dalam UU tersebut, 

tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut. 

Pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia bertumpu pada tiga pilar utama: 1). 

kontribusi perguruan tinggi pada peningkatan daya saing bangsa (nation competitiveness), 2). 

Pemberian otonomi dan desentralisasi wewenang dan tanggung jawab kepada perguruan 

tinggi (autonomy), 3). penciptaan kesehatan organisasi internal perguruan tinggi 

(organizational health). Ketiga kebijakan dasar (basic policy) tersebut, secara keseluruhan 

mengarah pada strategi pengembangan perguruan tinggi yang lebih mandiri, mampu 

menghasilkan produk-produk (outputs and outcomes) yang secara nyata dapat memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan kecerdasan, kemandirian dan daya saing bangsa. Hal ini 

sejalan dengan visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Islam Kementerian 

Agama 2010-2014, yaitu peningkatan mutu relevansi, dandaya saing pendidikan Islam. 

Sebagaimana halnya Perguruan Tinggi lain di Indonesia, IAIN Curup telah 

menjabarkan ketiga Visi dan misi Rencana Strategis Pendidikan Islam Kementerian Agama 

dalam Rencana Strategis IAIN Curup 2015-2020, yang menitik beratkan pada ”Strategi 

Pengembangan Tri Dharma Pendidikan Tinggi”. Dalam perkembangannya, dengan 

mempertimbangkan daya dukung internal dan eksternal, persoalan yang dihadapi saat ini, dan 

tantangan globalisasi, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional 

Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025, maka IAIN Curup mereorientasi Renstra tahun 2009 – 

2014 menuju Visi Baru IAIN Curup yang disepakati melalui ”workshop” pada akhir tahun 

2014. 

Visi Institut Agama Islam Negeri Curup adalah “Menjadi Lembaga Pendidikan 

Tinggi Islam yang Bermutu Religius Inovatif dan Kompertitif dalam Riset dan 

Pengembangan Ilmu Pengetahuan di tingkat nasional pada Tahun 2040”. Selain 

mengintegrasikan pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi sebagai satu kesatuan yang utuh, 

baik pada level individu sivitas akademika, maupun level institusional, juga menitik beratkan 

peran sentral penelitian (riset) dalam menunjang terlaksananya proses pendidikan dan 
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pengabdian pada masyarakat yang berkualitas, pada level regional. Visi IAIN Curup yang 

telah menjadi kemauan bersama (political will) sivitas akademika IAIN Curup sudah 

seyogyanya berada pada hati dan jiwa setiap insan akademik IAIN Curup yang menjadi 

inspirasi untuk menjalankan tugas-tugas akademik maupun non-akademik. 

Untuk memaksimalkan pencapaian target Visi IAIN Curup 2040, maka dalam setiap 

periode perencanaan pengembangan, setiap kekuatan dan kelemahan diurai secara cermat dan 

teliti, sehingga setiap kelemahan yang ada dapat ditransformasi menjadi suatu kekuatan, dan 

setiap tantangan yang timbul dapat ditransformasikan menjadi suatu peluang untuk mencapai 

target yang telah dicanangkan. Karena itu, dalam setiap periode perencanaan pengembangan, 

diawali dengan penetapan rumusan target yang ingin dicapai secara jelas dan tegas, yang 

dilanjutkan dengan diskripsi secara jelas dan jujur kondisi objek saat direncanakan.  

Berdasarkan analisis dua kondisi tersebut, maka akan ditemukan jarak (gap) yang 

timbul antara kondisi ideal obyek yang ingin dicapai dengan kondisi obyek saat 

direncanakan. Berdasarkan gap tersebut, maka muncullah suatu rencana strategis 

pengembangan yang disusun secara sistematis dan akurat, sehingga perencanaan tersebut 

memberikan keyakinan untuk dapat mengantarkan IAIN Curup mencapai kondisi ideal yang 

telah dicanangkan. 
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BAB II 

SEJARAH SINGKAT  

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP 

 

 

IAIN Curup pada awalnya adalah Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Curup yang 

berstatus sebagai fakultas jauh dari IAIN Raden Fatah Palembang atau IAIN Raden 

Fatah cabang Palembang di Curup.Sementara itu, IAIN Raden Fatah Palembang 

sendiri merupakan cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Gagasan pendirian Fakultas Ushuluddin ini diawali dengan pembentukan 

Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Cabang Curup 

pada tanggal 21 Oktober 1962. Susunan kepanitiaan tersebut terdiri atas pelindung, 

penasihat, ketua I, ketua II, sekretaris I, sekretaris II, bendahara, pembantu, dan seksi-

seksi. Pendirian fakultas ini antara lain memperoleh dukungan dari tokoh-tokoh 

seperti Prof. Dr. MR. Hazairin. H.M. Husein.dan Prof. Dr. Ibrahim Husein, selaku 

gubernur Sumatera Selatan pada masa itu. 

Pasca dibentuknya Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Ushuluddin IAIN 

Raden Fatah Cabang Curup, maka segera disusul dengan didirikannya Yayasan 

Taqwa Palembang Cabang Curup.Gagasan pendirian Fakultas Ushuluddin ini 

memperoleh sambutan hangat dan semangat dari seluruh lapisan masyarakat 

Curup.Pada tahun 1963, Yayasan Taqwa Palembang Cabang Curup mendirikan 

Fakultas Syari’ah yang berstatus swasta.Fakultas ini dipimpin oleh:Drs. A. Zaidan 

Djauhari sebagai Dekan dan Drs. Djam’an Nur sebagai wakil dekan. Hampir 

bersamaan dengan perubahan status IAIN Raden Fatah Palembang dari cabang IAIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi IAIN yang berdiri sendiri, Fakultas Syari’ah 

IAIN Raden Fatah Curup juga diganti menjadi Fakultas Ushuluddin.Fakultas Syari’ah 

IAIN Raden Fatah Curup menjadi Fakultas Syari’ah Cabang Palembang di Bengkulu. 

Pada tahun 1964, Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 86 Tahun 

1964, Fakultas Ushuluddin yang semula berstatus swasta berubah menjadi 

negeri.Unsur pimpinan saat itu adalah K.H. Amin Addary sebagai Dekan, Drs. 

Djam’an Nur sebagai wakil dekan I dan III, M. Yusuf Rachim, S.H. sebagai wakil 

dekan II dan IV. SK perubahan status dari swasta menjadi negeri disusul dengan 

penerbitan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 87 Tahun 1964 

yang menyatakan bahwa Fakultas Ushuluddin Raden Fatah Curup merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari IAIN (Al-Jami’ah Al-Islamiyyah Al-Hukumiyyah) Raden Fatah 

yang berkedudukan di Palembang. 

Eksistensi Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Curup memberikan makna 

berarti bagi perkembangan peradaban Islam di kabupaten Rejang Lebong, terutama 

bagi pembangunan bidang pendidikan bernuansa Islam.Fakultas Ushuluddin ini juga 

memperoleh apresiasi dan dukungan menggembirakan dari pemerintah daerah Rejang 

Lebong. Pada tahun 1964, salah satu bukti kongkrit perhatian pemerintah daerah 

Rejang Lebong terhadap fakultas ini adalah bantuan berupa mobilLand Rover, uang 

rutin setiap bulan sejumlah Rp. 10.000, bensin premium 15 liter setiap hari, mesin 

ketik, dan seperangkat perabotan tamu dan pimpinan yang diberikan oleh 

Syarifuddin Abdullah selaku bupati Rejang Lebong. Pada tahun 1967, Drs. Mahally 

selaku bupati Rejang Lebong yang berikutnya memberikan bantuan rutin berupa uang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Palembang
http://id.wikipedia.org/wiki/IAIN_Sunan_Kalijaga_Yogyakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Agama_Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Palembang
http://id.wikipedia.org/wiki/Mobil
http://id.wikipedia.org/wiki/Mobil
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dan bensin serta sebidang tanah seluas hampir 2 hektar di Dusun Curup untuk 

pembangunan gedung baru yang lebih memadai. 

Dalam perjalanan sejarahnya, gedung perkuliahan Fakultas Ushuluddin IAIN 

Raden Fatah Curup mengalami beberapa kali perpindahan.Pada tahun 1963 hingga 

1964, perkuliahan dilaksanakan di gedung sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri 

(PGAN) Curup yang berlokasi di Talang Rimbo. Pada tahun 1965 hingga 1968, 

perkuliahan diselenggarakan di gedung yang saat ini menjadi lokasi Rumah Sakit 

Umum Daerah Curup yang berada di Dwi Tunggal. Pada tahun 1969 hingga tahun 

1981, perkuliahan menempati gedung Yayasan Rejang Setia yang merupakan bekas 

bangunan Hollandsch-Inlandsche School di Jalan Setia Negara.Sejak tahun 1982, 

Fakultas Ushuluddin menempati bangunan sendiri yang merupakan bantuan 

pemerintah yang berada di Jl. Dr. AK Gani yang menjadi kampus IAIN Curup saat 

ini. 

Seiring dengan perkembangan zaman, maka banyak perubahan kebijakan atau 

lahirnya kebijakan-kebijakan baru di pusat pemerintahan yang berimbas ke daerah-

daerah.Salah satu perubahan tersebut adalah dalam dunia pendidikan, khususnya 

lembaga-lembaga pendidikan tinggi agama yang diselenggarakan oleh Departemen 
Agama(sekarang Kementerian Agama). Dengan lahirnya peraturan baru IAIN 

cabang yang diharuskan menjadi sekolah tinggi dengan nama Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (IAIN). Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Curup sebagai cabang 

dari IAIN Raden Fatah Palembang berubah status dari IAIN menjadi IAIN 

Curup.Secara yuridis formal, perubahan tersebut dituangkan dalam Keputusan 

Presiden RI No. 11 Tahun 1997. 

Hingga saat ini IAIN Curup telah memiliki tiga Fakultas:  

1. Jurusan Tarbiyah  

Jurusan Tarbiyah menyengggarakan sembilanProgram Studi yaitu : 

a. Program Studi Pendidikan Agama Islam. 

b. Program Studi Tadris Bahasa Inggris. 

c. Program Studi Bahasa Arab. 

d. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah. 

e. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. 

f. Program Studi Bimbingan Konsling Islam. 

g. Program Studi Tadris Bahasa Indonesia. 

h. Program Studi Matematika. 

i. Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. 

2. Jurusan Syari’ah  

Jurusan Syari’ah terdiri dari empat program studi yakni : 

a. Ahwal Syakhshiyah. 

b. Perbankan Syariah. 

c. Hukum Tata Negara Islam. 

d. Ekonomi Islam. 

3. Jurusan Dakwah  

http://id.wikipedia.org/wiki/Hollandsch-Inlandsche_School
http://id.wikipedia.org/wiki/AK_Gani
http://id.wikipedia.org/wiki/Zaman
http://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Agama
http://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Agama
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Jurusan Dakwah terdiri dari 2 Program Studi yakni : 

a. Komunikasi dan penyiaran Islam. 

b. Program Studi Alquran Tafsir. 

c. Program Studi Bimbingan Penyuluh Islam 
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BAB III 

EVALUASI DIRI IAIN CURUP  

 

 

A. Umum  

Untuk menjamin terwujudnya Visi IAIN Curup 2040 melalui pencapain sasaran-

sasaran yang telah dicanangkan secara bertahap, maka dirumuskanlah “Rencana 

Strategis” (RENSTRA) yang merupakan “Rencana Pengembangan Lima Tahun”, dan 

Rencana Operasional (RENOP) yang berisikan “Program Kegiatan Selama Satu Tahun”. 

Dalam “Rencana Strategis 2016 – 2020” ini merupakan periode “Standarisasi Nasional 

Tri Dharma Perguruan Tinggi” dalam rangka penguatan daya saing IAIN Curup di 

wilayah Sumatera.  

Untuk memaksimalkan pencapaian target Visi IAIN Curup 2024, maka dalam 

periode I perencanaan pengembangan ini, setiap kekuatan dan kelemahan diurai secara 

cermat dan teliti, sesuai fungsi tri dharma perguruan tinggi dan tupoksi kelembagaan 

IAIN Curup, sehingga setiap kelemahan yang ada dapat ditransformasi menjadi suatu 

kekuatan, dan setiap tantangan yang timbul dapat ditransformasikan menjadi suatu 

peluang untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah dicanangkan. Karena itu, dalam 

periode perencanaan pengembangan tahap I ini, diawali dengan penetapan rumusan isu 

strategis, dan indikator sasaran-sasaran yang ingin dicapai, yang dilanjutkan dengan 

rumusan evaluasi diri secara obyektif dan jujur. Berdasarkan analisis rumusan sasaran 

yang ingin dicapai, dan rumusan evaluasi diri, maka munculah suatu rencana strategis 

pengembangan yang disusun secara sistematis dan akurat, sehingga perencanaan tersebut 

memberikan keyakinan untuk dapat mengantarkan IAIN Curup mencapai sasaran-

sasaran yang telah dicanangkan. Rencana pengembangan didasarkan pada tridharma 

perguruan tinggi yaitu: 1) Pendidikan, 2) Penelitian, 3) Pengabdian Kepada Masyarakat.  

1. Akreditasi Prodi dan Lembaga 

a.  Akreditasi Program Studi 

Program Studi (Prodi) adalah unsur pelaksana akademik yang 

menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi 

dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau 

olahraga tertentu. Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada: 

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Pasal 60 dan 61, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen (Pasal 47), Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Pendidikan Nasional (Pasal 86, 87 dan 88), Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.  

Akreditasi program Studi yang ada di lingkungan IAIN Curup, dari 10 

program studi 1 Prodi terakreditasi A yakni prodi PAI, 4 Prodi terakreditasi B, 

yakni KPI, prodi Tadris Bahasa Inggris, prodi Bahasa Arab dan prodi Peradilan 

Agama. 5 prodi masih terakreditasi C yang ada di lingkungan IAIN Curup yakni 

prodi PGMI, MPI, EPI, Ilmu Qur’anTafsir (IQT) dan BKI. Hasil akreditasi program 

studi di atas, menunjukkan bahwa upaya pencapaian mutu tri dharma perguruan 

tinggi di lingkungan IAIN Curup belum maksimal. 
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b.   Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT)  

Akreditasi institusi perguruan tinggi adalah proses evaluasi dan penilaian 

secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas 

penyelenggaraan program tridharma perguruan tinggi, untuk menentukan 

kelayakan program dan satuan pendidikan. Pengisian dan pengajuan borang AIPT 

IAIN Curup baru diajukan pada pertengahan tahun 2014. Hal ini menunjukkan 

bahwa komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan 

program tridharma di IAIN Curup belum memadai.  

2. Kurikulum 

a. Sudah ada kejelasan dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan 

kurikulum tapi belum lengkap. 

b. Belum melibatkan seluruh stakeholders (dosen, alumni, mahasiswa, dan pengguna) 

dalam penyusunan kurikulum. 

c. Belum ada implementasi monitoring dan keberkalaan evaluasi pengembangan 

kurikulum. 

d. Sudah ada upaya untuk penyesuaian kurikulum dengan visi dan misi. 

e. Sudah ada upaya penyesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEKS dan 

kebutuhan masyarakat. 

3. Proses Pembelajaran 

a. Pengembangan Mutu Pembelajaran  

- Sudah ada konsorsium yang berperan untuk pengembangan sistem dan mutu 

pembelajarantetapi kegiatannya belum mengkaji tentang bagaimana mendorong 

mahasiswa untuk berpikir kritis, bereksplorasi, berekspresi, bereksperimen 

dengan memanfaatkan aneka sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi. 

- Belum ada kejelasan sistem pengendalian mutu pembelajaran yang diterapkan 

institusi termasuk proses monitoring, evaluasi, dan pemanfaatannya. 

- Belum ada kebijakan tentang penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan 

strategi pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswa. 

- Belum ada upaya untuk pengembangan metode pembelajaran yang memper-

gunakan pendekatan student-centered learning dari seluruh program studi. 

- Sudah ada upaya untuk pelibatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam 

seminar/pelatihan, pembicara tamu  dari luar PT sendiri untuk peningkatan mutu 

pembelajaran. 

 

b. Suasana Akademik 

- Kejelasan dokumen kebijakan formal tentang kebebasan akademik, kebebasan 

mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta konsistensi pelaksanaannya. 

- Kejelasan sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi 

mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal. 

- Upaya PT mengembangkan kegiatan kemahasiswaan, pusat olah raga, seni dan 

budaya bagi mahasiswa. 
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c. Profil Kompetensi Lulusan  

Kelulusan Mahasiswa 

- Tidak ada data autentik tentang persentase mahasiswa DO atau mengundurkan 

diri untuk semua program studi. 

- Belum ada instrumen  untuk mengukur kelulusan tepat waktu untuk semua 

program studi. 

- Belum ada instrumen untuk mengukur rata-rata lama studi lulusan dalam tiga 

tahun terakhir. 

- Sistem evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan memenuhi kompetensi, 

mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan 

evaluasi, serta tindak lanjutnya. 

- Rasio total alumni dalam lima tahun terakhir yang  memberikan respon terhadap 

studi pelacakan. 

- Partisipasi alumni dalam  mendukung pengembangan PT dalam bentuk 

sumbangan dana sumbangan fasilitas dan masukan untuk perbaikan proses 

pembelajaran dan pengembangan jejaring. 

- Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang pertama. 

- Persentase lulusan yang menjadi entrepreuner dalam tiga tahun terakhir. 

 

Prestasi Mahasiswa 

- Pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan 

internasional. 

- Upaya institusi untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik 

dan non-akademik. 

3.  Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

a. Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

- Masih ada 3 orang (3%) dosen yang belum memenuhi ketentuan perundangan. 

- 1 orang Guru Besar 1 (1%) 

- Hanya 8 orang (8%) dosen yang sudah memiliki gelar doktor. 

- Perbandingan ketersediaan dosen dengan mahasiswa 1 banding 30 orang 

mahasiswa. 

- Masih ada program studi yang belum memenuhi persyaratan minimal 6 orang 

dosen yang sesuai dengan program studi masing-masing. 

- Ketersediaan tenaga kependidikan belum memenuhi aspek kebutuhan. 

- Belum adanya ketersediaan sistem pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. 

- Belum ada pedoman dan dokumen implementasi tentang sistem monitoring dan 

evaluasi, serta rekam jejak kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. 

 

4. Standar Sarana dan Prasarana  

a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

- Ketersediaan koleksi perpustakaan, aksesibilitas yang meliputi buku teks, jurnal 

internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan prosiding belum mencukupi. 

- Belum tersedianya data tentang angkaefisiensi dan ketersediaan, akses, dan 

pendayagunaan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. 
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- Perlu pengembangan gedung pustaka yang memadai. 

- Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang berupa ruang serba guna, tempat olah 

raga, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang HMJ dan HMPS, poliklinik,  ruang 

ibadah/doa, green area, fasilitas difable dan ruang bimbingan dan konseling, ruang 

dosen, laboran, dll. 

 

b. Ketersediaan Sistem Informasi 

- Perlunya pengembangan sistem informasi dan fasilitas TIK yang digunakan PT 

dalam proses pembelajaran dalam bentuk band width, hardware, software, e-

learning, dan on-line journal/library,dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang 

jelas. 

- Perlu penggunaan dan pengembangan e-library. 

- Perlu peningkatan dan pengembangansistem informasi dalam administrasi 

akademik dan non-akademik yang mencakup hardware dan software. 

- Kurangnya ketersediaan kapasitas internet dengan rasio bandwidth per mahasiswa 

yang memadai. 

- Aksesibilitas data dalam sistem informasi 

- Belum adanya Blue print pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan 

pengamanan sistem informasi yang lengkap. 

5. Standar Pengelolaan  

a. Tata Pamong 

Belum ada Kelengkapan dokumen dan kejelasan tata organisasi yang memungkinkan 

implementasi secara konsisten. 

b. Kepemimpinan 

- Perlu pengembangan karakteristik kepemimpinan yang efektif 

- Kejelasan sistem pengelolaan fungsional dan operasional PT. 

 

c. Sistem Pengelolaan 

- Belum ada analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi 

manajerial. 

- Perlu diseminasi hasil kinerja PT sebagai akuntabilitas publik, serta 

keberkalaannya.   

 

d. Seleksi mahasiswa baru 

- Perlu pengembangan sistem penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan 

prinsip-prinsip ekuitas. 

- Perlu pengembangan sistem penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan prinsip 

pemerataan wilayah asal mahasiswa. 

- Perlu pengembangantata kelola sistem penerimaan mahasiswa baru yang 

mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, sistem pengambilan keputusan 

dan konsistensi pelaksanaannya. 

- Perlu pengembangan kelengkapan sistem penerimaan mahasiswa baru yang 

memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik 

namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus. 

- Perlu data jumlah mahasiswa yang diterima dengan jumlah mahasiswa yang ikut 

seleksi,  
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- Perlu data rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang dibandingkan jumlah 

mahasiswa yang lulus seleksi. 

- Perlu data rasio jumlah mahasiswa baru transfer dibandingkan dengan jumlah 

mahasiswa baru bukan transfer. 

e. Kualitas Layanan kepada Mahasiswa 

- Perlu instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan 

kemahasiswaan. 

- Belum adanya hasil pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan 

kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya. 

- Belum adanya ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam bidang bimbingan 

dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft skills, beasiswa, dan kesehatan. 

- Belum adanya ketersediaan program layanan bimbingan karier dan informasi kerja 

bagi mahasiswa dan lulusan. 

 

f. Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu 

- Sudah ada sistem penjaminan mutu internal dengan kriteria dan instrumen 

penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta 

diseminasi hasilnya, tetapi belum lengkap dan relevan dengan peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku. 

- Belum adanya penerapan sistem penjaminan mutu dan pelaksanaannya. 

- Sudah adanya sistem audit mutu internal yang lengkap dengan kriteria dan 

instrumen penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur kinerja PT, tetapi belum 

lengkap dan relevan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

- Sudah ada auditor tetapi belum melaksanakan tugas dan fungsinya. 

 

7.  Pembiayaan  

a. Belum adanya kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan pengelolaan dana. 

b. Belum adanya sumber biaya yang diperoleh dari hibah, business unit (unit bisnis/ 

usaha/ventura), hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya per 

tahun. 

c. Sudah ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 

d. Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa. 

e. Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan 

pembiayaan pendidikan. 

f. Sudah ada kejelasan kebijakan dan mekanisme pembiayaan mahasiswa. 

g. Belum konsistennya penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian 

pada masyarakat. 

h. Belum adanya kejelasan sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal. 

i. Belum adanya laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh semua 

pemangku kepentingan. 

8.  Standar Penilaian  

a.  Evaluasi Hasil Belajar 

- Sudah ada sistem evaluasi hasil belajar yang sesuai dengan ranah kompetensi 

lulusan yang ditetapkan. 
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- Sudah ada sistem evaluasi hasil belajar yang sesuai dengan model pengukuran 

yang tepat. 

- Kesesuaian butir-butir soal dengan luaran pembelajaran yang ditetapkan dalam 

pembelajaran dan silabus. 

- Belum ada Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) 

maupun UAS (Ujian Akhir Semester) oleh komisi ujian/pejabat yang 

bertanggung jawab. 

- Sudah ada kejelasan mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas 

Akhir/Skripsi/Tesis/ Disertasi). 

- Sudah ada mekanisme/pedoman perbaikan nilai. 

 

 

b. Capaian Penelitian  

- Belum ada kejelasan dan kelengkapan pedoman pengelolaan penelitian.    

- Belum ada dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat internasional, 

nasional dan internal tiga tahun terakhir. 

- Belum ada dana penelitian/funding yang diperoleh dari institusi internasional, 

nasional dan lokal tiga tahun terakhir. 

- Belum ada jurnal IAIN Curup yang terakreditasi. 

- Buku yang dihasilkan oleh dosen yang bersifat daras sudah banyak, tetapi yang 

menjadikan publikasi buku referensi masih sedikit. 

- Belum ada paten. 

- Belum ada prototipe/karya seni/model dan modul pembelajaran/teknologi tepat 

guna yang diterapkan. 

- Belum ada dosen yang berperan sebagai invited speaker tiga tahun terakhir. 

- Sudah ada dosen yang berperan sebagai penyaji dalam pertemuan ilmiah ditingkat 

lokaldan masih sedikit dosen yang menjadi penyaji dalam pertemuan ilmiah 

ditingkat nasional tiga tahun terakhir. 

- Sudah banyak dosen dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah 

tiga tahun terakhir. 

- Belum ada dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah taraf internasional/ 

regional, nasional, dan lokal tiga tahun terakhir. 

 

c. Capaian Pengabdian kepada Masyarakat 

- Sudah ada kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat. 

- Belum ada pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat khusus untuk 

dosen. 

- Tidak ada data autentik tentang dosen yang menjalankan pengabdian kepada 

masyarakat tiga tahun terakhir. 

- Sudah ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian 1 tahun 

terakhir. 

- Belum ada pengabdian masyarakat dalam bentuk pemberdayaan yang dilakukan 

oleh dosen langsung pada 3 tahun terakhir. 

- Belum ada penghargaan yang diperoleh terkait pengabdian kepada masyarakat. 

d. Standar Kerjasama 
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- Belum ada kebijakan, pengelolaan, dan monev oleh IAIN Curup dalam kegiatan 

kerjasama. 

- Belum ada data autentik tentang jumlah kerjasama/MoU tiga tahun terakhir. 

- Belum ada data autentik yang terkait dengan persentase dosen yang menjadi 

anggota  organisasi  profesi atau organisasi keilmuan tiga tahun terakhir. 

- Belum ada dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma 

keluar negeri 3 tahun terakhir. 

- Tidak ada pertukaran mahasiswa dalam kegiatan Tri Dharma tiga tahun terakhir. 

- Belum ada akses ke perpustakaan dengan pihak luar melalui skema kerjasama.   

- Belum ada mahasiswa internasional dari  total mahasiswayang ada di IAIN 

Curup. 
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BAB IV 

ANALISIS SWOT 

 

 

A. Lingkungan Internal 

a. Kekuatan 

1) Secara kelembagaan, IAIN Curup merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri 

Agama Islam di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Perkembangan perguruan 

tinggi baik negeri maupun swasta di Kabupaten Rejang Lebong dan sekitarnya 

secara kuantitatif dari waktu ke waktu sampai saatini sungguh luar biasa. Pada saat 

ini di Kabupaten Rejang Lebong terdapat 1 PTAIN, yakni IAIN Curup dan 4PTU, 

antaralain Politeknik Kesehatan Curup (Negeri), Politeknik Raflesia, Sekolah Tinggi 

Ilmu Pertanian, Akademi Komunitas Luar Domisili (Negeri). Meski ada beberapa 

perguruan tinggi umum negeri maupun swasta di Kabupaten Rejang Lebong, hal ini 

sekaligus menjadi kekuatan bagi IAIN Curup yang hanya satu-satunya perguruan 

tinggi agama yang dapat memenuhi harapan masyarakat di Kabupaten Rejang 

Lebong untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang Agama 

dan Keagamaan. Hal itu menjadi salah satu alasan kuat masyarakatmemasukkan 

anak-anak mereka untuk mengenyam pendidikantinggi. Beberapa alasan yang 

biasanya mereka ajukan, bahwakuliah di IAIN Curup lebih murah karena biayanya 

sudahdisediakan oleh negara, penyelenggaraannya relatif tertib karenasistem yang 

digunakan berlaku secara nasional, pengembangankelembagaan relatif stabil karena 

sudah diatur dalam UU, PP danlain-lain yang jelas dan tegas. 

2) Sebagian besar dosen dan karyawan IAIN Curup di bawahusia 45 tahun.Dari jumlah 

dosen tetap sebanyak 106 orang, 84 orang (88%) diantaranya berusia di bawah 45 

tahun. Sedangkan dosen tidaktetap yang berusia di bawah 45 tahun sebanyak 32 

orang (85%)dari 37 dosen tidak tetap. Jika dijumlah total, maka terdapat 112orang 

(84%) dosen tetap dan tidak tetap yang berusia di bawah45 tahun dari total jumlah 

143 orang. Hal yang sama juga terjadipada tenaga pegawai/karyawan. Dari jumlah 

karyawan tetapsebanyak 58 orang, 55 orang (95%) di antaranya berusia di bawah45 

orang. Sementara dari jumlah karyawan tidak tetap sebanyak 46 orang, 43 orang 

(95%) di antaranya berusia di bawah 45 tahun.Ini merupakan satu kekuatan yang 

dimiliki IAINCurup yang mungkin tidak dimiliki perguruan tinggi lainnya. 

Usiadosen/karyawan di bawah 45 tahun dinilai memiliki semangat,tenaga, dan 

pikiran yang “membara” meski yang tua juga bukanberarti “loyo”. 

3) Biaya pendidikan terjangkau oleh masyarakat.SPP/UKTIAINCurupdikenal sebagai 

SPP/UKT termurah di antaraIAIN/IAIN se-Indonesia. Faktor ini yang kemudian 

menjadisalah satu alasan IAINCurup diminati masyarakat. 

4) Peran sosial-keagamaan civitas akademika di masyarakat cukuptinggi.Peran-peran 

sosial-keagamaan yang dilakoni civitas akademika IAINCurupdi masyarakat cukup 

beragam, antara lain:tokoh pemuda, pengurus RT/RW, khotib, penceramah, 

pengurusormas, pengelola lembaga pendidikan 

(sekolah/madrasah/pesantren),pengurus masjid dan musholla, pendamping 
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komunitasburuh, pengrajin, petani, dan lain-lain. Hampir dipastikan tidakada 

anggota civitas akademika IAINCurupyang tidakmemiliki peran apapun di 

masyarakat, betapapun kecil. Hal inidikarenakan masyarakat memiliki persepsi dan 

kepercayaan yangkuat terhadap dosen/karyawan/mahasiswa IAIN Curup. 

5) Sebanyak 75orang dosen dari 106 dosen telah tersertifikasi. Ini artinya, sebanyak 

71% dosen tetap IAIN Curuptelah memenuhi kompetensi pendidik sesuai denganUU 

yang berlaku.Implikasi sertifikasi, antara lain: 

a. Dosen yang sudah tersertifikasi memiliki beban mengajarminimal 12 SKS, 

maksimal 16 SKS. Ini artinya, merekamemiliki waktu yang cukup untuk 

melakukan penelitian danpengabdian masyarakat. 

b. Dosen yang sudah tersertifikasi diwajibkan melakukanpenelitian dan pengabdian 

sebagai unsur yang sama pentingdengan pengajaran/pendidikan. Jika tidak 

melakukanpenelitian dan pengabdian, maka sertifikasi pendidikan yang 

bersangkutan bisa dicabut. 

c. Dosen yang sudah tersertifikasi mendapat tambahantunjangan (setara dengan 1 

kali gaji pokok). Ini artinya,dosen tidak perlu lagi mencari tambahan penghasilan 

di luartugas pokoknya. 

6) Komitmen pimpinan terhadap pengembangan IAIN cukup tinggi. Ke-pemimpinan 

IAINCurup 2012-2016 ditandaidengan terpilihnya sejumlah dosen yang memiliki 

komitmentinggi atas perubahan IAINCurup ke arah yang lebih.Kepemimpinan IAIN 

ini terpilih secara demokratis di ataslandasan kebersamaan dan semangat kuat dalam 

mewujudkan cita-cita bersama.Komitmen kuat pimpinan atas pengembangan IAIN 

ini terwujuddalam kerja-kerja konkret, seperti penataan sistem 

manajemen,pengembangan areal kampus, transparansi, dan lain-lain. 

7) Tersedia beasiswa bagi mahasiswa berprestasi atau kurangmampu.Ada dua jenis 

beasiswa yang disediakan IAIN Curup,yaitu beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, 

dan beasiswa bagimahasiswa kurang mampu. Kehadiran kedua beasiswa ini 

sangatmembantu kelancaran proses belajar mengajar dan memperluasakses 

masyarakat terhadap pendidikan, utamanya di IAIN Curup.Selain beasiswa tersebut, 

ada beberapa program studi yangmenggratiskan pembiayaan, antara lain program 

studiprogram studi ilmu al-qur’an dan tafsir, Komunikasi Penyiaran Islam, program 

dual mode system PAI. 

b. Kelemahan 

1) Visi dan misi yang ditetapkan IAIN Curup belum menjadipedoman dan arahan 

dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan. IAIN Curup belum menjadikan 

visi dan misi organisasisebagai pedoman dan arahan dalam menyusun kebijakan, 

programdan kegiatan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor.  

Pertama,di kalangan civitas akademika IAIN Curup terdapatpersepsi yang kuat 

bahwa IAIN Curup belum memilikiwajah yang jelas sehingga menimbulkan salah 

tafsir yang padagilirannya menyebabkan salah pensikapan terhadap institusiIAIN 

Curup. Persepsi ini muncul sebagai akibat darikebingungan di kalangan civitas 

akademika IAIN Curup atas visi dan misi organisasi.IAIN Curup tercatat pernah 
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memiliki beberapa visi dan misi organisasi diantaranya dalam STATUTAIAIN 

Curup Nomor 175 tahun 2008 pasal 6 menjelaskan bahwa Visi IAIN Curup adalah : 

“Terwujudnya Sekolah Tinggi Agama Islam yang kompetitif dalam 

melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. Terwujudnya  Sekolah Tinggi Agama Islam sebagai pusat 

pemantapan aqidah, akhlaqul karimah, pengembangan ilmu dan profesi sebagai 

sendi pengembangan masyarakat yang damai dan sejahtera”.  

Kemudian dimunculkan pula Visi dan Misi terbaru yang berupaya untuk 

mengakomodir tuntutan akreditasi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta 

tuntutan dunia kerja, yang secara inplisit harus mencantumkan tahun capaian yang 

realistik, sehingga pada awal tahun 2013 dimunculkan pula Visi dan Misi IAIN 

Curup terbaru yakni  

“Menjadi Lembaga Pendidikan Islam yang bermutu religious inovatif 

dan kompetitif dalam riset dan pengembangan ilmu pengetahuan di 

tingkat nasional pada tahun 2040. 

Faktor kedua, upaya untuk melakukan pemahaman, penghayatan,dan implementasi 

atas visi bersama organisasi belum dilakukansecara maksimal.Ketiga, proses 

penyusunan kebijakan, program dan kegiatancenderung konservatif, sporadis, 

monolitik, top-down,belum sesuai dengan tata managemen yang dilakukan 

secarametodologis, taat asas dan sistematis. 

2) Lemahnya koordinasi dan komunikasi antar-unit organisasi.Unit-unit organisasi di 

IAIN Curup terkesan memilikiagenda sendiri-sendiri yang tidak saling berhubungan 

satu dengan lainnya. Ambil contoh, pengadaan buku-buku di perpustakaanbanyak 

yang belum disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswadan pengembangan ilmu 

pengetahuan di masing-masing programstudi, sebaliknya para pengelola program 

studi juga belummemiliki pemahaman yang baik mengenai peran perpustakaanbagi 

mahasiswa dan pengembangan ilmu pengetahuan di masing-masingprogram studi. 

Koordinasi dan komunikasi antar duaunit organisasi tersebut selama ini belum 

tercipta. Contoh lain,unit kepegawaian, misalnya, hanya fokus pada urusan 

kenaikanpangkat dosen dan karyawan, sama sekali tidak pernah 

melakukankomunikasi dan koordinasi dengan unit lain sehubungan 

denganpenguatan dan proyeksi sumberdaya manusia, misalnya dibidang pengajaran 

berkoordinasi dengan jurusan dan prodi dalampemenuhan tenaga dosen, dan lain-

lain. 

3) Program studi yang sudah terakreditasi dari 10 Program Studi baru 1 

prodi(terakreditasi A), 2 prodi (terakreditasi B) sisanya 7 prodi baru masih 

terakreditasi C. Akreditasi program studi merupakan sebuah instrumen 

penilaianyang sangat penting bagi sebuah perguruan tinggi, tidak terkecualibagi 

IAIN Curup. Dari 10 program studi yang ada,yaitu Prodi Pendidikan Agama Islam 

(terakreditasi A), Prodi Tadris Bahasa Inggris (PBI) terakreditasi B, prodi 

Pendidikan Bahasa Arab (PBA)terakreditasi B, Prodi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah (PGMI) terakreditasi C,  Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) 

terakreditasi C, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)terakreditasi C, Prodi 

Ekonomi Perbankan Islam (EPI) terakreditasi C, Prodi Peradilan Agama (PPA) 
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terakreditasi B, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) terakreditasi B, dan Prodi 

Ilmu Alquran dan Tafsir (IAT) terakreditasi C.  

4)Input (mahasiswa) IAIN Curup belum memenuhi standaryang 

ditetapkan.Perkembangan jumlah mahasiswa IAIN Curupdari tahunke tahun 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berikut ini tabel jumlah mahasiswa 

IAIN Curupdari tahun 2010sampai 2014. 

 

Tabel 4.1 

Jumlah Mahasiswa IAIN Curup (2010-2014) 

 

No Tahun Jumlah 

1 2010 2673 

2 2011 3623 

3 2012 4194 

4 2013 5106 

5 2014 5376 

 

Calon mahasiswa IAIN Curuptidak hanya terbatas padalulusanmadrasah 

(MA/MAN) dan pesantren, melainkan jugalulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) 

dan kejuruan (SMK).Ditemukan kenyataan, bahwa calon mahasiswa tersebut 

banyakyang tidak menguasai ilmu-ilmu keislaman dasar, seperti baca dan tulis al-

Qur’an, fiqih, aqidah, akhlak, dan sejenisnya.Demikian pula, pengetahuan bahasa 

Arab mereka sangat minim.Akibatnya, mereka tidak bisa menyesuaikan diri dalam 

prosespembelajaran di IAIN Curup. Beberapa program memangsudah disiapkan 

untuk meningkatkan kemampuan membaca al-qur’an dan bahasa, antara lain 

praktikum BahasaArab dan Baca Tulis al-Qur’an. Namun, program 

matrikulasitersebut ternyata juga belum bisa mendongkrak pengetahuanmereka 

sebab sampai mereka menjelang lulus atau bahkan sudahdiwisuda pun mereka 

belum menguasai bahasa Arab dan BacaTulis al-Qur’an dengan mahir. 

5) Standar kompetensi lulusan belum sesuai harapan.Jumlah lulusan mahasiswa IAIN 

Curup sejak tahun 2010sampai dengan Agustus 2014 adalah sebanyak 4336 lulusan 

dengan rinciansebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Jumlah alumni IAINCurup (2010-2014) 

 

No Tahun Jumlah 

1 2010 365 

2 2011 646 
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3 2012 725 

4 2013 415 

5 2014 715 

 

Pada tingkat lokal, utamanya Kabupaten Rejang Lebong, memang terdapatpersepsi 

yang baik dari masyarakat terhadap kompetensi lulusanIAIN Curup. Hal itu, 

misalnya, sebagaimana ditunjukkanoleh hasil kajian yang dilakukan Umum B 

Karyanto (2010),bahwa persepsi masyarakat pengguna se-Kabupaten Rejang 

Lebongbaiksekolah/madrasah negeri maupun swasta terhadap kompetensipedagogik, 

kepribadian, sosial dan profesional alumni JurusanTarbiyah IAIN Curup adalah 

baik. Namun demikian,di tingkat provinsi atau nasional, tidak banyak alumni IAIN 

Curup yang telah menunjukkan kiprahnya secara baik.Ini tentu karena kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial danprofesional alumni IAIN Curup kalah dengan 

alumniperguruan tinggi lainnya. 

6) Kurang optimalnya pelayanan pendidikan.Pelayanan pendidikan dimaksud di sini 

adalah pelayananadministrasi dan substansi kependidikan. Masih ditemukanlayanan 

kependidikanyang belum menunjang sepenuhnyapeningkatan mutu, seperti layanan 

perwalian, layanan bimbinganskripsi, ujian komprehensif, ujian skripsi, bimbingan 

KKPM,bimbingan PPL, dan lain-lain. Kegiatan layanan tersebut masihterbatas 

formalitas. Demikian juga, layanan administrasi belummengarah pada peningkatan 

mutu, seperti data mahasiswadi setiap kelas (hanya terbatas absen); layanan 

administrasikependidikan tidak bisa berjalan cepat, mudah dan akurat; 

layananadministrasi belum terintegrasi dengan layanan kependidikansecara 

substansial. 

7) Rasio SDM (dosen dan pegawai) dan mahasiswa tidak ideal.Jumlah dosen IAIN 

Curup sebanyak 106 dosen tetap(PNS),dan 116 dosen tidak tetap (Non-PNS). Secara 

rinci, bisadilihat dalam tabel berikut ini: 
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a. DosenTetap 

Tabel 4.3 

Jumlah Dosen Tetap Tahun 2014 

 

No Golongan Jumlah 

1. III/a 3 

2. III/b 31 

3. III/c 20 

4. III/d 22 

5. IV/a 20 

6. IV/b 6 

7. IV/c 4 

8. IV/d 0 

9. IV/e 0 

 Jumlah 106 

  

 

b. Dosen Tidak Tetap 

Tabel 4.4 

Jumlah Dosen Tidak Tetap Tahun 2014 

 

No Jabatan Fungsional Jumlah 

1. Asisten Ahli 93 

2. Lektor 8 

3. Lektor Kepala 14 

4. Guru Besar 1 

Jumlah 116 
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Adapun jumlah pegawai IAIN Curup sebanyak 93orang, baik tetap maupun tidak 

tetap, dengan rincian sebagaiberikut: 

Tabel 4.5 

Jumlah Pegawai Tetap Tahun 2014 

 
 

No. 

 

Golongan 

TINGKAT PENDIDIKAN  

Jmlh SD SMP SMA S1 S2 S3 

L P L P L P L P L P L P 

1. II/a - - - - - - - - - - - - 0 

2. II/b - - - - 1 - - - - - - - 1 

3. II/c - - - - - - 1 - - - - - 1 

4. II/d - - - - - - - - - - - - 0 

5. III/a - - - - - - 8 3 1 - - - 12 

6. III/b - - - - - - 8 7 5 - - - 20 

7. III/c - - - - - - 2 - 2 - - - 4 

8. III/d - - - - - - 3 1 3 - - - 7 

9. IV/a - - - - - - - - 1 - - - 1 

 Jumlah 0 0 0 0 1 0 22 11 12    46 

 

Jika dibuat rerata perbandingan antara dosen (sebanyak 106) dan mahasiswa 

(sebanyak 5376), maka ditemukanangka 1: 30. Namun demikian, jika dilihat lebih 

jauh, rasioperbandingan tersebut belum ideal. 

8) Terbatasnya dosen yang bergelar guru besar dan doktor.Sejak berdiri sampai 

sekarang, IAIN Curup baru memiliki 1 orang gurubesar dan 7 (Tujuh) orang dosen 

bergelar doktor, dengan rincian sebagaiberikut: 
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Tabel 4.5 

Jumlah Doktor Tahun 2014 

 

No Jurusan Jumlah Doktor/Guru Besar 

1. Tarbiyah 7 orang 

2. Dakwah - 

3. Syari’ah 1 orang guru besar 

Jumlah 8 orang 

 

Sejak berdiri sampai sekarang IAIN Curup baru memiliki 1 orang dosen yang 

bergelar guru besar. 

9) Proses pembelajaran belum sesuai dengan kompetensi lulusan.Proses pembelajaran 

di IAIN Curup masih ditemukan hal-halyang belum sesuai dengan kompetensi 

lulusan, antara lain: 

a. Kurikulum Bahasa Arab IAIN Curup dinilai samadengan kurikulum tingkat MTs. 

b. Mayoritas mahasiswa belum bisa Baca Tulis al-Qur’ansehingga diperlukan ada 

mata kuliah tambahan yaitu BTQ(Baca Tulis al-Qur’an). 

c. Kurikulum KBK dan KTSP serta Kurikulum 2013sudah coba dijabarkan namun 

efektifitasnya perlu ditinjau ulang. 

d. Standar jam mengajar dosen sebanyak 12 – 16 SKS, namun tidaksedikit pula yang 

lebih dari 16 SKS. 

e. Pembelajaran bersifat rutinitas. 

f. Tidak ada kolaborasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatanakademik 

g. Metode pembelajaran masih banyak yang menggunakan metode hafalan dan 

ceramah. 

h. Pendekatan pembelajaran masih banyak yang menggunakan pendekatan 

indoktrinasi. 

i.  Media pembelajaran ada yang sudah menggunakan media audiovisual, namun 

tidak sedikit pula dosen yangmenggunakan metode tradisional. 

j. Masih ada dosen yang tidak memenuhi standar minimal tatap muka 16 kali 

pertemuan. 
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k. Skripsi mahasiswa bersifat duplikatif-repetitif bahkandisinyalir ada biro skripsi 

yang memberikan layananpembuatan skripsi yang menyalahi aturan. 

10) Pendanaan masih bergantung pada DIPA sumber pendanaan IAIN Curup masih 

bergantung padadana dari pemerintah (bersumber dari pajak dan non 

pajaktermasuk SPP/UKT), berupa dana DIPA. Adapunjumlah dana DIPA yang 

diterima IAIN Curup dari tahun2010 hingga tahun 2014 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.6 

Jumlah dana DIPA 2010-2014 

 

No Tahun Anggaran Jumlah 

1. 2010 Rp. 20.377.295.677 

2. 2011 Rp. 23.206.429.795 

3. 2012 Rp. 24.839.455.800 

4. 2013 Rp. 38.607.762.994 

5. 2014 Rp. 45.877.896.000 

 

IAIN Curup baru 1 kali menerima bantuan dari pemerintahan daerah Kabupaten 

Rejang Lebong yakni pada tahun 2009.  

11) Pelaksanaan Tri Dharma yang belum sinergis.Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi yang meliputi bidang pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian 

masyarakat diIAIN Curup belum berjalan sinergis, bahkan ada kesansaling 

memperlemah antara satu dengan lain. Sebagai contoh,Kuliah Pengabdian 

Masyarakat (KPM) belum menjadi proses pembelajarandalam mengatasi masalah 

dan pemenuhan kebutuhan masyarakat,dan sekaligus juga produksi ilmu 

pengetahuan umat, dan prosesperubahan sosial keagamaan. Unsur-unsur tri dharma 

perguruantinggi dalam kegiatan KPM ini haruslah padu dan sinergis, 

salingmemperkuat atau tidak saling melemahkan/menafikan satusama lainnya. 

Kegiatan KPM selama ini terpisah dari kegiatanpenelitian dan proses belajar 

bersama masyarakat. Demikian juga,kegiatan pengajaran di kelas terpisah dari 

kegiatan penelitian danpengabdian masyarakat, kegiatan penelitian juga terpisah 

darikegiatan pengajaran/pendidikan dan pengabdian masyarakat, danseterusnya. 

12) Sarana dan prasarana kurang representatif.Secara umum, sarana dan prasarana yang 

dimiliki IAIN Curup kurang representatif baik secara kualitas maupunkuantitas. 

Sebagai contoh, jumlah WC yang tersedia tidak memadaiuntuk melayani ribuan 

orang (mahasiswa, dosen, pegawai, tamu, dan lain-lain). Kualitas WC juga sangat 

memprihatinkan karenatidak bersih, tidak terawat, bahkan ada yang tidak berfungsi 

samasekali. 
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13) Belum digunakannya secara optimal fasilitas TI dan akses kejaringan internet dan 

multimedia pembelajaran.Di setiap kelas, dulu telah diberikan fasilitas LCD tetapi 

diambil kembali dengan alasan keamanan konstruksi gedung. 

14) Masing-masing dosenjuga sudah didorong untuk memiliki perangkat lunak 

Laptopdan sudah pula diberi bekal pembuatan perangkat belajar 

denganmenggunakan multimedia. Meski demikian, masih banyak dosenyang 

belum menggunakan fasilitas dan keterampilannya untukpembelajaran yang 

berbasis multimedia. Fasilitas TI juga sudah cukup lama diperkenalkan di IAIN 

Curup, antara lain berbagai software untuk pengelolaanperpustakaan dan 

akademik. Namun, hingga kini manfaatnyamasih dirasakan belum optimal. 

Akses ke jaringan internet juga belum dimaksimalisasikansebagai “media dan 

sumber” pembelajaran yang unlimited. Unsurhiburan dan hoby masih kental 

mewarnai penggunaan dan akseske jaringan internet. 

14) Manfaat kajian riset dan pengabdian belum mampu mengatasiproblem sosial dan 

pengembangan keilmuan.Memang terdapat beberapa jenis penelitian di IAIN 

Curup berdasarkan kemanfaatannya, yaitu ada penelitian yangbermanfaat tapi 

belum dimanfaatkan, ada penelitian yang tidakbermanfaat dan tidak harus 

dimanfaatkan, dan ada pula penelitianyang tidak perlu diteliti dan tidak harus 

dimanfaatkan. Kaitannyadengan problem sosial dan pengembangan keilmuan, 

penelitianyang dilakukan dosen dan mahasiswa IAIN Curupdirasakan belum 

banyak memberikan kontribusi, antara laindilihat dari teori perubahan sosial yang 

dihasilkan, pemanfaatanhasil penelitian dalam karya ilmiah lain (tidak menjadi 

rujukan),perubahan sosial yang terjadi di masyarakat bukan karena adanyapasokan 

hasil penelitian IAIN Curup. 

Demikian pula, pengabdian masyarakat yang dilakukan civitasakademika IAIN 

Curup terbatas pada usaha-usaha kreatifsehingga tidak menyentuh akar persoalan 

sosial keagamaan dimasyarakat. 

15) Lemahnya pemanfaatan peluang-peluang kerjasama denganpihak ketiga.IAIN 

Curup telah menjalin kerjasama dengan PerguruanTinggi dan Instansi yang ada di 

Kabupaten Rejang Lebong khususnya dan diProvinsi Bengkulu pada umumnya, 

misalnya: 

a. IAIN Bengkulu, Universitas Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. 

Kerjasama inidimaksudkan untuk menyamakan visi dan misi, dalam 

bentukseminar, lokakarya, diskusi, dan forum ilmiah lainnya. 

b. Sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, 

untuk kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan. 

c. Intansi Pemerintah dan non pemerintah untuk kegiatan magang. 

d. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, 

Kota Lubuk Linggau, dan Kabupaten Musirawas untuk kegiatan KPM. 

i. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi-organisasi keagamaan. 
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j.  Lembaga-lembaga perekonomian syari’ah di wilayah Curup, seperti BNI 

Syari’ah, Bank MualamatIndonesia, Bank Syari’ah Mandiri dan beberapa BMT 

diwilayah dan Bank BRI. 

Namun demikian, kerjasama-kerjasama tersebut dirasakanmasih bersifat sporadis, 

tidak sistematis sesuai denganrencana induk pengembangan IAIN Curup.Padahal, 

lembaga/instansi yang sudah diajak kerjasamatersebut bisa meningkatkan kualitas 

IAIN Curup jika dikelola dengan baik dan sistematis dengan indikatoryang bisa 

diukur sesuai dengan kebutuhan kerjasama.Bahkan IAIN Curup sebenarnya bisa 

menjalinkerjasama yang lebih luas dan kokoh lagi denganlembaga/instansi yang 

relevan, baik di tingkat nasionalmaupun internasional. Bahkan sampai tahun 2014 

belum ada kerjasama luar negeri. 

16) Atmosfer Akademik dan Non-Akademik IAIN Curup kurang sehat. 

a. Armosfer Akademik 

(1) Banyak dosen yang orientasi awalnya adalahpengembangan akademis, 

namun lama kelamaanbanyak di antara mereka yang pragmatis. 

(2) Orientasi mahasiswa kuliah terkesan ”sekadar”melanjutkan studi (daripada 

tidak kuliah, mengejarsertifikasi, dan lain-lain). 

(3) Belum ada ”space” secara fisik yang bisa digunakanuntuk saling berbagi, 

tukar menukar atau belanjagagasan. 

(4) Mimbar akademik belum sepenuhnya bebas terwujud. 

(5) Tidak terbentuk lingkungan berbahasa asing. 

(6) Pusat studi telah didirikan namun tidak berjalan. 

(7) Dialog keilmuan seringkali kalah dengan obrolan seputar hp, laptop, rumah, 

mobil, ”isteri”, dan lain-lain. 

b. Atmosfer Non-Akademik 

(1) Primordialisme terbentuk bukan berdasarkan etnis,tetapi ormas keagamaan. 

(2) Muncul kecemburuan antar-dosen, antar-karyawan,serta antara dosen dan 

karyawan. 

 

2. Lingkungan Eksternal 

c. Peluang 

1) Otonomi Daerah 

Kebijakan otonomi daerah memberi peluang bagi IAIN Curup untuk berpartisipasi 

dan terlibat dalam program-programpembangunan daerah. Peran aktif kampus 
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dalampembangunan daerah dapat melalui jalur pendidikan, penelitiandan 

pengabdian untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.IAIN Curupdapat berperan 

dalam program-programseperti pemberdayaan masyarakat nelayan, petani, buruh, 

dan penanggulangan kemiskinan, narkoba, dan lain sebagainya.Kebijakan 

desentralisasi juga memberi peluang bagi IAIN Curupuntuk mengelola kampus 

secara mandiri, melakukankerjasama peningkatan mutu pendidikan dengan 

perguruantinggi, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat baiktingkat 

lokal, nasional maupun internasional. 

2) Anggaran 20% untuk Pendidikan 

Kebijakan pemerintah yang menyediakan anggaran pendidikansebesar 20% dari 

Anggran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) membuka peluang bagi IAIN 

Curupuntuksemakin meningkatkan dan memperbaiki kualitas pendidikan.Salah satu 

indikator keberpihakan dan keseriusan pemerintahuntuk memberi layanan 

pendidikan bermutu dan terjangkauadalah dengan menggulirkan kebijakan anggaran 

pendidikanyang memadai. Peluang ini perlu dimanfaatkan oleh IAIN Curup untuk 

mengelola perguruan tinggi, yang dapatmelahirkan lulusan yang kompetitif, 

melahirkan teori-teori baru,dan secara nyata dapat terlibat dalam proses perubahan 

sosial. 

3) Kualifikasi guru harus memiliki ijazah strata satu (S1).Kebijakan pemerintah ini 

berdampak pada keharusan bagi guruyang belum memiliki gelar sarjana untuk 

melanjutkan studilebih lanjut. Banyak guru agama Islam di Curupyangbelum 

memenuhi persyaratan tersebut. Kondisi seperti ini dapat dimanfaatkan oleh IAIN 

Curupuntuk menawarkanberbagai program studi sesuai kebutuhan stakeholders. 

4) Perluasan Kewenangan Pengadilan Agama (PA)Kewenangan Pengadilan Agama 

(PA) yang bukan hanyamenangani persoalan hukum keluarga, melainkan juga 

persoalanekonomi Islam. Kewenangan yang diperluas ini merupakankesempatan 

emas bagi IAIN Curupbukan hanya harusmenyiapkan tenaga hakim, administrator 

lembaga peradilan danadvokat di bidang hukum keluarga, wakaf, dan hibah 

melainkanjuga menyiapkan tenaga ahli yang mampu menangani persoalan-

persoalanekonomi Islam. 

5) Komitmen pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk membangunmasyarakat 

religiusmemberi peluang bagi IAIN Curup untuk berpartisipasi secara aktif dalam 

mengisidan menyukseskan program-program pembangunan pemerintahdaerah. IAIN 

Curup yang berada di basis kota santri danmerupakan satu-satunya perguruan tinggi 

agama Islam memilikipeluang untuk terlibat dalam proses menginisiasi dan 

merumuskankonsep serta melakukan dan mengevalusi visi, misi dan 

programmembangum masyarakat religius. 

6) Terbatasnya sumberdaya manusia di daerah Kabupaten Rejang Lebong 

dansekitarnya merupakan peluang bagi IAIN Curupuntukmenyiapkan tenaga-tenaga 

ahli dan terampil di bidang agama,pendidikan, ekonomi, hukum dan sosial 

kemasyarakatan.Tenaga ahli seperti pekerja sosial, ulama, ustadz, guru, 

konsultanpendidikan, teknisi dan laboran pendidikan, hakim, panitera,advokat, 

pakar, praktisi dan konsultan perbankan serta dewansyari’ah. Menjamurnya 

industrialisasi, lembaga perekonomian dan keuangan serta berbagai aktivitas 

ekonomi mikro-kerakyatanmembuka peluang lebar bagi IAINCurupuntuk 
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menjadipelaku, konsultan dan pendamping pada program dan aktivitasekonomi 

mikro. 

7) Karakter masyarakat Curupyang egaliter, heterogen merupakan modalsosial bagi 

IAIN Curup dalam membangun kampusyang lebih mandiri. Curupadalah wilayah 

dataran tinggi, karaktermasyarakatnya terbuka, egaliter dan mudah menerima nilai-

nilaidari luar. Karakter masyarakat yang demikian merupakan modaldasar yang 

sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan kampusyang demokratis, akuntabel, 

partisipatif, dan bertangung jawab.Minimnya perguruan tinggi Agama Negeri di 

Wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Kota Lubuk Linggau, 

Kabupaten Musi Rawas, dan Kota Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang. Fakta ini 

merupakan peluang bagiIAINCurupuntuk meningkatkan stakholders-nya. 

8) Di samping kondisi eksternal tersebut, perkembangan pengetahuandan teknologi 

informasi berimplikasi pada perubahan nilai-nilaiyang diyakini masyarakat. 

Perubahan nilai membuka peluang bagiIAINCurupuntuk melakukan intervensi di 

masyarakatdengan cara masuknya nilai-nilai moral, etos, dan integritasdalam 

kehidupan bermasyarakat. IAINCurupmemilikimedia yang efektif untuk 

internalisasi nilai-nilai yang dimaksud.Melalaui jaringan alumni, mahasiswa, dosen 

dan da’i, radioIAIN, kuliah kerja nyata, dan program-program 

pemberdayaanmasyarakat. 

9) Termasuk peluang bagi IAINCurupadalah munculnyakecenderungan lembaga-

lembaga donor manca negara yangmulai melirik kerjasama dengan lembaga di 

Indonesia. Maraknyaisu-isu kontemporer di bidang politik, sosial dan 

keagamaan,seperti persoalan demokrasi, hak asasi manusia, civil society,pluralisme, 

kearifan lokal dan terorisme serta radikalisme agamadi Indonesia menginspirasi bagi 

lembaga-lembaga luar negerimelakukan kerjasama dengan perguruan tinggi agama 

Indonesia.Lembaga-lembaga seperti Ford, Toyata dan Asia Foundation,Unicef, 

Usaid, Cida, INIS, ANU, dan seterusnya adalah sebagianlembaga yang sering 

melakukan jejaring. Fakta seperti inimerupakan peluang bagi IAIN Curupuntuk 

menjalinkerjasama melalui riset, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.Isu-isu 

sosial terkini perlu dijelaskan dengan dukungan data yangvalid melalui riset yang 

berkualitas. Sebagai perguruan tinggiagama, IAIN Curup memiliki kapasitas yang 

mumpunidan tenaga terampil yang dapat didayagunakan untuk menjawabproblem 

tersebut. 

d. Ancaman 

1) Keberagamaan 

 Praktik keberagamaan masyarakat cenderung semakin normatifdan mementingkan 

aspek formalitas, ritual dan simbolik.Religiusitas masyarakat juga semakin 

terfragmentasi ke dalamwilayah privat (mahdah) dan publik. Kondisi ini berdampak 

padadeviasi makna keberagamaan yang sesungguhnya. Beragamanamun antisosial. 

Beragama namun tidak berimbas pada perbaikankehidupan sosial. Akibat lebih jauh, 

keberagamaan masyarakattidak mampu menjadi inspirasi bagi transformasi 

kehidupan umatyang lebih baik.Model keberagamaan yang formal-legalistik pada 

faktanyamengharuskan agama dimanifestasikan dalam bentuk ritualformalistik. 
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Formalisme keagamaan lebih mementingkan bentukdan simbol dari pada subtansi. 

Fakta ini jelas menyebabkanagama kurang dipahami sebagai spirit dan paradigma 

moral yangbertujuan pembebasan manusia dari ketidakadilan, 

kebodohan,marjinalisasi dan kemiskinan. Misi-misi profetis Islam yangbertujuan 

memanusiakan manusia menjadi terabaikan dalamkeberagamaan formalis. 

Formalisme lebih menampilkan gejalaberagama yang individualistik, keberagamaan 

yang menafikan kesalehan sosial yang mengakibatkan sikap kontra produktifseperti 

korupsi, kolusi dan nepotisme.Kasus korupsi misalnya, berdasarkan data yang 

dilansir olehTransparency Internasional menunjukkan sejak sepuluh tahunyang lalu, 

Indonesia, negara berpenduduk muslim, tidak beranjakdari kubangan negara yang 

korup. Pada tahun 2001, Indonesiaberada diperingkat 88 dari 91 negara, dan pada 

tahu 2010 berada diurutan 110 dari 178 negara. Bahkan, jika menggunakan datayang 

dirilis oleh Political & Economic Risk Consultancy (PERC)yang berbasis di 

Hongkong dan Transparency Internasional diJerman, ternyata Indonesia menempati 

posisi terkorup dari 16negara Asia Pasifik. Tentu, realitas korupsi yang membudaya 

initerasa janggal jika ditilik dari kenyataan sosial bahwa mayoritaspenduduk 

Indonesia adalah beragama Islam. Lebih ironis lagi,pelakunya banyak melibatkan 

umat Islam. 

Di samping itu, kondisi eksternal yang mempengaruhi IAIN Curup adalah 

meningkatnya pemikiran dan gerakantransnasional Islam radikal, fundamentalis dan 

tekstualis. Gerakanini semakin menambah maraknya kelompok-kelompok 

radikaldan fanatis dalam beragama. Mereka secara tegas bercita-citamenegakkan 

khilafah seperti yang dilakukan oleh Hizb al-Tahrir(HT). Berbeda dengan HT, 

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), ISISmemperjuangkan terlaksananya Syari’at 

Islam tidak hanya diIndonesia tetapi di seluruh dunia. 

Gerakan ini tentu kontra produktif di tengah-tengah bangsaIndonesia yang majemuk, 

plural dan beragam baik dari aspekagama, budaya, ras dan bahasa. Dengan 

demikian, gerakantransnasional Islam radikal telah membawa angin segar 

bagimunculnya kelompok teroris, radikal dan fanatis yang menjadiancaman serius 

bagi pengembangan pemikiran Islam moderat,toleran dan kontekstual yang 

dikembangkan oleh IAIN Curup. 

2) Gaya Hidup 

Kecenderungan kehidupan sosial masyarakat yang semakinkonsumtif, hedonistik, 

materialistik, dan serakah berdampakpada maraknya praktik-praktik eksploitatif, 

korupsi danpenyalahgunaan wewenang. Kondisi ini menjadi tantanganbagi 

terwujudnya tata kehidupan sosial yang bersih, jujur, danintegratif untuk keadilan 

sosial. Kondisi ini juga merupakanancaman bagi pengelola kampus untuk 

mewujudkan perguruantinggi yang bersih, transparan dan akuntabel. 

3) Kondisi Ekologi 

Kerusakan ekosistem menyebabkan rusaknya tata ruang IAIN Curup. Secara global, 

meningkatnya kerusakan ekosistemdan krisis ekologi menjadi ancaman bagi 

kelangsungan hidup umatmanusia. Bencana global ini dipicu oleh paradigma, 

pemikirandan aktivitas manusia yang cenderung positivistik dan eksploitatifdemi 

keuntungan semata tanpa mengindahkan harmonisasi dankeberlanjutan alam. 

Sumberdaya alam dijarah kelewat batas,tanpa memikirkan keseimbangan kosmos. 
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Di samping itu, krisislingkungan juga dipengaruhi absennya negara dan 

tumpulnyapenegak hukum atas praktik illegal logging, illegal fishing,illegal mining, 

pencemaran, environmental crime, korupsilingkungan, degradasi hutan di berbagai 

kawasan. Situasi globalini pada aras yang lebih nyata berimplikasi pada rusaknya 

tataruang kampus. Bencana banjir, rob dan cuaca ekstrim menjadi takterelakkan 

sehingga mengancam keberlangsungan pembelajarandan atmosfir akademis di 

kampus. 

4) Globalisasi dan kapitalisme 

Globalisasi yang didukung oleh ideologi kapitalisme dan neoliberalismeberdampak 

pada logika pasar sebagai panglima dunia(hegemoni pasar). Perdagangan pasar 

bebas, baik berupa kapital,barang dan jasa merupakan wujud kemenangan bagi 

kekuatanperusahaan multinasional yang menguasai kapital global (pasar). 

Globalisasi, yang menyerahkan semua aspek kehidupanberbangsa dan bernegara 

melalui mekanisme pasar berdampakpada penghapusan subsidi sosial, deregulasi, 

dan privatisasiperusahaan dan kekayaan negara yang melayani kebutuhan 

publikmenjadi barang komersial yang dikendalikan oleh logika pasar. 

Globalisasi berdampak pada semakin lemahnya peran negaradalam memenuhi 

kebutuhan dasar rakyatnya. Kebijakan-kebijakannegara disetir oleh kekuatan kapital. 

Jelas, dalamkonteks ini negara berpihak pada kepenting pemodal danmeminggirkan 

kepentingan rakyat. Situasi seperti ini, berakibatpada meningkatnya pengangguran, 

marginalisasi, ketidakadilan,dan pelanggaran hak-hak dasar politik, sosial, ekonomi 

warga. 

Globalisasi menuntut adanya modernisasi, liberalisasi dankomersialisasi bidang 

pendidikan. Kebijakan dan perubahanorientasi dunia pendidikan kepada 

industrialisasi, bukan hanyamengancam bagi hak-hak rakyat untuk memperoleh 

layananpendidikan yang bermutu dan terjangkau, melainkan juga mengancam 

prospectus studi keislaman di IAINCurup. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasimengancam berubahnya 

tata nilai masyarakat kampus danhilangnya identitas diri. Maraknya pornografi, 

pornoaksi,narkoba, pergaulan bebas, mental materialistik dan hedonistik 

dansebagainya disinyalir dampak dari teknologi tersebut. Nilai-nilaibudaya-lokal 

timur dan keagamaan menjadi tergeser di tengaharus informasi yang semakin sulit di 

bendung. 

Dengan demikian, globalisasi, kapitalisme dan liberalisasimerupakan ancaman 

serius bagi IAINCurupyangberorientasi pada pemahaman Islam yang mampu 

mewujudkantatanan sosial yang lebih baik dan kemaslahatan publik bagimasyarakat. 
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BAB V 

 

Visi dan Misi IAIN Curup 2014 

 

 

Visi 

Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, relegius, inovatif dan 

kompetitif di wilayah Sumatera pada tahun 2024 

Misi 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, religius, dan 

menghasilkan ilmu pengetahuan yang inovatif dan kompetitif . 

b. Menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai bidang disiplin ilmu melalui 

penelitian kompetitif yang bermutu dan handal.  

c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai proses 

pemantapan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan. 

d. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif. 

e. Membangun tatakelola yang professional,transparan dan akuntabel untuk 

menghasilkan pelayanan prima bagi civitas akademika dan masyarakat. 

f. Membangun kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan 

swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri 

dharma pendidikan tinggi yang bermutu. 

g. Melaksanakan kegiatan mahasiswa yang berbasis pengembangan soft skill dan 

berkarakter. 

 

Tujuan 

a. Menghasilkan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, religius, inovatif dan 

kompetitif . 

b. Menghasilkan berbagai ilmu pengetahuan melalui penelitian kompetitif yang 

bermutu dan handal. 

c. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, inovatif dan 

kompetitif sebagai proses pemantapan dan pemanfaatan pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

d. Menghasilkan integrasi nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif . 

e. Menghasilkan tatakelola yang professional,transparan dan akuntabel bagi civitas 

akademika dan masyarakat. 
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f. Menghasilkan kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah 

dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan 

tri dharma pendidikan tinggi yang bermutu. 

g. Menghasilkan kegiatan mahasiswa yang berbasis pengembangan soft skill dan  

berkarakter. 

Sasaran 

a. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidikan dan pembelajaran berstandar 

nasional, sehingga mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang berwawasan 

global,  religius, inovatif dan kompetitif.  

b. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem penelitian yang berstandar nasional, 

sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat 

menambah hasanah ilmu pengetahuan, menjadi rujukan pemecahan masalah di 

masyarakat, serta mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa 

dan masyarakat secara berkesinambungan.  

c. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang 

didasarkan pada hasil penelitian, sehingga dapat memberikan kontribusinya 

secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di 

masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta 

budaya masyarakat.  

d. Terciptanya integrasi nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif. 

e. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan dan administrasi yang 

memenuhi standar tata kelola yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel 

dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang 

bermutu. 

f. Terciptanya jaringan kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, instansi 

pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung 

pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang bermutu.  

g. Terciptanya kegiatan mahasiswa yang berbasis pengembangan soft skill dan  

berkarakter. 

 

Nilai-nilai Sekolah Tinggi/Values University  

a. Bermutu 
Sekolah Tinggi Agama Islam concern dan bertekad memproduksi, menghasilkan 

alumni yang bermutu dan memiliki kompetensiyang dibutuhkan oleh dunia kerja 

serta dapat diandalkan untuk kemajuan bangsa, agama dan negara. Dalam bidang 

penelitian,IAIN Curup bertekad untuk memproduksi karya akademik yang tidak 

hanya mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan berbasis integratif, tetapi 

sekaligus menjadi problem solver terhadap permasalahan umat, dan bangsa. 

 

b. Religius 
IAIN Curup adalah perguruan tinggi Islam yang mendasarkan setiap proses tri-

dharma perguruan tinggi pada nilai-nilai religiusitas, melalui integrasi moral 

akademik dan kesalehan sosial. 

 

c. Kompetitif 
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IAIN Curup concern menjadi perguruan tinggi Islam yang memiliki daya saing 

secara personal, sosial, dan profesional dengan perguruan tinggi lain. 

 

d. Inovatif. 

IAIN Curup concern mengimplementasikan nilai-nilai inovasi dalam proses 

pengajaran, pembelajaran dan penelitian. Dengan demikian mampu menghasilkan 

karya-karya akademik yang mampu memberikan kontribusi pada pengembangan 

ilmu pengetahuan dan mampu memberikan kontribusi terhadap kehidupan umat, 

bangsa dan negara. 
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BAB VI 

 

PERUMUSAN STRATEGI  

 

A. Strategi Pencapaian Tujuan sesuai dengan Visi 

Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, relegius, inovatif dan 

kompetitif  di wilayah Sumatera pada tahun 2024 sebagai berikut : 

 

Sasaran I:Menjadilembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu 

  

Strategi: 

a. Program peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran melalui publikasi 

pedoman pembelajaran yang berbasis pada nilai-nilai perguruan tinggi/values 

university. 

b. Program peningkatan mutu penelitian berbasis pada e-library dan e-journal. 

c. Program peningkatan mutu pengabdian masyarakat. 

d. Program evaluasi dan monitoring peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran, 

penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. 

e. Program pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring peningkatan mutu 

pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. 

 

Sasaran II:Menjadilembaga pendidikan tinggi Islam yang Religius 

 

Strategi: 

a. Program peningkatan pendidikan dan pengajaran yang religius. 

b. Program peningkatan penelitianyang religius. 

c. Program peningkatan pengabdian masyarakatyang religius. 

d. Program evaluasi dan monitoring pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta 

pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai religiusitas. 

e. Program pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring pendidikan dan pengajaran, 

penelitian, serta pengabdian kepada masyarakatyang berbasis pada nilai-nilai 

religiusitas. 

a. Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang Inovatif. 

b. Program peningkatan pendidikan dan pengajaran yang inovatif. 

c. Program peningkatan penelitian yang inovatif. 

d. Program peningkatan pengabdian masyarakat yang inovatif. 

e. Program evaluasi dan monitoring pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta 

pengabdian kepada masyarakat yang inovatif. 

f. Program pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring pendidikan dan pengajaran, 

penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yanginovatif. 

 

 

Sasaran III:Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang kompetitif 

 

Strategi: 
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a. Program penguatan Sumber Daya Manusia, dan modernisasi fasilitas kampus. 

b. Program peningkatan pendidikan dan pengajaranmelalui publikasi buku pedoman 

dan pegangan bagi SDM/Dosen yang berbasis pada nilai-nilai perguruan tinggi. 

c. Program peningkatan penelitian yang kompetitif melalui penguatan 

bantuan/hibah penelitian. 

d. Program peningkatan pengabdian masyarakat yang berbasis pada keunggulan 

IAIN Curup, seperti pendidikan karakter dan pendidikan soft-skill. 

e. Program evaluasi dan monitoring pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta 

pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif. 

f. Program pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring pendidikan dan pengajaran, 

penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif. 

 

B. Strategi Pencapaian Tujuan yang sesuai dengan Misi 

Sasaran I: Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidikan dan pembelajaran 

berstandar nasional, sehingga mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang 

berwawasan global, religius, inovatif dan kompetitif. 

 

Strategi: 

a. Program peningkatan tata kelola sistem dan prosedur pendidikan dan 

pembelajaran yang bermutu di IAIN Curup. 

b. Penyempurnaan kurikulum yang bermutu sesuai dengan standar nasional 

perguruan tinggi. 

c. Program Peningkatan kompetensi dosen dalam bidang pendidikan dan 

pembelajaran melalui pelatihan peningkatan kompetensi berbasis bidang studi 

keilmuan. 

d. Mendorong transformasi tenaga pengajar untuk melanjutkan pendidikan lanjut 

(minimalstrata tiga (S3) dan posdoctoral. 

e. Program pertukaran mahasiswa dalam rangka meningkatkan wawasan global. 

f. Perumusan kurikulum berbasis karakter untuk meningkatkan nilai-nilai 

religius dan kesalehan sosial mahasiswa. 

g. Program pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk meningkatkan 

kreatifitas dan inovasi. 

h. Program pembelajaran berbasis KKNI untuk menghasilkan mahasiswa yang 

berdaya saing pada dunia kerja. 

i. Program evaluasi dan monitoring proses pendidikan dan pembelajaran. 

j. Program pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring sebagai upaya 

meningkatkan proses pendidikan dan pembelajaran yang bermutu. 

 

Sasaran II: Tercipta dan terlaksananya suatu sistem penelitian yang berstandar nasional, 

sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat 

menambah hasanah ilmu pengetahuan, menjadi rujukan pemecahan masalah di 

masyarakat,serta mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa 

dan masyarakat secara berkesinambungan.  

 

Strategi: 

a. Program tata kelola sistem dan prosedur penelitian di IAIN Curup. 

b. Program peningkatan kompetensi dosen di bidang metodologi penelitian. 
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c. Program peningkatan kompetensi dosen di bidang publikasi ilmiah skala 

nasional dan internasional. 

d. Program peningkatan kuantitas dan kualitas jurnal berkala ilmiah IAIN Curup 

yang terakreditasi. 

e. Program kerjasama penelitian bersama antar perguruan tinggi dalam dan luar 

negeri. 

f. Program pembelajaran bermutu pada mahasiswa berbasis pengabdian dan 

pemberdayaan masyarakat. 

g. Program evaluasi dan monitoring penelitian. 

h. Program pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring sebagai upaya 

peningkatan kualitas penelitian. 

 

 

Sasaran III: Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang 

didasarkan pada hasil penelitian, sehingga dapat memberikan kontribusinya 

secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di 

masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta 

budaya masyarakat.  

  

Strategi: 

a. Program peningkatan tata kelola sistem dan prosedur pengabdian masyarakat. 

b. Program PAR untuk memecahkan peroblem agama dan sosial keagamaan. 

c. Program Desa Binaan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan 

membangun sosial serta budaya masyarakat. 

d. Program evaluasi dan monitoring proses pengabdian masyarakat. 

e. Program pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring sebagai upaya 

peningkatan proses pengabdian masyarakat. 

 

 

Sasaran IV: Terciptanya integrasi nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu 

pengetahuandan teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, inovatif dan 

kompetitif. 

 

Strategi: 

a. Program integrasi nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi melalui sistem pembelajaran dan penelitian yang bermutu, 

religius, inovatif dan kompetitif. 

b. Program peningkatan dan penerapan IT dalam proses pembelajaran dan 

layanan akademik yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif. 

c. Program evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kurikulum berbasis 

integrasinilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 

d. Program pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring sebagai upaya 

peningkatan kualitas proses integrasi nilai-nilai Islam dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan. 

 

 

 

Sasaran V: Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan dan administrasi yang 

memenuhi standar tata kelola yang baik, efisien, efektif, transparan dan 
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akuntabel dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan 

tinggi yang bermutu. 

Strategi: 

a. Program tata kelola, sistem dan prosedur tentang pengelolaan SDM berbasis 

IT. 

b. Program peningkatan manajemen pengelolaan SDM berbasis kompetensi dan 

IT. 

c. Program pengelolaan aset dan keuangan, administrasi yang baik, efisien, 

efektif, transparan dan akuntabel. 

d. Program monitoring dan evaluasi melalui audit internal dan eksternal secara 

berkala dan berkesinambungan. 

 

Sasaran VI: Terciptanya jaringan kerjasama yang luas terhadap instansi pemerintah dan 

swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri 

dharma perguruan tinggi yang bermutu.  

 

Strategi: 

a. Program tata kelola, sistem dan prosedur jaringan kerjasama yang luas. 

b. Program peningkatan MoU dengan Perguruan Tinggi lain di bidang  tri 

dharma perguruan tinggi. 

c. Program peningkatan MoU dengan stake holdersdalam penyerapan alumni 

IAIN Curup. 

d. Program evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan tata kelola, sistem, 

prosedur, dan MoU kerjasama. 

e. Program pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring sebagai upaya 

peningkatan kualitas tata kelola, sistem, prosedur, dan MoU kerjasama. 

 

Sasaran VII: Terciptanya kegiatan mahasiswa yang berbasis pengembangan soft skill dan  

berkarakter. 

 

Strategi: 

a. Program tata kelola, sistem dan prosedur pengembangan soft skill dan  

karaktermahasiswa. 

b. Program pengembangansoft skill dan karaktermahasiswa. 

c. Program pembinaan lembaga kemahasiswaan berbasis soft skill dan  

berkarakter. 

d. Program evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan tata kelola, sistem, dan 

prosedurpengembangan soft skill dan  karaktermahasiswa. 

e. Program pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring sebagai upaya 

peningkatan kualitas tata kelola, sistem, dan prosedurpengembangan soft skill 

dan karaktermahasiswa. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

IAIN Curup akan menjadi pendidikan tinggi Islam yang bermutu, religius, inovatif dan 

kompetitif  di wilayah Sumatera pada tahun 2040. Visi IAIN Curup ini diartikan sebagai 

tekad institusi untuk menjadi teaching university.Satu perguruan tinggi yang 

bermutu/execelent dalam pengajaran.Untuk mewujudkan harapan, dan cita-cita itu maka 

segenap civitas akademika mesti paham akan filosofi dan karakteristik pengembangan IAIN 

Curup tahun 2016-2040, yakni bermutu; religius; inovatif; dan kompetitif. Kemudian filosofi, 

dan karakteristik tersebut dinyatakan sebagai nilai-nilai perguruan tinggi atau university 

values. Nilai-nilai ini kemudian yang diharapkan mewarnai, dan memberi arti pada setiap 

proses pembelajaran dan pengembangan IAIN Curup dari 2015-2024. 

 Secara umum ada 4 (empat) fase pembenahan; dan pengembangan IAIN Curup 

menjadi teaching university tahun 2040, yakni: Pertama, pra-kondisi; fase ini meliputi 

kebijakan diarahkan untuk menguatkan Sumber Daya Manusia; pengembangan lokasi dan 

pembangunan kampus IAIN Curup; program modernisasi fasilitas pembelajaran berbasis IT 

dan digital,termasuk penguatan perpustakaan berbasis e-library.Kedua, leading-sector.Pada 

fase ini IAIN Curup sudah mampu memproduksi sistem pembalajaran yang khas serta 

didasarkan sepenuhnya pada nilai-nilai universitas.Ini dibuktikan adanya pegangan dan 

pedoman pengajaran serta pembelajaran yang komprehensif bagi dosen-mahasiwa.Ketiga, 

branding-positioning. Tahun 2024 adalah tahap dimana IAIN Curup telah diakui sebagai 

teaching university diwilayah Sumatera, dan dipercaya sebagai perguruan tinggi islam yang 

handal atau bermutu dalam pengajaran serta transformasi ilmu-ilmu keislaman. Hal yang 

paling penting, menjadi teaching university bukanlah tujuan akhir dari pengembangan IAIN 

Curup. Tetapi masih ada 2 (dua) tujuan paling penting dan final yakni research dan world 

class university. Ke arah ini kemudian IAIN Curupakan menuju dan dikembangkan.
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Lampiran 1. 

 

Tabel Indikator Pencapaian Sasaran Menjadi pendidikan tinggi Islam yang bermutu, 

relegius, inovatif dan kompetitif  di wilayah Sumatera pada tahun 2024. 

 

No. Sasaran  Indikator 

1. Sistem pendidikan dan 

pembelajaran berstandar 

nasional, sehingga mampu 

menghasilkan sumberdaya 

manusia yang berwawasan 

global, religius, inovatif 

dan kompetitif. 

a. Adanyatata kelola sistem dan prosedur 

pendidikan dan pembelajaran yang baik. 

b. Adanya kurikulum yang bermutu sesuai dengan 

standar nasional perguruan tinggi. 

c. Adanya peningkatan kompetensi dosen dalam 

bidang pendidikan dan pembelajaran. 

d. Jumlah tenaga pengajar yang melanjutkan 

pendidikan ke strata tiga (S3) dan postdoctoral 

minimal 50%. 

e. Adanya pertukaran mahasiswa dalam rangka 

meningkatkan wawasan global minimal 2 orang 

dalam 1 tahun. 

f. Adanya kurikulum berbasis karakter untuk 

meningkatkan nilai-nilai religius dan kesalehan 

sosial mahasiswa. 

g. Adanya pembelajaran yang mendorong 

mahasiswa untuk meningkatkan kreatifitas dan 

inovasi. 

h. Adanya kurikulum pembelajaran berbasis 

KKNI. 

i. Adanya program evaluasi dan monitoring 

proses pendidikan dan pembelajaran. 

j. Adanya pemanfaatan hasil evaluasi dan 

monitoring sebagai upaya meningkatkan proses 

pendidikan dan pembelajaran yang bermutu. 

2. Sistem penelitian yang 

berstandar nasional, 

sehingga mampu 

mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

yang dapat menambah 

hasanah ilmu pengetahuan, 

menjadi rujukan 

pemecahan masalah di 

masyarakat, serta 

mendukung proses 

pembelajaran bermutu 

kepada mahasiswa dan 

masyarakat secara 

berkesinambungan.  

 

a. Adanya tata kelola sistem dan prosedur 

penelitian di IAIN Curup. 

b. Adanya peningkatan kompetensi dosen di bidang 

metodologi penelitian. 

c. Adanya publikasi ilmiah dosen berskala nasional 

minimal 20% per tahun. 

d. Adanya publikasi ilmiah dosen berskala 

internasional minimal 5% per tahun. 

e. Adanya  jurnal terakreditasi A minimal 25%, dan 

terakreditasi B minimal 75%. 

i. Adanya penelitian bersama antar perguruan 

tinggi dalam negeri minimal 90%dan luar negeri 

minimal 10%. 

j. Adanya pendidikan dan pembelajaran bermutu 

pada mahasiswa berbasis pengabdian dan 

pemberdayaan masyarakat. 

k. Adanya evaluasi dan monitoring penelitian 
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pertahun. 

l. Adanya pemanfaatan hasil evaluasi dan 

monitoring sebagai upaya peningkatan kualitas 

penelitian. 
 

3. Sistem pengabdian kepada 

masyarakat yang didasarkan 

pada hasil penelitian, 

sehingga dapat memberikan 

kontribusinya secara 

signifikan dalam 

memecahkan berbagai 

persoalan yang timbul di 

masyarakat, mendorong 

pertumbuhan ekonomi, dan 

membangun sosial serta 

budaya masyarakat.  

 

a. Adanya tata kelola sistem dan prosedur 

pengabdian masyarakat. 

b. Adanya PAR minimal 4 paket pertahun. 

c. Adanya Desa Binaan minimal 6 paket pertahun. 

d. Adanya masyarakat binaan minimal satu dosen 

satu binaan. 

e. Adanya evaluasi dan monitoring proses 

pengabdian masyarakat pertahun. 

f. Adanya pemanfaatan hasil evaluasi dan 

monitoring sebagai upaya peningkatan proses 

pengabdian masyarakat pertahun. 

 

4. Integrasi nilai-nilai Islam 

dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

menuju lembaga yang 

bermutu, religius, inovatif 

dan kompetitif . 

 

a. Adanya program integrasi nilai-nilai Islam 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi melalui sistem pembelajaran dan 

penelitian yang bermutu, religius, inovatif dan 

kompetitif. 

b. Peningkatan dan penerapan IT dalam proses 

pembelajaran dan layanan akademik yang 

bermutu, religius, inovatif dan kompetitif. 

c. Adanya program evaluasi dan monitoring 

terhadap pelaksanaan kurikulum berbasis 

integrasinilai-nilai Islam dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan. 

d. Adanya pemanfaatan hasil evaluasi dan 

monitoring sebagai upaya peningkatan kualitas 

proses integrasi nilai-nilai Islam dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

e. Adanya perpustakaan berbasis e-journal; dan e-

library. 

5. Terciptanya suatu sistem 

tata kelola aset, keuangan 

dan administrasi yang 

memenuhi standar tata 

kelola yang baik, efisien, 

efektif, transparan dan 

akuntabel dalam rangka 

untuk mendukung 

pelaksanaan tri dharma 

perguruan tinggi yang 

bermutu. 

 

a. Adanya tata kelola, sistem dan prosedur tentang 

pengelolaan SDM berbasis IT. 

b. Adanya peningkatan manajemen pengelolaan 

SDM berbasis kompetensi dan IT. 

c. Adanya pengelolaan aset dan keuangan, 

administrasi yang baik, efisien, efektif, 

transparan dan akuntabel. 

d. Adanya monitoring dan evaluasi melalui audit 

internal dan eksternal secara berkala dan 

berkesinambungan. 

 

6. Terciptanya jaringan 

kerjasama yang luas, 

a. Adanya tata kelola, sistem dan prosedur jaringan 

kerjasama yang luas, minimal untuk kawasan 
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terhadap instansi 

pemerintah dan swasta, di 

dalam dan luar negeri, 

sehingga mampu 

mendukung pelaksanaan tri 

dharma perguruan tinggi 

yang mutu. 

Sumatera dan maksimal tingkat internasional. 

b. Adanya peningkatan MoU dengan Perguruan 

Tinggi lain di bidang  tri dharma perguruan 

tinggi. 50% untuk penelitian, 20% untuk 

pengabdian masyarakat dan 30% untuk kegiatan 

akademik lainnya. 

c. Adanya peningkatan MoU dengan stake 

holdersdalam penyerapan alumni IAIN Curup. 

d. Adanya evaluasi dan monitoring terhadap 

pelaksanaan tata kelola, sistem, prosedur, dan 

MoU kerjasama. 

e. Adanya pemanfaatan hasil evaluasi dan 

monitoring sebagai upaya peningkatan kualitas 

tata kelola, sistem, prosedur, dan MoU 

kerjasama. 

7. Terciptanya kegiatan 

mahasiswa yang berbasis 

pengembangan soft skill 

dan  berkarakter. 

 

a. Adanya tata kelola, sistem dan prosedur 

pengembangan soft skill dan  

karaktermahasiswa. 

b. Adanya pengembangansoft skill dan 

karaktermahasiswa. 

c. Adanya pembinaan lembaga kemahasiswaan 

berbasis soft skill dan berkarakter, melalui 

workshop 50% dari total mahasiswa pertahun. 

d. Adanya evaluasi dan monitoring terhadap 

pelaksanaan tata kelola, sistem, dan 

prosedurpengembangan soft skill dan 

karaktermahasiswa. 

e. Adanya pemanfaatan hasil evaluasi dan 

monitoring sebagai upaya peningkatan kualitas 

tata kelola, sistem, dan prosedurpengembangan 

soft skill dan  karaktermahasiswa. 

 

 

 



42 
 

 

Lampiran 2. 

  Roadmap pengembangan IAIN Curup menjadi teaching university. 

 

 

 

Pra-kondisi 
Teaching 
University 

 
Leading Sector  

 

Teaching 
University 

 

Pra-Kondisi menuju 
Research University 

 

 Penguatan SDM 

 Pengukuhan 

Pengembangan 

Kampus 

 Penguatan 

Fasilitas 

 Penguatan 

Sistem IT 

 E-Library 

sebagai basis 

pengembangan 

perpustakaan. 

 

Produksi dan 

Publikasi Sistem 

Pembelajaran 

yang berbasis 

pada nilai-nilai 

STAIN Curup 

 

 

Branding 

Positioning, STAIN 

Curup sebagai 

Teaching 

University di 

tingkat nasional 

tahun 2030 

 

Penguatan Culture 

Academic Dosen 

STAIN Curup, menuju 

homo academicus 

sebagai insan yang 

berkebutuhan 

berkarya, dan 

meneliti. 

 

2016-2018 

 

2017-2019 

 

2020-2025 

 

2030 


