
SASARAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI PAI 
 

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:  
     

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. 

     

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.  

     

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). 

     

 
 
 


