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KATA PENGANTAR 
 

Bismillahirrahmanirrahim 

 Segala puji kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat 

dan petunjukNya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) pengembangan 

Pascasarjana IAIN Pontianak ini dapat terselesaikan, yang hendak kami jadikan 

sebagai acuan pengembangan PASCASARJANA IAIN Pontianak 5 tahun ke 

depan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW dan para pengikutnya. 

 Renstra ini berisi gambaran menyeluruh tentang perencanaan strategis 

berbagai aspek pengembangan, meliputi kerangka kebijakan, isu dan tujuan 

strategis serta berbagai program dan sasaran yang hendak dicapai secara bertahap 

dan berkelanjutan.  

 Melalui Renstra ini, diharapkan agar semua pihak yang terlibat dalam 

pengembangan PASCASARJANA IAIN Pontianak dapat termotivasi untuk 

memacu diri dalam memfokuskan serta menjabarkan segala gerak dan langkah 

pengembangannya sejalan dengan perencanaan yang telah dirumuskan. Hal itu 

dilakukan guna meraih cita-cita bersama, yakni menjadikan PASCASARJANA 

IAIN Pontianak sebagai salah satu pusat kajian Islam center of Islamic Research 

dalam mencetak Mukmin Ulul Albab di masa depan yang bertumpu pada kekuatan: 

1) kepribadian; kekokohan aqidah dan kedalaman spiritual, keluasan ilmu,  

keagungan akhlak, dan kematangan professional; 2) kearifan lokal Islami melalui 

research; 3) kemajuan Teknologi Informasi berbasis akhlakul karimah. 

 Akhirnya, kami sangat mengharapkan partisipasi dari semua pihak guna 

mewujudkan Renstra ini menjadi kenyataan. Mudah-mudahan Allah SWT 

senantiasa melindungi dan meridlai segala usaha yang dilakukan. Amiin. 

Ihdinashshirathal mustaqim. 

 

      Pontianak,   30 Juni  2014 

      Direktur, 

 

Dr. Ali Hasmy, M.Si 

NIP. 19661010 200003 1 002 
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PENGANTAR TIM PENYUSUN 
 

 PascasarjanaIAIN Pontianak sebagai Perguruan Tinggi berdasarkan 

keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Nomor: Dj. I/806/2010), seluruh 

sivitas akademika semakin termotivasi untuk mewujudkan obsesi besarnya 

menjadikan kampus ini sebagai Centre of Islamic Research dalam mencetak 

Mukmin Ulul Albab  di masa depan yang bertumpu pada kekuatan: 1) kepribadian; 

kekokohan aqidah dan kedalaman spiritual, keluasan ilmu,  keagungan akhlak, dan 

kematangan professional; 2) kearifan lokal Islami melalui research; 3) kemajuan 

Teknologi Informasi berbasis akhlakul karimah.Salah satu bentuk kuatnya motivasi 

itu tercermin dalam usahanya untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) 

Pengembangan Pascasarjana IAIN Pontianak 5 Tahun ke Depan (2014-2019). 

 Penyusunan Renstra ini mendapat momentum yang tepat seiring dengan 

kebutuhan lembaga terkait akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi (BAN-PT). Selain itu, penyusunan Renstra ini didorong oleh semangat 

untuk menyongsong peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing di tengah 

persaingan global. 

 Pada dasarnya, Renstra ini dianggap penting direncanakan sebagai upaya 

PascasarjanaIAIN Pontianak untuk mencapai tujuan serta visi misi organisasi yang 

telah dibuat. Pada intinya, renstra ini berisi perencanaan strategis pengembangan 

PascasarjanaIAIN Pontianak 5 tahun yang akan datang, diarahkan untuk mencapai 

kemantapan Pascasarjana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan 

Standar BAN-PT dan penguatan akademik (academic reinforcement). Selain itu 

untuk mencapai posisi Pascasarjana berbasis research, yakni agar lebih dikenal dan 

diakui di tingkat nasional dan internasional menuju Centre of Islamic Research. 

 Renstra ini disusun oleh tim penyusun terdiri dari; Direktur, Wakil Direktur 

dan Ketua Program Studi. Tugas ini tentu tidaklah ringan, tetapi syukur 

alhamdulilah atas petunjuk-Nya pada akhirnya dapat terselesaikan, meskipun harus 

mengorbankan banyak hal: waktu, keluarga, tenaga, dan pikiran. Bahkan semuanya 

terasa lebih ringan antara lain karena setiap pekerjaan berat di Pascasarjana IAIN 

Pontianak dikerjakan secara bersama-sama dengan pendekatan kolegial, di samping 

itu dibantu oleh renstra referensi dari perguruan tinggi yang lainnya.  

 Oleh karena itu, tim penyusun sudah selayaknya menyampaikan terima 

kasih kepada semua pihak yang tekah ikut membantu terselesaikannya penyusunan 

renstra ini. Semoga, keinginan bersama seperti yang telah dicita-citakan itu dapat 

diwujudkan secara bertahap sampai dengan 5 tahun ke depan. Amin. 
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Pontianak, Juni 2014 

Ketua Tim Penyusun, 

 

 

  Dr. Misdah, M.Pd 

 NIP. 197002011998032007 
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Bagian I 

KERANGKA KEBIJAKAN 
 

1. Kebijakan Umum 

Menurut data UNESCO tahun 2014 tentang peringkat Indeks Pengembangan 

Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian 

pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala, bahwa indeks pengembangan 

manusia Indonesia makin menurun, termasuk di dalam dunia pendidikan. Di antara 

174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-110, menurun dibandingkan 

beberapa tahun sebelumnya. 

Dalam konteks diatas, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak 

memiliki peran besar dalam membantu negara dalam meningkatkan Indeks Prestasi 

Manusia khususnya di Kalimantan Barat. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Pontianak dikembangkan berdasarkan cita-cita mulia di kalangan akademisi dan 

cendikiawan muslim untuk membangun dan mewujudkan civil society, yang 

mencerminkan universalitas dan signifikansi Islam ditengah-tengah kehidupan 

ummat manusia. 

Generasi yang ingin diwujudkan memiliki pula kecakapan membangun 

peradaban dengan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip hidup yang wajar dan 

unggul, seperti keadilan, kebenaran, kebaikan, kedamaian, keteraturan, 

kenyamanan, persamaan, pluralitas, dan toleransi. Dalam konteks Pendidikan, 

pencerminan Islam tersebut teraktualisasikan pada profil kepribadian muslim ideal 

yang seimbang antara aspek intelektualitas dan aspek moral-spiritual, sosial dan 

individual, dan mengabdi kepada agama, masyarakat, dan bangsa secara kreatif dan 

penuh tanggung jawab. 

Paling tidak ada tiga (3) alasan strategis yang mendasari, yaitu: alasan 

ideologis, alasan filosofis, dan alasan sosio-psikologis. Secara ideologis, Islam 

merupakan agama serba mencakup (all-suficient), yang utuh holistik, dan universal. 

Oleh karena itu, tidak selayaknya ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu 

pengetahuan umum, seperti halnya yang berjalan di dunia pendidikan saat ini, 

termasuk di dalam penyelenggaraan pendidikan di PTKIN. Atas dasar pandangan 

dunia Islam yang integrated dan holistik, maka kehadiran Pascasarjana IAIN 

Pontianak dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak.  

Alasan filosofisnya adalah pengembangan kepribadian manusia harus 

dilakukan secara komprehensif dan integral, meliputi aspek intelektual, spiritual, 

akhlak, dan profesional. Alasan sosio-psikologisnya adalah adanya kesan –dan ini 

akibat perlakuan atas pandangan dunia Islam secara sempit--  bahwa lulusan PTKIN 

selama ini hanya dibekali kemampuan berpartisipasi dibidang pendidikan agama, 

pengembangan bidang agama. Mereka memang tidak dibekali kemampuan dan 
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keterampilan menjalankan fungsi-fungsi sosial yang lebih luas. Kehidupan 

masyarakat dalam kenyataannya tidaklah sederhana, dan ada kecenderungan 

semakin menunjukkan kompleksitasnya. Oleh karena itu, secara tidak terelakkan, 

diperlukan upaya terencana untuk mengembangkan generasi muda yang memiliki 

kompetensi tertentu untuk membimbing masyarakat serta membantunya dalam 

memecahkan berbagai persoalan hidup, mulai dari yang paling praktis hingga yang 

bersifat sangat intelektual. 

Mengingat pentingnya aspek kecerdasan intelektual diintegrasikan dengan 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, maka IAIN Pontianak sebagai 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri membangun kerangka pengembangan 

keilmuan, akademik, dan kelembagaan yang selaras. Pengembangan ilmu 

pengetahuan yang dijejak oleh IAIN Pontianak –dalam hal ini Program 

Pascasarjana—adalah berupa ilmu pengetahuan berbasis Islam (Islamic based-

knowledge) dalam pengertian luas, yakni ilmu pengetahuan yang tumbuh dan 

berkembang berdasarkan ayat-ayat kawniyah (alam semesta yang secara 

epistemologis dijangkau dengan instrumen observasi, eksperimentasi, dan 

penalaran logis) dan teks ayat-ayat qauliyah (al Qur’an dan al Hadits). Secara 

akademis, Pascasarjana IAIN Pontianak menekankan sistem akademik yang 

relevan dan kuat untuk mendukung terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan 

sebagaimana dimaksudkan serta mewujudkan generasi muda yang memiliki 

kepribadian, kemampuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pengembangan 

masyarakat menuju kemajuan dan kesejahteraan. 

Upaya pengembangan kelembagaan telah dilakukan IAIN Pontianak, 

bahkan sejak masih berstatus Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Cabang 

Pontianak. Hal tersebut terbukti dengan dibukanya Jurusan Syari’ah dan Jurusan 

Dakwah. Hingga saat ini IAIN Pontianak telah memiliki 17 (tujuh belas) program 

studi S1, yaitu: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, PGMI, PGRA, 

Bimbingan Konseling Islam, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Manajemen 

Dakwah, Ilmu al-Quran dan Tafsir, Studi Agama-agama, Psikologi Islam, Ekonomi 

Islam, Muamalah, Akhwalus Syahsiyah, Akuntansi Syariah,Manajemen Syariah, 

dan Perbankan Syari’ah. Pada tahun 2011, IAIN Pontianak memperoleh izin 

pembukaan Program Pascasarjanaberdasarkan Keputusan Direktur Jenderal 

Pendidikan Islam Nomor DJ.I/806/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Program 

Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam Pada Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Pontianak Tahun 2010. Saat ini Pascasarjana memiliki dua program studi; 

Pendidikan Agama Islam dan Ekonomi Syariah.  

Sebagai tanggapan terhadap aspirasi pendidikan masyarakat, Pascasarjana 

IAIN Pontianak mewajibkan dirinya untuk memperluas dan memeratakan 

kesempatan mengikuti pendidikan tinggi dan pengabdian pada masyarakat yang 

menjadi bagian dari tanggung jawab sosial Pascasarjana IAIN Pontianak. Selain itu, 

tuntutan dan harapan masyarakat pun meningkat sehingga Pascasarjana IAIN 

Pontianak berkewajiban untuk menghasilkan lulusan dengan mutu semakin tinggi 

serta mampu berdiri setara dalam pergaulan masyarakat dunia, berperan positif 

dalam penguatan landasan kehidupan keberagaman, peningkatan kesejahteraan, 

serta menghasilkan karya yang mampu mendorong peningkatan keunggulan 

bangsa. 
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Bertolak dari latar belakang dan harapan tersebut, maka sangat penting bagi 

Pascasarjana IAIN Pontianak untuk memiliki Rencana Strategis yang berfungsi 

sebagai pemandu bagi seluruh civitas akademika dalam mengarahkan dan 

mengerahkan sumber daya dan upayanya menuju akhir yang diharapkan (desirable 

ends). Rencana Strategis Pengembangan Pascasarjana IAIN Pontianak (2014-2019) 

ini, pada dasarnya merupakan kelanjutan dan pengembangan dari Rencana Strategis 

IAIN Pontianak terdahulu. Perumusan pandangan ke depan (revision) rencana 

strategis pengembangan berdasarkan rencana strategis terdahulu berupa perubahan 

perkembangan IAIN hingga Pascasarjana IAIN Pontianak. 

 

1.1. Falsafah Dasar 

1.1.1. Falsafah 

Keberadaan Pascasarjana IAIN Pontianak berasal dari dan karena 

kebutuhan pengabdian diri kepada masyarakat. Keberadaan tersebut hanya dapat 

lestari dan memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi masyarakat jika 

lembaga ini berdasarkan atas nilai-nilai Islam, filsafat Pancasila, dan 

berkebudayaan Borneo. 

Pascasarjana IAIN Pontianak didirikan dan dibangun di atas landasan 

filsafat keilmuan dan keislaman, bahwa pendidikan Islam harus bertujuan 

melakukan pembinaan dan pengembangan kepribadian peserta didik secara 

menyeluruh dengan penyajian seperangkat muatan yang berimbang antara 

pengembangan kejiwaan, perasaan dan kecerdasan serta perkembangan jasmani 

serta diselenggarakan dalam lingkungan yang Islami. Karena itu, kehadiran 

Pascasarjana berorientasi kepada pengembangan aspek-aspek spriritual, intelektual, 

dan profesional. Lingkungan pascasarjana harus mencerminkan masyarakat muslim 

yang menerapkan syariat dan akhlak Islam, sebab hanya dengan penerapan syariat 

dan akhlak Islam, tujuan pendidikan Islam dapat tercapai. 

Sebagai lembaga akademik, Pascasarjana IAIN Pontianak mengembangkan 

dan menyebarluaskan filsafat ilmu Islam, bahwa ilmu harus ditakrif sebagai seluruh 

khazanah kajian yang: (1) secara ontologi mencakup baik alam syahadah 

(empirical world) maupun alam ghaib (non-empirical world); (2) secara 

epistemologik menerapkan baik pendekatan indrawi, pendekatan penalaran, 

maupun pendekatan keimanan wahyu Allah, dan (3) secara ontologik dimaksudkan 

untuk meningkatkan pengetahuan manusia tentang Allah, mengembangkan 

masyarakat Islam, dan memecahkan berbagai masalah praktis ummat.  

Sebagai subsistem masyarakat, Pascasarjana IAIN Pontianak mendorong 

penciptaan struktur sosial yang fungsional bagi ketahanan dan perkembangan 

masyarakat Indonesia. Ini ditandai antara lain oleh kesesuaian antara kedudukan 

dengan peran setiap unsur masyarakat. Para pejabat berperan menjamin keadilan, 

para ilmuan berperan mengembangkan dan menyebarkan ilmu, para hartawan 

berperan membantu kaum kurang beruntung, sedangkan para pekerja harus 

terpanggil untuk terus berusaha dan berdoa. Kesatuan dan kerekatan sosial 

diupayakan melalui pendidikan dan keteladanan tentang hubungan antara 

kedudukan dan peran sosial. 
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Sebagai pranata budaya, Pascasarjana IAIN Pontianak mengupayakan diri 

menjadi pusat pengembangan dan penyebarluasan peradaban Islam berwawasan 

kebudayaan Borneo. Peradaban Islam yang hendak dikembangkan dan 

disebarluaskan mencakup ranah gagasan, pola perilaku, dan benda-benda buatan 

manusia. Pangkal tolak dari peradaban Islam adalah gagasan tentang hidup dan 

kehidupan yang benar, baik, dan mulia menurut ajaran Islam. 

Sebagai lembaga pengembang sumberdaya manusia, Pascasarjana IAIN 

Pontianak menjalankan usaha dengan memperhatikan kaidah-kaidah ekonomi 

pendidikan. Ini dilakukan dengan menekan sampai serendah mungkin tingkat 

pemborosan pendidikan (wastage in education), menjamin efisiensi internal, dan 

mengupayakan tingkat kemanfaatan individual (individual rate or return) dan 

kemanfaatan sosial (social rate of return) lulusannya. Dengan demikian, 

penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana IAIN Pontianak bukan merupakan 

konsumsi, melainkan benar-benar suatu investasi manusiawi (human investment). 

Sebagai lembaga pendidikan, Pascasarjana IAIN Pontianak ikut 

bertanggung jawab dalam proses pembentukan warga negara yang baik (good 

citizens), yang memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Pascasarjana IAIN Pontianak mendorong lahir dan 

tumbuhnya pemimpin yang berperan dalam pendidikan Islam berwawasan Borneo 

dengan landasan akhlaqul karimah. 
 

 

1.1.2. Keyakinan Dasar (Core Beliefs)  

Keyakinan dasar (core beliefs) yang perlu dimiliki oleh civitas akademika 

di Pascasarjana IAIN Pontianak dalam mewujudkan visi melalui misi adalah (1) 

pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermutu 

hanya terwujud berdasarkan pada kepercayaan bahwa mutu dapat dicapai melalui 

proses peningkatan secara berkelanjutan (continuously quality improvement) dan 

bertahap melalui continuous improvement and global mindset dimulai dari 

memenuhi Standar Nasional Pendidikan sampai dengan pencapaian world class 

management system, (2) kepercayaan bahwa Mukmin Ulul Albab yang hanya dapat 

diwujudkan berdasarkan konsep dan pandangan keilmuan “Mukmin Ulul Albab 

berparadigma Sains Tauhidullah”, (3) QuantumThinking, pendidikan holistik dan 

pendidikan karakter (akhlak mulia) mampu mempercepat pembentukan karakter 

Mukmin Ulul Albab sebagai agen perubahan, agar hidup bahagia di dunia dan di 

akhirat untuk mencapai ridha Allah SWT, (4) Sains Tauhidullah akan tumbuh dan 

berkembang di tangan civitas akademika Pascasarjana IAIN Pontianak yang 

memiliki komitmen, kompetensi, dan karakter yang baik. 

Selain itu perlu memegang tehuh prinsip dasar dalam pengembangan 

Pascasarjana IAIN Pontianak, yaitu: 1) kesatuan upaya dzikir, fikr dan amal shaleh 

dalam mewujudkan Mukmin al-albab, 2) ketauhidan, kesemestaan dan kejujuran 

ilmu dalam memandang dan mencapai kebenaran, 3) tanggung jawab dan kearifan 

dalam menggunakan kebebasan akademik, 4) keadaban, kemanfaatan, 

kebahagiaan, kemanusiaan, dan kesejahteraan, 5) aktualisasi nilai-nilai Islam dan 

falsafat Pancasila dalam kehidupan akademik, 6) pendidikan Pascasarjana yang 

unggul, 7) penelitian dan pelayanan kepada masyarakat yang bermutu, 8) 



Rencana StrategisPascasarjanaIAIN Pontianak 10 

 

kemandirian manajemen, transparansi, efisiensi, dan pengutamaan pada 

kepentingan lembaga, dan 9) penyatuan administratif yang mendukung 

kemandirian akademik. 
 

1.1.3. Nilai Dasar (Core Values) 

Untuk mewujudkan visi melalui misi Pascasarjana IAIN Pontianak, harus 

ditanamkan nilai-nilai inti (core values) yang cocok dengan visi tersebut: (1) sifat-

sifat utama: siddiq, amanah, tabligh, fathanah; (2) profesional; (3) kerja keras; (4) 

terbuka; (5) berani; (6) kritis dan teliti. 

Selain itu diperlukan nilai dasar yang lain yaitu: 1) ketaqwaan, kebenaran, 

keterpercayaan, keterpanggilan, dan kecerdasan, 2) bermutu, inovatif, dinamis, 

produktif, dan efisien, dan 2) tanggung jawab, kemandirian, dan keterbukaan 

wawasan. 
 

1.2. Visi 

Menuju Pascasarjana yang Ulung dan Terbuka dalam Kajian dan Riset 

Keilmuan, Keislaman serta Kebudayaan Borneo tahun 2025. 

 

A. Visi Program Studi PAI 

Menjadi Program Studi Pendidikan Agama Islam yang ulung dan terbuka 

dalam kajian dan Riset Keilmuan, Keislaman, serta kebudayaan Borneo 

Tahun 2025. 

 

B. Visi Program Studi ES 

Terwujudnya program studi magister ekonomi syariah yang unggul dan 

terbuka dalam kajian dan riset ilmu ekonomi dan syariah berbasis budaya 

Borneo. 
 

1.3. Misi 

A. Menyelenggarakan Pembelajaran dan Pendidikan dengan Pendekatan 

Inter dan Multidisipliner untuk Mengembangkan Kajian dan Riset 

Keilmuan, Keislaman dan Kebudayaan Borneo 

B. Menyelenggarakan Kajian dan Riset Keilmuan, Keislaman dan 

Kebudayaan Borneo yang Memberikan Manfaat bagi Bangsa dan 

Kemanusiaan 

C. Menyelenggarakan Pengabdian pada Masyarakat Berbasis Kajian dan 

Riset Keilmuan, Keislaman serta Kebudayaan Borneo. 

 

1.3.1. Misi Program Studi PAI 

a. Menyelenggarakan pembelajaran dan Pendidikan Agama Islam dengan 

pendekatan Inter dan Multidisipliner untuk mengembangkan kajian dan 

riset Keilmuan, keislaman, serta kebudayaan Borneo.  

b. Menyelenggarakan Kajian dan Riset Keilmuan, Keislaman, Kebudayaan 

Borneo yang memberikan manfaat bagi Bangsa dan Kemanusiaan. 
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c. Menyelenggarakan Pengabdian pada Masyarakat Berbasis Kajian dan 

Riset Keilmuan, Keislaman, Kependidikan serta Kebudayaan Borneo. 

 

1.3.2. Misi Program Studi ES 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan kajian ekonomi dan bisnis syariah 

yang kritis dan multidisiplin dalam perspektif kebudayaan Borneo secara 

teori dan praktek. 

b. Mengembangkan riset ekonomi dan bisnis syariah yang mampu 

memberikan kontribusi pada masyarakat. 

c. Menghasilkan magister ekonomi syariah yang berakhlak mulia dan 

berintegritas. 

d. Memperkuat dan memperluas kerjasama yang produktif dengan instansi 

pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga/industri syariah. 

  

1.4. Orientasi 

1.4.1. Pengembangan lembaga berorientasi pada usaha bersama untuk 

menghasilkan lulusan yang memiliki: 

a. Kekokohan aqidah, kedalaman spiritual, dan keluhuran akhlak, (2) 

keluasan ilmu, dan kematangan profesional. 

b. Kecakapan untuk menerapkan, mengembangkan dan memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

c. Integritas tinggi, tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, 

serta wawasan kebangsaan dan budaya Indonesia. 

d. Kemandirian, daya-cipta, dan jiwa kewirausahaan. 

 

1.4.2. Upaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk: 

a. Pengembangan ilmu agama, ilmu alam, teknologi dan humaniora secara 

kreatif dan inovatif untuk mewujudkan keunggulan bangsa. 

b. Pemanfaatan pengetahuan ilmiah, teknologi dan humaniora untuk 

pembangunan nasional dan daerah, serta pemberdayaan masyarakat. 

c. Pengayaan budaya dan peradaban untuk mendukung kemandirian dan 

keutuhan bangsa dan negara. 

 

1.4.3. Upaya peningkatan pengelolaan dan sumber daya Pascasarjana 

IAIN Pontianak untuk: 

a. Transformasi organisasi dan pengelolaan Pascasarjana melalui penerapan 

kaidah Kesatuan Administratif Kemandirian Akademik (KAKA) untuk 

mendukung produktifitas dan efisiensi pelayanan. 

b. Penyediaan sarana prasarana kampus untuk mendukung dengan 

keunggulan akademik dan relevansi program menuju Pascasarjana 

dengan baku-mutu dan reputasi internasional. 

c. Pengembangan jaringan kerjasama Pascasarjana untuk memperkuat 

kedudukan Pascasarjana sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, 
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teknologi, dan seni yang bercirikan Islam serta menjadi penggerak 

kemajuan masyarakat. 

 

1.5.  Tujuan 

A. Meningkatkan  mutu  pendidikan  melalui  fasilitasi  pendidikan dan 

pelatihan  untuk menghasilkan  mutu  Dosen,  Staf  dan  Mahasiswa  yang 

memiliki kekokohan aqidah dan kedalaman spiritual, keagungan akhlak, 

keluasan ilmu, kematangan profesional, bertanggung jawab, mampu 

mengembangkan  diri  dan  berdaya  saing  di  tingkat  nasional maupun 

internasional. 

B. Menunjang tercapainya  kemampuan,  profesionalitas,  dan akuntabilitas  

kinerja  dosen  di  lingkungan  Pascasarjana IAIN Pontianak   dalam 

menyelenggarakan proses belajar mengajar yang berkualitas. 

C. Meningkatkan  perbaikan  sistem  manajemen  pendidikan  dan pelatihan 

secara berkelanjutan menuju World Class Research University. 

D. Menunjang tercapainya kemampuan  penyelenggara  pendidikan dalam  

memanfaatkan teknologi informasi seluas-luasnya dalam 

penyelenggaraan pendidikan yang inovatif dan terkini. 

E. Menunjang tercapainya jejaring kerjasama dengan berbagai pihak baik 

dalam maupun luar negeri. 

 

1.6. Sasaran 

1.6.1. Sasaran Bidang Pengembangan Organisasi dan Manajemen 

Lembaga;  

a. Berkembangnya organisasi dan manajemen lembaga sebagai lembaga  

yang  sehat  dan  akuntabel  dalam  melaksanakan tugas dan  fungsinya  

sebagai  institusi  penunjang  Pascasarjana  berkualitas;  

b. Berkembangnya  kemampuan  lembaga  dalam  membangun kerjasama  

dan jejaring dalam  dan  luar  negeri untuk  menjadi lembaga  pengkajian  

dan  pengembangan  pendidikan bertaraf nasional dan internasional. 

c. Berkembangnya  kemampuan  sumberdaya  manusia  pengelola lembaga 

yang berkualitas, memiliki integritas, professional dan kompeten di 

bidangnya. 

d. Berkembangnya Sistem Manajemen Mutu Internal berstandar ISO 

9001:2008 di dalam  lembaga  dalam  mendorong  Visi Pascasarjana. 

e. Berkembangnya Sistem  Informasi  berbasis  Teknologi Informasi  yang  

mampu  mendukung kinerja manajemen organisasi secara maksimal.   

 

1.6.2. Sasaran Bidang Pengembangan Relevansi Pendidikan.  

a. Menunjang  peningkatan  mutu  pendidikan  di  semua  Program Studi  di  

lingkungan  Pascasarjana  dalam  memperoleh  akreditasimaksimal 

tingkat  nasional  dan  pemenuhan  standar  minimal pendidikan 

internasional; Menunjang  tersusun  dan terselenggaranya Kualifikasi 
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Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI), dinamis dan  memenuhi  

relevansi pendidikan  program  studi  terkait,  serta  adaptif  terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini; Menunjang  

peningkatan  kualitas  monitoring  dan  evaluasi implementasi seluruh  

kurikulum  program  studi di  lingkungan Pascasarjana. 

 

1.6.3. Sasaran Bidang Pengembangan Keterampilan Instruksional 

Dosen. 

a. Menunjang peningkatan mutu proses pembelajaran seluruh program studi 

menyangkut mutu perancangan, pembelajaran, dan evaluasi hasil 

pembelajaran. 

b. Menunjang peningkatan keterampilan teknologi pembelajaran dosen 

berbasis Teknologi Multi Media di lingkungan Pascasarjana.  

c. Menunjang  pengembangan  proses  pembelajaran  yang inovatif, 

kondusif, serta ikut mendorong terwujudnya interaksi akademik yang 

bertanggungjawab. 

d. Menunjang  pengembangan  pembelajaran  berbasis  teknologi informasi  

(E-learning)  di  lingkungan  Pascasarjana dalam  rangka perluasan dan 

pemerataan kesempatan belajar. 

 

1.6.4. Sasaran Bidang Pengembangan Manajemen Pendidikan  

a. Menunjang implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis ISO 

9001:2008 dalam pencapaian Visi Misi dan Tujuan Pascasarjana.  

b. Menunjang  pengembangan kemandirian  dan  penyehatan organisasi  

Pascasarjana,  serta  daya  saing  nasional  produk pendidikan  

Pascasarjana    yang  mandiri dan berdaya saing internasional. 

c. Menunjang  pengembangan  program  studi  baru  melalui konsep  

pengembangan  tata  kelola,  infrastruktur,  finansial, dan pengembangan 

sumberdaya manusia (capacity building).  

d. Menunjang  pencapaian  jaminan  mutu  internal  akademik bidang  

pendidikan  secara  terstruktur,  terencana,  dan berkelanjutan.  

 

1.6.5. Sasaran Bidang Pengembangan Pendidikan Akademik dan 

Profesional Dosen dan Mahasiswa 

a. Menunjang  pengembangan  kemampuan  dosen  dan mahasiswa  di  

lingkungan  Pascasarjana  untuk  selalu  proaktif dalam  proses  

pembelajaran,  menguasai  kompetensi  dan wawasan bidang ilmunya, 

dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. 

b. Menunjang  proses  penumbuhan  budaya  di  kalangan dosen sesuai  

disipling  ilmu  sehingga  mampu  menjalin  kerjasama bidang  pendidikan  

dengan  institusi  terkait,  didalam  dan  diluar negeri.  

c. Menunjang  proses  peningkatan  kemampuan  mahasiswa dalam bidang  

softskill,  leadership  dan  pendidikan  karakter untuk  mampu    bekerja  

dalam  komunitas  global  dan  menjadi citizen of the world. 
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Bagian II 

ISU DAN TUJUAN STRATEGIS 
 

2. Isu Strategis 

2.1. Nasional dan Global 

A. Perubahan pendidikan tinggi diseluruh dunia yang semakin cepat karena 

kemajuan ilmu, teknologi dan metode pendidikan berdampak pada 

struktur dan paradigma penyelenggaraan PascasarjanaIAIN Pontianak. 

B. Perubahan kebijakan nasional tentang pengembangan pendidikan tinggi 

sebagai konsekuensi Undang-Undang Pendidikan Nasional, Undang-

Undang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. 

 

2.2. Akademik 

A. Belum memiliki pengalaman cukup panjang dalam pengelolaan 

pendidikan tinggi dan tradisi akademik keislaman yang mengakar. 

B. Mutu lulusan belum memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dalam 

mewujudkan keunggulan bangsa. 

C. Produktivitas, mutu, dan relevansi penelitian serta pengabdian pada 

masyarakat belum menunjang terwujudnya Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Pontianak sebagai perguruan tinggi yang ulung. 

D. Bahan, metode dan proses pembelajaran belum berorientasi pada tujuan 

pendidikan. 

E. Jaringan kerjasama dengan Pascasarjana lain, lembaga pemerintah, badan 

usaha, dan masyarakat belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara 

optimal. 

F. Pengembangan dan internalisasi nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan 

kebangsaan belum teraktualisasi dalam kehidupan akademik. 

 

2.3. Kemampuan dan Kinerja Kelembagaan 

A. Struktur  Organisasi  lembaga  saat  ini  belum  cukup menggambarkan  

struktur  organisasi  yang  mampu menggerakkan  manajemen  secara  

efektif,  efisien  dan produktif  dalam  pencapaian  Visi/Misi  dan  Tujuan  

Pascasarjana. Meskipun  pada  dasarnya,  struktur  organisasi  telah 

merepresentasikan  komponen  kajian  dan  pengembangan pendidikan 
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berupa dosen, mahasiswa, manajemen pendidikan, dan kurikulum, serta 

teknologi informasi dalam pembelajaran, namun belum menggambarkan 

sebagai suatutim manajemen yang terintegrasi. 

B. Reputasi Pascasarjana IAIN Pontianak belum cukup dikenal baik 

ditingkat nasional maupun internasional. 

C. Organisasi yang mantap dan sinerji antar berbagai unit kerja Pascasarjana 

belum terwujud dan penerapan kaidah kesatuan administratif kemandirian 

akademik belum terlaksana secara optimal. 

D. Kemampuan satuan-satuan pelayanan perpustakaan, komunikasi dan 

informasi, serta sarana prasarana Pascasarjana IAIN Pontianak belum 

memenuhi baku-mutu nasional. 

E. Kesiapan Pascasarjana IAIN Pontianak dalam menghadapi globalisasi 

pendidikanm tinggi belum seperti yang diharapkan. 

F. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam manajemen 

Pascasarjana IAIN Pontianak masih terbatas. 

G. Manajemen Internal belum optimal karena belum ada Standar Operating  

Procedures  yang  baku  untuk  memelihara konformitas  dan  sinergi  

antara  unit kerja  satu  dengan  lainnya, serta antara Lembaga dengan 

Fakultas dan Pascasarjana. Dalam keadaan  semacam  itu,  sulit  

diharapkan  efektivitas,  apalagi efisiensi dan produktivitas dapat dicapai 

dengan optimal, sehingga perlu  langkah-langkah  optimalisasi  

pengembangan sumberdaya  manusia pengelola  organisasi,  manajemen,  

dan kegiatan  operasional  lembaga  yang  sesuai  dengan  Visi/Misi 

Pascasarjana yakni personil yang berkualitas, profesional, memiliki  

integritas,  dan    kompetensi  di  bidang  kajian  dan pengembangan 

pendidikan Pascasarjana; 

H. Organisasi  Pascasarjana IAIN Pontianak masih membutuhkan dukungan  

infrastruktur dansistim finansial yang lebih otonom. 

I. Standar yang ingin dicapai oleh Pascasarjana belum jelas  parameternya  

sehingga  belum  dapat  memberikan  arah kinerja yang jelas untuk 

dicapai; 
 

2.4. Sumber Daya Keuangan 

A. Pendanaan yang bersumber dari kerjasama belum maksimal. 

B. Sumber daya keuangan belum memadai untuk mendukung visi dan misi 

Pascasarjana IAIN Pontianak. 

C. Pendanaan pemerintah dan masyarakatuntuk pembiayaan pendidikan 

masih rendah. 

 

2.5. Sumber Daya Manusia 

A. Sebagian tenaga dosen belum memiliki komitmen yang tinggi pada 

Pascasarjana IAIN Pontianak. 

B. Mutu dan produktivitas sumber daya manusia belum maksimal. 
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C. Warga kampus belum mampu menerapkan visi dan misi Pascasarjana 

IAIN Pontianak secara maksimal. 

 

2.6. Grand Strategy 

Untuk  menjawab  Isu-Isu  Strategis  sebagai  hasil  Evaluasi  Diri dalam  

upaya  mencapai Tujuan  yang  dijabarkan  dari  Visi/Misi Pascasarjana,  disusun 

Grand Strategy yang mendasari setiap strategi dalam  melaksanakan  kebijakan 

Pascasarjanamelalui  Program  dan Kegiatannya, sebagai berikut :  

1. Merancang  dan  mengembangkan  Organisasi Pascasarjanayang ulung, 

terbuka,modern,  bermutu,  profesional,  lebih  otonom, dan inheren dengan  

langkah-langkah  penyehatan  organisasi secara konkrit,  dan peningkatan daya 

saing nasional;  

2. Meningkatkan  tata  lelola  Pascasarjana menuju  Good Governance,  terbuka,  

memiliki  kapasitas  pengelolaan  dan  pencitraan  publik  yang baik.  

3. Mendorong tenaga dosen berkualifikasi doktor memperoleh gelar Profesor di 

bidangnya dan mengembangkan kuantitas  dan  kualitas    sumber  daya 

manusia    yang  dimiliki  menjadi  personil  yang  memiliki komitmen,  

kreativitas  yang  inovatif dan  produktif,  memiliki integritas  dan  kompetensi  

memadai untuk  mendukung tugas dan  fungsi  lembaga  yang  akan  semakin  

meningkat  sejalan dengan  peningkatan  kemampuan  berkembang  

Pascasarjana khususnya  dibidang  pendidikan  tinggi  yang  menjadi  core 

business nya  serta  untuk  akselerasi  pencapaian  visi/misi Pascasarjana;  

4. Memanfaatkan  potensi  eksternal  melalui  kerjasama  dan pembentukan  

jejaring  (networking) berskala  regional, nasional maupun internasional untuk 

mendukung kemampuan pengkajian dan pengembangan pendidikan;  

5. Mengembangkan  Sistim  Informasi  Manajemen  berbasis Teknologi  

Informasi  baik  dalam  rangka  mendukung manajemen Pascasarjana  yang  

modern  maupun  untuk meningkatkan aksesabilitas Pascasarjana ke dunia luar 

dan pencitraaan publik; 

   

2.7. Kebijakan Pengembangan dan Tujuan Strategik 

2.7.1. Kebijakan dan Tujuan Tahun Pertama (2014-2015) 

a. Memenuhi semua SNP, Standar BAN-PT, SPMI dan kinerja sebagai 

penyelenggara Program Magister (S.2). 

2.7.2. Pengembangan Tahun Kedua (2015-2016) 

a. Memenuhi persyaratan dasar sebagai Pascasarjana bilingual, khususnya 

Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. 

b. Memenuhi semua persyaratan dasar sebagai Pascasarjana bercirikan 

keislaman. 

 

2.7.3. Pengembangan Tahun Ketiga (2016-2017) 

a. Memenuhi semua persyaratan dasar sebagai Pascasarjana Islam 

unggulan. 
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b. Penambahan program studi baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

dan tuntutan perkembangan  ilmu pengetahuan. 

 

2.7.4. Pengembangan Tahun Keempat (2017-2018) 

a. Memenuhi semua SNP dan Standar BAN-PT dan kinerja sebagai 

penyelenggara Program Magister (S2) agar diperoleh akreditasi 

maksimal. 

b. Memperbanyak produk/karya akademik dosen yang dapat dirasakan dan 

diimplementasikan kepada masyarakat. 

 

2.7.5. Pengembangan Tahun Kelima (2018-2019) 

a. Memenuhi persyaratan dasar sebagai Pascasarjana unggulan nasional. 

b. Meningkatkan pelayanan akademik berbasis ICT. 

 

2.8. Strategi Umum 

A. Keterpaduan dalam penyelenggaraan program. 

B. Keterpaduan penyelenggaraan administrasi. 

C. Optimasi pemanfaatan sumber daya. 

D. Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan. 

E. Pengelolaan berbasis kinerja untuk penjaminan mutu pelayanan. 

F. Pelestarian tradisi kelembagaan dan akademik.  
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Bagian III 

SASARAN DAN STRATEGI 
 

NO SASARAN TAHUN CAPAIAN 

A. 
Pencapaian Proses 

Perkuliahan: 

2014-

2016 

2016-

2018 

2018-

2020 

2020-

2022 

2022-

2025 

1. Setiap proses perkuliahan 

menggunakan classroom digital.       

2. Setiap kelas, tersedia layanan 

internet untuk kemudahan 

mengakses konten perkuliahan.  
     

3. Mulai awal tahun 2019 Untuk 

menjamin mutu akademik, 

seluruh materi perkuliahan (bahan 

perkuliahan dari dosen, tugas 

mahasiswa, naskah jawaban ujian 

(Mid test dan UAS) bebas dari 

plagiarism dan telah lolos uji 

turnitin plagiarism checker.  

     

4. Setiap kelas perkuliahan telah 

memenuhi prevalensi baku mutu 

perkuliahan dengan passing grade 

40% teori dan 60% praktek dan 

pengayaan, pendalaman dan 

perluasan materi perkuliahan.  

     

5. Mulai tahun 2019, setiap kelas 

perkuliahan content materi 

perkuliahannya 50% berasal dan 

dikembangkan dari hasil riset 

lapangan.  

     

 Pada tahun 2020, telah tersedia 

perkuliahan yang memberikan 

option: sebagai perkuliahan 

kombinasi antara course work, 

social work, public lecture atau 

research.    

     

B. 
Pencapaian Out Put  

Perkuliahan:  
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1. Setiap angkatan menghasilkan 

lulusan Magister PAI yang 60% 

penulisan tesisnya diterbitkan di 

jurnal terakreditasi.  

     

2. Setiap angkatan minimal 

menghasilkan 90% lulusan 

magister PAI dengan masa studi 

paling lama 2 (dua) tahun. 

     

3. Setiap angkatan menghasilkan 

50% mahasiswa magister PAI 

menjadi pemakalah/pembicara 

dalam forum seminar nasional 

dan internasional.  

     

4. Setiap angkatan menghasilkan 

50% lulusan magister PAI yang 

cakap bahasa Inggris dan Arab.  

     

5. Setiap angkatan menghasilkan 

riset Islamic Studies sebagai 

produk perkuliahan (matakuliah) 

yang 75% naskah artikelnya 

diterbitkan di jurnal bereputasi 

nasional. 

     

 

Time line penyusunan strategi pencapaian, dideskripsikan sebagai berikut: 

NO SASARAN TAHUN CAPAIAN 

A. 
Pencapaian Proses 

Perkuliahan: 

2014-

2016 

2016-

2018 

2018-

2020 

2020-

2022 

2022-

2025 

1.  

Merevisi dan memberlakukan 

pedoman penulisan tesis 

berstandar internasional library 

congress berikut transliterasi 

LC/ALA Romanization paling 

lama awal tahun 2019. 

     

2.  

Mulai awal tahun 2019 

mewajibkan lolos uji Turnitin 

plagiarism checker pada setiap 

penulisan artikel, makalah dan 

tesis dengan tingkat toleransi 

sebesar maksimal 25-30%. 

     

3.  

Pada awal tahun 2019 membuat 

dan memberlakukan pedoman 

penulisan artikel jurnal berstandar 

jurnal nasional terakreditasi. 
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4.  

Mulai tahun 2019 diprogramkan 

dan melaksanakan workshop 

kurikulum dengan muatan Islamic 

studies sebagai ciri pembeda 

program magister PAI 

Pascasarjana dengan program 

studi sejenis. 

     

5.  

Mulai tahun 2019 diprogramkan 

dan melaksanakan workshop 

minimal dua kali satu semester 

dan membentuk forum FGD di 

tingkat mahasiswa minimal sekali 

sebulan secara terjadual.  

     

6.  

Mulai tahun 2019 membentuk 

konsorsium keilmuan di tingkat 

Dosen untuk menciptakan 

academic atmosphere didalam 

perkuliahan dn diskusi 

akademik antarmahasiswa dan 

dosen minimal dua kali dalam 

satu semester. 

     

7.  

Mulai akhir tahun 2018 

menyediakan, memfasilitasi dan 

mewajibkan mengakses eferensi 

otoritatif dalam penulisan artikel 

ilmiah, makalah dan tesis.  

     

8.  

Mulai akhir tahun 2018 membuat 

regulasi: tema penulisan berbobot 

issue dan perdebatan 

internasional, merujuk e-book 

atau hard copy dan jurnal 

bereputasi nasional dan 

internasional ter-up date minimal 

5 tahun terakhir. 

     

9.  

Mulai awal tahun 2019 membuat 

regulasi untuk penulisan artikel 

dan makalah serta tesis minimal 

merujuk 80% bahan pustaka 

otoritatif yang berasal dari artikel 

jurnal bereputasi nasional dan 

internasional dengan merujuk 

Mendeley, Elsevier, Springer, J-

Store dan portal jurnal lain seperti 

John Wiley & Sons, APA, 

Maktabah al-Shamila dan lain-

lain.  
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10.  

Mulai akhir tahun 2018 

memperbanyak volume dan durasi 

public lecture yang 

dipresentasikan oleh para peneliti 

expert atau dosen bergelar Guru 

Besar minimal tiga kali dalam 

satu semester. 

     

11.  

Mulai awal tahun 2019 

menyediakan class room digital 

untuk menjadikan perkuliahan 

didukung dan berbasis IT yang 

dapat diakses secara personal oleh 

setiap mahasiswa dan dosen 

dalam setiap ruang perkuliahan. 

     

12.  

Mulai pertengahan tahun 2018 

membuat pengembangan regulasi 

untuk penulisan tesis. Minimal 

merujuk 3 referensi otoritatif 

sesuai bidang keilmuan dalam 

setiap halaman tesis. Ketentuan 

rujukan: 1 referensi berbahasa 

Indonesia dari naskah penulis asli 

(bukan sadur) dan 2 referensi 

berbahasa asing (Arab dan 

Inggris). 

     

13.  

Mulai awal tahun 2019 membuat 

program mengintensifkan 

bimbingan kursus bahasa asing 

(Arab dan Inggris) terjadual sekali 

seminggu selama satu semester 

yang wajib diikuti mahasiswa 

yang tidak lulus tes ALPA dan 

ELPA pada saat tes masuk 

penerimaan mahasiswa baru. 

     

14.  

Mulai awal tahun 2019 

mendorong penulisan tesis dan 

makalah dan tugas perkuliahan 

berbahasa asing (Arab dan 

Inggris). 

     

 

 


