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RENCANA OPERASIONAL 

FAKULTAS SYARI’AH 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO 

TAHUN 2015 -2019 

PENDAHULUAN 

 

A. Sejarah Singkat 

Kehadiran Fakultas Syari’ah IAIN Manado secara embrional sebagai 

Fakultas sudah ada sejak tanggal 11 Mei 1983 dengan berdirinya badan hukum 

Yayasan Pembina Institut Agama Islam Sulawesi Utara. Lembaga rintisan ini 

melahirkan Fakultas Syari’ah dengan Dekan Bapak Prof. A. J. Paransa, SH., serta 

para pembantu Dekan Bapak Drs. Sudjarwo, Ibu Dra. Ny. Z. E. Albugis dan Bapak 

Prof. Hasan Jan, dengan memulai perkuliahan pada tahun ajaran 1983-1984 di 

gedung Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Manado pada siang dan malam 

hari. Dosen-dosen lain yang telah mengabdikan diri di IAI ini pada tahun 

pertama adalah Drs. H. M. Yusuf Otoluwa, Drs. Hasanuri, Abd. Djalil Palakia BA, 

Drs. T. Z. Asikin dan Muhammad Sukarni BA. 

Sejalan dengan perkembangan waktu, melalui perubahan undang-

undang tentang Perguruan Tinggi di Indonesia pada saat itu yang 

memungkinkan berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dari 

pada filial Perguruan Tinggi yang berada terlalu jauh dari lokasi induk 

perguruan tinggi, maka pada tanggal 21 Maret 1997 bertepatan dengan tanggal 

12 Dzul-Qa’dah 1417 H, Fakultas Syari’ah Filial IAIN Alauddin Makassar di 

Manado berubah menjadi Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Manado. Semangat yang tinggi yang dimiliki pimpinan dan sivitas 

akademika dalam membangun STAIN Manado membuahkan hasil di tahun 

2014 dengan lahirnya Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tanggal 

17 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1435 H, terjadi 

transformasi dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado dengan mengusung 

tema IAIN Multikultural, maka Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam 
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Negeri (STAIN) Manado kembali menjadi Fakultas dengan 2 (dua) 

Jurusan/Program Studi S1, yakni; Jurusan/Prodi Ahwal Syakhshiyyah (AS) dan 

Hukum Ekonomi Syariah (HES).  

Setelah Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Pendidik berstatus Starata 

Tiga (Doktor) semakin bertambah, maka perjalanan Fakultas Syari’ah IAIN 

Manado juga mengandalkan unsur penunjang untuk mendukung kemajuan 

Fakultas Syari’ah yaitu pada aspek Unit Pelaksana Teknis, adalah Perpustakaan. 

B. Perkembangan Fakultas Syari’ah IAIN Manado Tahun 2013 - 2015 

Sampai dengan tahun akademik 2015/2016 keadaan Fakultas Syari’ah 

IAIN Manado dapat dilihat dari berbagai sudut pandang perkembangan yaitu : 

1. Keadaan Jurusan, Program Studi dan Status 

Pasca alih status dari STAIN menjadi IAIN, terjadi penambahan 

Program Studi secara signifikan. 

Fakultas Syari’ah membawahi 2 (dua) program studi, yakni 

Ahwal Syakhshiyyah, Hukum Ekonomi Syari’ah. Dari semua Program 

Studi yang ada, Prodi Ahwal Syakhshiyyah telah mendapatkan akreditasi 

dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi berdasarkan SK No. 

118/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 tertanggal 28 maret 2015. 
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Tabel 1 

Nilai Akreditasi Program Studi 

No. Program Studi Nilai 
Izin  

Penyelenggaraan Tanggal No SK BAN-PT Tanggal 

1. Ahwal Syakhshiyyah (AS) B Dj.I/2191/2007 13 Desember 2007 
118/SK/BAN-

PT/Akred/S/III/2015 28 Maret 2015 

2. 
Hukum Ekonomi Syari’ah 
(HES) 
 

C - - 
424/SK/BAN-

PT/Akred/S/X/2014 
24 Oktober 

2014 
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2. Keadaan Mahasiswa Tahun 2013 - 2015 

Hingga tahun 2015, jumlah total mahasiswa Fakultas Syari’ah 

IAIN Manado Strata Satu (S1) sejumlah 395 mahasiswa, jumlah ini 

terus merangkak naik secara signifikan hingga tahun 2015. Berikut 

data total mahasiswa S1 dilihat dari seluruh data fakultas. 

 
Tabel 2 

Data Mahasiswa  
Prodi Ahwal Syakhshiyyah & Hukum Ekonomi Syari’ah 

TA. 2012 - 2015 

AHWAL SYAKHSHIYYAH HUKUM EKONOMI SYARI’AH 

Tahun Prodi 
Jum
lah Total Tahun Prodi 

Jum
lah Total 

2012 AS 29 

196 

2012 HES 31 

199 

2013 AS 47 2013 HES 33 

2014 AS 27 2014 HES 45 

2015 AS 50 2015 HES 40 

2016 AS 43 2016 HES 50 
 

Hingga tahun 2015 distribusi mahasiswa masih kurang merata, 

di mana klasifikasinya adalah, prodi dengan jumlah mahasiswa  sangat  

banyak,  banyak dan serta tergolong sedikit  Prediksi untuk tahun 

mendatang jumlah mahasiswa per prodi juga masih sangat variatif. 

Namun sejak tahun 2016 jumlah mahasiswa baru berada pada angka 

seribu orang. Sebagian besar mahasiwa baru berasal dari SLTA-SLTA 

disekitar Kota Manado dan Kabupaten-Kota yang mayoritas 

masyarakatnya muslim, seperti Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kab. 

Bolaangmongondow Timur, Kab. Bolaangmongondow Selatan, dan 

Kab. Bolaangmongondow Utara. Total seluruh Kabupaten-Kota di 

Provinsi Sulawesi Utara adalah sebanyak 15 daerah. 
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Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Manado memiliki 

heterogenitas dalam hal latar belakang sosial, budaya, politik, 

ekonomi, tingkat pengetahuan agama Islam bahkan jenis pemahaman 

keislaman, sebagian kecil ada yang tergolong muallaf (baru masuk 

Islam). Untuk tahun-tahun mendatang diperkirakan akan terjadi 

peningkatan secara signifikan diangka lebih dari seribu mahasiswa 

karena semangat perbaikan dan peningkatan kualitas pasca alih status 

dari STAIN menjadi IAIN. 

3. Keadaan Tenaga Edukatif 

Dosen merupakan salah satu faktor yang memegang peranan 

penting dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi. 

Menyadari betapa penting peranannya, terutama dalam upaya 

meningkatkan kualitas lulusan, maka pihak fakultas bersama institut 

secara terus menerus dan secara simultan mendorong dan memberi 

peluang yang seluas-luasnya kepada para dosen untuk melakukan 

pengayaan wawasan keilmuan baik melalui institusi maupun usaha 

mandiri; melakukan perbaikan penataan administrasi kepegawaian, 

pengiriman dan menyertakan pada kegiatan-kegaiatan ilmiah, dan 

pengembangan bidang minat. 

Selain itu, untuk peningkatan wawasan global merupakan 

tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga peningkatan 

kemampuan bahasa asing dan kualitas tulisan dan penelitian harus 

mendapatkan perhatian oleh semua pihak. Untuk itu, maka menjadi 

kewajiban institut dan fakultas untuk memberikan dorongan dan 

peluang yang memadai dalam meraih kesempatan-kesempatan 

tersebut. 

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dosen dan dalam 

rangka meningkatkan pelayanan kepada para mahasiswa, maka 

Fakultas Syari’ah IAIN Manado mengambil beberapa kebijakan antara 

lain; (1) mendorong dan memfasilitasi para dosen melakukan studi 
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lanjut jenjang S3; (2) mengikuti pelatihan, seminar atau lokakarya; (3) 

mengikuti refressing course atau on job training; (4) penulisan jurnal 

terakreditasi nasional dan buku ajar; (5) mendorong dan 

memfasilitasi para dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat; (6) meningkatkan atmosfir akademik secara 

terus menerus dan konsisten untuk; 

a. Studi lanjut (S-3) 

Hingga tahun 2015, dosen-dosen Fakultas Syari’ah IAIN 

Manado sudah tidak ada lagi yang berstatus sarjana stara satu (S1) 

seluruhnya sudah berada di jenjang S2 yang berkewajiban untuk 

melanjutkan ke jenjang S3. Hingga tahun 2016, dosen-dosen yang 

sudah bergelar sarjana S3 (Doktor) sebanyak 4 orang dosen. 

Adapun yang sedang dalam melaksanan Tugas Belajar (TB) 

sebanyak 3 orang dosen, dan yang sedang Izin Belajar sebanyak 3 

orang dosen. 

Target hingga tahun 2019, seluruh dosen yang sedang tugas 

maupun izin belajar saat Renop ini disusun sudah kembali lagi 

bertugas di Fakultas Syari’ah IAIN Manado dan turut membantu di 

masa pembenahan Sumber Daya Manusia dan sistem manajemen 

menuju transformasi jilid dua yakni menujun Uinversitas Islam 

Negeri (UIN) di tahun 2023. 

Sampai saat ini jumlah dosen tetap yang berstatus PNS 

berjumlah 12 orang, dan yang bukan PNS sebanyak 2 orang. 

Walaupun peluang untuk melakukan studi lanjut diberikan seluas-

luasnya kepada semua dosen, namun dalam pemberangkatan 

dosen yang studi lanjut tetap memperhatikan keseimbangan 

jumlah dosen yang ada di jurusan dan program studi, agar proses 

belajar mengajar tidak sampai terganggu. Disamping itu juga tetap 

memperhatikan kesesuaian disiplin ilmu yang diambil. 
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b. Peningkatan jabatan fungsional dosen 

Selain melalui jalur pendidikan formal (S2, dan S3), upaya 

peningkatan kualitas proses belajar mengajar juga dilakukan 

melalui peningkatan jabatan fungsional dosen. Bila sebelum tahun 

2015, kenaikan pangkat dosen menuju jabatan fungsional Lektor 

cukup lambat, terlebih lagi jika masuk ke jabatan Lektor Kepala di 

mana sistem operasionalnya sudah menggunakan ICT, maka 

akselerasi pembinaan dosen harus direalisasikan di tahun 2017.  

c. Jumlah dosen 

Untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan 

pelayanan kepada para mahasiswa, Fakultas Syari’ah IAIN Manado 

melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 

tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai 

Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap 

Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta, telah merekrut 4 orang 

dosen tetap bukan PNS di tahun 2016. Demi memenuhi quota 

dosen yang harus selaras dengan peningkatan jumlah mahasiswa 

yang signifikan di setiap tahunnya, maka di setiap tahun setelah 

2016 harus ada penambahan dosen tetap baik PNS maupun non 

PNS minimal 10 orang per-tahun. 

d. Training / Kursus   

Hingga tahun 2016, training yang diterima oleh para dosen 

lebih difokuskan pada pembenahan artikel untuk dapat dipublikasi 

di jurnal yang sudah terakreditasi (minimal B) Dikti. Selain itu juga 

dibangun perbaikan ke dalam, dalam hal pembenahan pengelolaan 

jurnal di fakultas menuju Open Journal System (OJS) dan Akreditasi 

Dikti. Tahapan-tahapan perbaikan secara simultan harus terus 

berjalan hingga tahun 2019 semua jurnal sudah terakreditasi 

nasional. Semua pembiayaan dari kegiatan tersebut dibebankan ke 

Dana Dipa IAIN Manado. 
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e. On job training / refreshing course 

Program ini diperuntukkan bagi para dosen dalam rangka 

untuk meningkatkan pengalaman empiris di lapangan dan sebagai 

upaya penyegaran kembali keilmuannya. Karena itu kegiatan ini 

lebih diprioritaskan kepada para dosen yang telah lama 

menyelesaikan studi S3. 

f. Penelitian dan Publikasi Ilmiah 

Untuk meningkatkan kualitas proses akademik dan 

pengalaman empiris bagi dosen, maka Fakultas Syari’ah IAIN 

Manado harus mengambil kebijakan mendorong dan memfasilitasi 

semua dosen melakukan penelitian, baik secara mandiri maupun 

secara berkelompok. Jenis penelitian yang difasilitasi oleh Fakultas 

Syari’ah IAIN Manado selama ini adalah penelitian yang 

dikompetisikan secara general sesuai identitas fakultas. Oleh 

karenanya, di tahun yang 2017 Fakultas Syariah IAIN Manado 

harus mampu memfasilitasi dosen dalam Penelitian Berbagai 

Bidang Ilmu (PBI) dan Penelitian Program Unggulan (P2U) yang 

dapat diusulkan setiap dosen setiap semester sekali.   

Untuk meningkatkan kemampuan menulis dan 

berkomunikasi secara ilmiah, Fakultas Syari’ah IAIN Manado telah 

mendorong untuk menerbitkan jurnal ilmiah.  Sampai saat ini 

sedikitnya terdapat 1 (satu) jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh 

fakultas untuk menampung dan mempublikasikan hasil penelitian 

atau hasil pemikiran para dosen. Adapun rincian jurnal yang 

diterbitkan oleh fakultas, jurusan atau lembaga dilingkungan 

Fakultas Syari’ah IAIN Manado adalah sebagaimana yang disajikan 

pada Tabel 3. 
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Tabel 3 
Rekapitulasi jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh fakultas, 

jurusan dan lembaga dilingkungan IAIN Manado 
 

No Nama 
Jurnal 

Lembaga yang 
Menerbitkan 

Nomor ISSN 
Status 

Akredita-
si 

1. Al-Syir’ah Fak. Syari’ah Online : 2528-0368 
Cetak   : 1693-4202 Belum 

 

g. Penulisan Buku Ajar 

Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses 

belajar mengajar, maka Fakultas Syari’ah IAIN Manado telah 

mengambil kebijakan mendorong semua dosen untuk menulis 

buku yang dibagi menjadi dua klasifikasi yakni buku referensi atau 

buku ajar. Kebanyakan buku yang diterbitkan oleh Fakultas 

Syari’ah IAIN Manado bersifat buku referensi bukan buku ajar. 

Untuk itu, demi menunjang sistem pembelajaran berbasi 

kurikulum KKNI, pada tahun 2017 fakultas harus memulai 

memilih penulisan buku ajar sebagai proyek unggulan bagi Dosen. 

Untuk mencetak buku-buku tersebut, Fakultas Syari’ah IAIN 

Manado di tahun 2017 harus menjalin kerjasama dengan pihak 

ketiga yang sudah mapan dalam penerbitan dan pemasaran demi 

mengangkat nama Fakultas Syari’ah IAIN Manado di ranah 

Nasional. 

4. Keadaan Karyawan  

Jumlah karyawan pada unit-unit secara keseluruhan berjumlah 

3 orang yang tersebar pada 2 unit kerja sub bagian, yaitu sub bagia 

AKA da AUK. 

Kosentrasi pegawai hingga 2016 ini masih ada dibagian umum 

dan keuangan. Sementara itu, tuntutan untuk memberikan pelayanan 

prima kepada setiap civitas akademika (mahasiswa) dituntut 

tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dasar (computer 
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pelayaan) yang prima, maka adanya konsentrasi seperti yang ada saat 

ini perlu diadakan pengayaan (pengembangan) kompetensi dengan 

memberikan pelatihan kepada setiap SDM. Dengan telah 

terbangunnya sistem informasi, maka khususnya untuk karyawan di 

kantong-kantong unit yang dirasa overload dapat dialihkan ke unit 

lain yang beban pekerjaanya dirasakan minim. 

5. Keadaan Aset Fisik 

Kampus Fakultas Syari’ah IAIN Manado hingga tahun 2016 

berlokasi satu wilayah di sebelah tenggara kota Manado, yaitu di Jl. Dr. 

SH. Sarundajang Kawasan Ringroad I Kelurahan Malendeng 

Kecamatan Paal Dua Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. 

Kompleks kampus yang dibangun di atas lahan seluas 167 m2 

terdiri dari sebuah gedung utama yang berlantai 2 (dua). Gedung yang 

memiliki total luas bangunan 10.5 m2, didalamnya terdiri dari 24 

buah ruang dengan ukuran yang bervariasi sesuai dengan fungsinya 

sebagai ruang kantor, perpustakaan, ruang kelas, ruang seminar dan 

sarana penunjang lainnya. Selain bangunan gedung, prasarana 

penunjang yang dimiliki adalah pelataran parkir dan taman. 

 
Tabel 6 

Gedung Fakultas Syari’ah IAIN Manado 

NO 
SERTIFIKAT 

NOMOR 
LUAS  SAT DIMANFAATKAN 

a B C d E 
1. 18.01.06.05.4.00005 10.5 m2 Gedung Perkantoran 
2. 18.01.2.00001 76.5 m2 Gedung Perkuliahan 
3. 18.01.06.05.4.00005 80 m2 Gedung Perkuliahan 

 

Perkembangan nilai aset gedung dan bangunan hingga tahun 

2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan oleh karena 

kegiatan pembangunannya lebih banyak mengarah pada penyediaan 

prasarana baru yang bersifat ekstensif. Namun kegiatan 

pembangunan rehab atau perawatan untuk mempertahankan 
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performance bangunan dan renovasi ruang untuk alih fungsi guna 

memperoleh manfaat yang maksimal belum dimaksimalkan. Kegiatan 

tersebut juga membutuhkan alokasi dana yang cukup besar oleh 

karena pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang terus 

berjalan hingga 2023. Untuk itu disetiap tahunnya, khususnya hingga 

tahun 2019, dibutuhkan progres anggaran yang mencukupi di luar 

dana rutin dari mahasiswa dengan cara membangun sistem ekonomi 

kampus di luar PNBP rutin IAIN Manado. 

 

C. Tantangan 

Tantangan menunjuk kepada adanya perkembangan situasi di luar 

Fakultas Syari’ah IAIN Manado yang terbagi ke dalam tantangan 

perkembangan dunia internasional, nasional, regional, perubahan pada 

stakeholder, dan perkembangan kompetitor. Perkembangan globalisasi dunia 

yang berintikan liberalisasi informasi, liberalisasi perdagangan, dan 

liberalisasi investasi telah menghadapkan Fakultas Syari’ah IAIN Manado 

sebagai salah satu fakultas yang tertantang untuk dapat go international. 

Liberalisasi informasi dan investasi yang merambah dunia pendidikan 

mendorong Fakultas Syari’ah IAIN Manado untuk dapat menjadi lembaga 

pendidikan yang mampu disandingkan dan dipertandingkan dalam 

pergaulan international.  

Perkembangan lingkup nasional dan regional telah mendorong 

stakeholder (pemerintah, mahasiswa, sponsor mahasiswa, pengguna lulusan, 

pengguna berbagai jasa Fakultas Syari’ah IAIN Manado) menuntut lebih 

banyak kepada Fakultas Syari’ah IAIN Manado untuk lebih berkualitas 

sehingga Fakultas Syari’ah IAIN Manado ke depan diharap melakukan 

peningkatan kualitas yang berkelanjutan (continuous improvement) sesuai 

kebutuhan stakeholder sehingga memenuhi tuntutan akuntabilitas. 

Perkembangan perguruan tinggi lain baik PTN, PTS, maupun PTA adalah 

pesaing dalam usaha namun sekaligus mitra dalam pengembangan ilmu 
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pengetahuan. Keadaan ini dapat dijadikan dasar bagi Fakultas Syari’ah IAIN 

Manado untuk bertekad dan berusaha menjadi lembaga yang unggul dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan Islam berbasis masyarakat multikultural. 

 

D. Masalah Utama 

Masalah utama pengembangan Fakultas Syari’ah IAIN Manado sebagai 

lembaga pendidikan terkemuka dikategorikan menjadi lima jenis, yaitu : 

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Fakultas Syari’ah IAIN 

Manado memiliki perbedaan ratio dosen terhadap mahasiswa yang 

belum optimal, cohort tenaga dosen yang belum terkonsentrasi pada 

pembenahan unit-unit kerjanya masing-masing sehingga dibutuhkan 

peningkatan karier dosen atau karyawan, dan tuntutan peningkatan 

kesejahteraan. 

2. Perbaikan kurikulum berbasis KKNI. Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI) merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa 

Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan 

kerja nasional serta sistem penilaian kesetaraan capaian 

pembelajaran (learning outcomes) nasional, yang dimiliki Indonesia 

untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang bermutu dan 

produktif. Dengan tidak adanya dokumen KKNI di seluruh Program 

Studi memaksa seluruh Prodi untuk menyusun dokumen kurikulum 

berbasis KKNI. 

3. Peningkatan Akreditasi Program Studi dan Fakultas. Minimnya 

dokumen pelengkap penilaian akreditasi prodi dan Fakultas 

menghasilkan nilai yang tidak memuaskan pada akreditasi seblum 

2015. Untuk itu, menghadirkan seluruh dokumen tersebut menjadi 

kewajiban yang urgen pada aspek akselerasi penilai akreditasi prodi 

dan institusi yang lebih baik hingga tahun 2019. 

4. Bahan Pembelajaran. Sebagai sebuah lembaga yang terkemuka dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan Islam di Sulawesi Utara, Fakultas 
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Syari’ah IAIN Manado perlu peningkatan produktivitas dan kualitas 

buku dan berbagai jenis bahan ajar yang lain, peningkatan produksi 

jurnal dan akses jurnal, peningkatan kualitas hasil penelitian dan 

diseminasinya. 

5. Optimalisasi Peralatan. Beberapa prodi masih memerlukan pengadaan 

peralatan untuk peningkatan kualitas pembelajaran baik karena 

belum memiliki peralatan yang dimaksud maupun untuk memenuhi 

rasio yang lebih baik antara jumlah peralatan dan jumlah mahasiswa. 

Kualitas pembelajaran yang lebih baik belum ditunjang dengan 

optimalisasi perpustakaan fakultas. Peralatan yang belum optimal 

dimanfaatkan sebagai alat pembelajaran adalah internet. Kritikan dari 

dosen maupun mahasiswa terhadap kelengkapan peralatan ruang 

kuliah yang memadai untuk berbagai metode pembelajaran 

memerlukan tindak lanjut yang nyata sehingga peningkatan kualitas 

pembelajaran terpenuhi. 

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan. Fakultas Syari’ah IAIN Manado 

memerlukan peningkatan suasana akademik yang mencerminkan diri 

sebagai lembaga pendidikan tinggi dibanding sebagai tempat 

berkumpulnya individu semata. Fakultas Syari’ah IAIN Manado tidak 

hidup dalam ruang kosong sehingga perubahan lingkungan, baik 

regional, nasional, maupun internasional perlu terus diikuti, untuk itu 

Fakultas Syari’ah IAIN Manado perlu membangun jaringan kerjasama 

yang lebih harmonis dan erat dengan berbagai pihak yang dapat 

mendukung fungsi pendidikan tinggi. Perlu usaha-usaha khusus untuk 

meningkatkan kerjasama regional, nasional, maupun internasional. 

Sebagian besar mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Manado adalah 

mahasiswa S1 yang dibiayai oleh orangtuanya, oleh karena itu 

hubungan dengan orang tua mahasiswa yang selama ini hanya pada 

saat mahasiswa baru dan wisuda dapat dijalin dengan 
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mensosialisasikan akses orang tua terhadap internet untuk 

mengontrol mahasiswa. 

 

E. Pendekatan 

Pendekatan yang perlu digunakan untuk menjawab tantangan dan 

masalah yang dihadapi maka pendekatan yang dipilih adalah melakukan 

peningkatan kualitas yang berkelanjutan (continuous improvement) dengan 

dasar pemikiran yang bersifat sirkuler dalam teknis pelaksanaannya yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan (PDCA = Plan, Do, Check, 

Act).  

Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan kualitas manajemen 

dan SDM dari unit kerja yang diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 

Pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan benar-benar dikerjakan sehingga 

mencapai mutu. Evaluasi terhadap pelaksanaan dilakukan sebagai suatu 

kebutuhan untuk memperbaiki langkah selanjutnya agar dapat mencapai 

baku kinerja yang ditetapkan bersama. Pelaksanaan peningkatan kualitas 

yang berkelanjutan disesuaikan dengan keadaan di masing-masing unit kerja. 

 

F. Usaha-Usaha 

Untuk menyusun Rencana Operasional Fakultas Syari’ah IAIN Manado 

ditempuh melalui berbagai usaha, antara lain : 

1. Koordinasi antar pimpinan baik vertikal maupun horizontal (mulai 

Rektorat sampai Ketua Program Studi). 

2. Rapat Senat Fakultas Syari’ah IAIN Manado untuk menentukan Visi, 

Misi, dan Tujuan Fakultas Syari’ah IAIN Manado. 

3. Koordinasi Tim Penyusun Rencana Induk Pengembangan Fakultas 

Syari’ah IAIN Manado yang terdiri dari unsur Dekan, Senat Fakultas, 

Kepala Bagian Administrasi,. 

4. Identifikasi keadaan saat ini dan estimasi keadaan 10 tahun yang akan 

datang. 
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I .  KEBIJAKAN DASAR 

 

A. Umum 

Kebijaksanaan dasar Rencana Operasional (Renop) Fakultas Syari’ah 

IAIN Manado perumusannya berdasarkan kepada: 

1.  Landasan idiil-filosofis : Pancasila 

2.  Landasan konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang -

Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 12 Tahun 2003. 

3.  Landasan operasional :  

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4301); 

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5670); 
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e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 

tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864); 

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 

tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5007); 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 

Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5500); 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5533); 

j. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 24); 

k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2014 

tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado 

menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado. 

l. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang 

Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam; 
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m. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan 

Tinggi Agama Islam; 

n. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam 

Negeri Manado. 

o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 

2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253); 

p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 

2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

q. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan 

Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1958); 

r. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 

2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290); 

s. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 

44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); 

t. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Pada 

Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan Oleh 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1699); 

u. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang 

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada perguruan 

Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1808); 
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v. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, 

Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah 

Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 231); 

w. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan 

Tinggi Keagamaan dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 76); 

x. Statuta IAIN Manado Tahun 2016. 

4.  Kebijakan-kebijakan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan 

IAIN Manado. 

 

B.  Khusus 

1.  Statuta 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado didirikan pada 

tanggal 17 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 

1435 H., yang merupakan transformasi dari STAIN ke IAIN Manado. 

Sedangkan STAIN Manado  atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Manado  berdiri pada tanggal 21 Maret 1997 bertepatan dengan 

tanggal 12 Dzul-Qa’dah 1417 H yang merupakan transformasi dari  

salah satu fakutas di IAIN Alauddin Makassar, yaitu fakultas Syari’ah 

di Manado. Fakultas Syari’ah IAIN Manado bertekad untuk menjadi 

Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat 

multikultural di Asia Tenggara tahun 2035 

Visi tersebut begitu luas dan dalam sehingga penjabaran dan 

implementasinya memerlukan arahan (jangka panjang) yang jelas dan 

terukur untuk memastikan Fakultas Syari’ah IAIN Manado berjalan 

dalam arah yang dikehendaki, terlebih dalam situasi lingkungan 

eksternal yang berubah dengan cepat dan sulit diprediksi. Pada 

industri pendidikan tinggi (nasional maupun regional) sendiri 
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terdapat kecenderungan persaingan yang semakin ketat, baik yang 

dipicu oleh globalisasi dengan masuknya perguruan tinggi asing, 

otonomi daerah yang kemudian menimbulkan berdirinya berbagai 

perguruan tinggi daerah. Di sisi lain, tuntutan dan preferensi 

masyarakat (stakeholder) atas produk perguruan tinggi terus 

berubah dengan kecepatan yang semakin bervariasi dan tingkat 

tantangan yang cenderung semakin meningkat. 

Keadaan Fakultas Syari’ah IAIN Manado pada masa sekarang 

dan masa depan selalu mempertimbangkan serta mengambil hikmah 

perjalanan sejarahnya dan kebutuhan masyarakat, khususnya umat 

Islam, akan tenaga akademisi muslim dalam berbagai bidang studi 

yang berakhlak mulia, cakap dan percaya diri. Kebutuhan tersebut 

dari waktu ke waktu kian meningkat. 

Di dalam pendidikan yang berlangsung seumur hidup, 

Fakultas Syari’ah IAIN Manado memberikan kesempatan bagi 

perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat khususnya umat 

Islam dalam berbagi bidang studi berbasis masyarakat multikultural, 

sehingga Fakultas Syari’ah IAIN Manado memandang perlu untuk 

menyelenggarakan pendidikan yang tepat guna dan berhasil guna 

baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Sebagai 

konsekuensi logisnya maka isi pendidikan yang disajikan perlu 

mempunyai wawasan yang luas bersifat luwes dan dapat menjangkau 

kegunaan pada masa-masa mendatang. 

Kerjasama Fakultas Syari’ah IAIN Manado dengan Pemerintah 

baik pusat maupun daerah, merupakan suatu keharusan yang bersifat 

mutlak.  Di samping kerjasama dengan pemerintah, Fakultas Syari’ah 

IAIN Manado juga menjalin kerjasama dengan Lembaga-lembaga non 

Pemerintah baik dalam maupun luar negeri, dan lebih penting lagi 

menjalin hubungan kerjasama antar Perguruan Tinggi Agama Islam 

Negeri yang terdekat. 
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Berpijak pada perannya di atas maka Fakultas Syari’ah IAIN 

Manado bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan pendidikan 

dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat berbasis 

masyarakat multikultural sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan tuntutan Islam. Dalam wujudnya yang 

konkrit, Fakultas Syari’ah IAIN Manado bertugas dan berkewajiban 

untuk mewujudkan tujuan institusionalnya, yaitu: 

a. Terwujudnya tata pamong, kepemimpinan institusi, penjamin 

mutu, pengelolaan dan evaluasi secara berkelanjutan. 

b. Terciptanya kapabilitas, kompetensi mahasiswa dan alumni yang 

mampu menangani masalah sosial kemasyarakatan. 

c. Terciptanya efisiensi, efektivitas dan sumber daya manusia. 

d. Terwujudnya kualitas kurikulum, pembelajaran dan suasana 

akademik. 

e. Terciptanya efisiensi, efektivitas, produktivitas pembiayaan, 

sarana dan prasarana serta sistem informasi. 

f. Tersedianya akses kemanfaatan penelitian, pelayanan, pengabdian 

kepada masyarakat dan kerjasama. 

2.  Sasaran 

Untuk dapat melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, Fakultas Syari’ah 

IAIN Manado mempunyai sasaran yang ingin dicapai, yakni: 

a.  Terwujudnya tata pamong, kepemimpinan fakultas, penjamin 

mutu, pengelolaan dan evaluasi secara berkelanjutan. 

1) Tersedia dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sangat 

jelas dan sangat realistik; 

2) Terselenggaranya tata kelola fakultas yang (1) kredibel; (2) 

transparan; (3) akuntabel; (4) bertanggungjawab; dan (5) 

adil; 

3) Terselenggaranya kepemimpinan fakultas secara 

operasional, organisasi dan publik; 
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4) Berjalannya penjaminan mutu di level fakultas dan tersedia 

dokumen penjaminan mutu; 

5) Job Deskripsi dan SOP; 

6) Survei Evaluasi kinerja fakultas secara periodik; 

7) Promosi dan sosialisasi fakultas; 

8) Redesign kurikulum; 

9) Berpartisipasi dalam event ilmiah. 

b.  Terciptanya kapabilitas, kompetensi mahasiswa dan alumni yang 

mampu menangani masalah sosial kemasyarakatan. 

1) Rasio yang ikut seleksi dan daya tampung (5:1) Data SPAN-

PTKIN; 

2) Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi 

dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi (lebih 

dari 95%); 

3) Terpenuhinya rasio mahasiswa baru transfer masuk 

terhadap mahasiswa baru bukan transfer (kurang dari 

25%); 

4) Indeks Prestasi Kumulatif yang memenuhi standar minimal 

(lebih Terpenuhinya dari 3); 

5) Penerimaan mahasiswa non reguler yang dibatasi; 

6) Jumlah keterlibatan dan prestasi mahasiswa di level lokal, 

nasional, regional dan internasional; 

7) Survei pelayanan kepada mahasiswa (1) Bimbingan dan 

konseling; (2) Minat dan bakat (ekstrakurikuler); (3) 

Pembinaan soft skill; (4) Layanan beasiswa; dan (5) Layanan 

kesehatan; 

8) Survei kualitas pelayanan; 

9) Tersedia database alumni; 

10) Survei Pelacakan alumni; 

11) Survei Kualitas alumni menurut pendapat pengguna; 
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12) Masa tunggu kerja pertama alumni (kurang dari 3 bulan); 

13) Kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (minimal 

80%); 

14) Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan  

akademik program studi dalam bentuk: (1) Sumbangan 

dana; (2) Sumbangan fasilitas; (3) Keterlibatan dalam 

kegiatan non akademik; (4) Pengembangan jejaring; (5) 

Penyediaan fasilitas untuk kegiatan non akademik; 

15) Partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung 

pengembangan non- akademik program studi dalam bentuk: 

(1) Sumbangan dana; (2) Sumbangan fasilitas; (3) 

Keterlibatan dalam kegiatan non akademik; (4) 

Pengembangan jejaring; (5) Penyediaan fasilitas untuk 

kegiatan non akademik. 

c.  Terciptanya efisiensi, efektivitas dan sumber daya manusia. 

1) Tersedia pedoman tertulis tentang sistem seleksi, 

perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan 

pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan; 

2) Tersedia dokumen dan hasil monitoring dan evaluasi, serta 

rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan; 

3) Jumlah kegiatan dan SDM untuk meningkatkan kualifikasi 

akademik, kompetensi dosen tetap dan tidak tetap; 

4) Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap (1:26 sd 33); 

5) Jumlah dosen berpendidikan S2 dan S3 (lebih dari 90%); 

6) Jumlah dosen berpendidikan S2 dan S3; 

7) Kegiatan tenaga ahli/pakar dalam kegiatan akademik 

(minimal 4 orang dalam setahun); 

8) Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas 

belajar; 
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9) Keterlibatan dosen tetap dalam seminar ilmiah atau 

lokakarya atau penataran atauworkshopatau pagelaran atau 

pameran atau peragaan; 

10) Keanggotaan dosen tetap menjadi anggota masyarakat 

bidang ilmu tingkat internasional (minimal 0%); 

11) Jumlah tenaga kependidikan; 

12) Rasio tenaga kependidikan; 

13) Kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan. 

d.  Terwujudnya kualitas kurikulum, pembelajaran dan suasana 

akademik. 

1) Adanya dokumen kurikulum berbasis KKNI; 

2) Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi; 

3) Kesesuaian kurikulum dengan standar KKNI dan 

berorientasi ke masa depan; 

4) Ketersediaan laboratorium praktik, substansi praktikum dan 

pelaksanaan praktikum; 

5) Evaluasi periodik kurikulum yang sesuai dengan iptek dan 

kebutuhan pemangku kepentingan; 

6) Daftar prasarana,sarana serta dana; 

7) Jumlah kegiatanpenanggulangan kemiskinan; 

8) Jumlah kegiatan pelestarian lingkungan.; 

9) Jumlah kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

10) Jumlah kegiatan penanggulangan masalah  ekonomi, politik, 

sosial, budaya, dan lingkungan lainnya. 

e.  Terciptanya efisiensi, efektivitas, produktivitas pembiayaan, 

sarana dan prasarana serta sistem informasi. 

1) Otonomi kampus dalam melaksanakan perencanaan alokasi 

dan pengelolaan dana; 
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2) Rasio penggunaan dana untuk operasional dari masing-

masing Program Studi(minimal 18 juta rupiah per 

mahasiswa per tahun); 

3) Rasio dana penelitian dosen tetap per tahun dari masing-

masing Program Studi(minimal Rp. 3 juta per tahun per 

dosen); 

4) Dana pengabdian masyarakat untuk setiap dosen dari 

masing-masing Program Studi (lebih dari Rp. 1,5 juta); 

5) Terpenuhinya rasio prasarana ruang kerja dosendari 

masing-masing Program Studi (per dosen 4m2); 

6) Daftar prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, 

studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali 

ruang dosen) yang dipergunakan Program Studi dalam 

proses pembelajaran; 

7) Daftar prasarana penunjang tempatolah raga, ruang 

bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik; 

8) Rasio buku teks dari masing-masing Program Studi (6.400 

judul); 

9) Rasio disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir dari masing-

masing Program Studi (minimal 3.200 judul); 

10) Rasio bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti 

dari masing-masing Program Studi (minimal 48); 

11) Rasio bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional dari 

masing-masing Program Studi (minimal 32 judul); 

12) Rasio prosiding seminar dari masing-masing Program Studi 

(minimal 144); 

13) Ketersediaan akses perpustakaan di luar Fakultas Syari’ah 

IAIN Manado; 

14) Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab 

(tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah 
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sakit, puskesmas/balai   kesehatan, green house, lahan untuk 

pertanian, dan sejenisnya); 

15) Tersedianya sistem informasi dan fasilitas dalam proses 

pembelajaran  yang ditangani dengan komputer, serta dapat 

diakses melalui jaringan luas (WAN). 

f.  Tersedianya akses kemanfaatan penelitian, pelayanan, 

pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama. 

1) Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang kajian 

multikultural dana Luar Negeri; 

2) Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang bidang kajian 

multikultural dana Dalam Negeri; 

3) Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang kajian 

multikultural dana Fakultas Syari’ah IAIN Manado; 

4) Jumlah penelitian yang bidang kajian multikultural dana 

sendiri; 

5) Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen (minimal 

25%); 

6) Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap level 

internasional; 

7) Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap level 

nasional; 

8) Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap level 

lokal; 

9) Jumlah Karya bidang kajian multikultural yang telah 

memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual 

(HaKI) atau ber-ISBN; 

10) Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat 

yang dilakukan oleh dosen tetap; 

11) Mahasiswa terlibat penuh dan diberi tanggungjawab; 

12) Jumlah kerjasama dengan institusi di dalam negeri; 
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13) Jumlah kerjasama dengan institusi di luar negeri. 

 

II.  DASAR PERENCANAAN 

 

A. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Syari’ah IAIN Manado 

Fakultas Syari’ah IAIN Manado merupakan fakultas yang berkeinginan 

kuat untuk mensyiarkan Islam secara ramah di kawasan Timur Indonesia 

sekaligus mengenalkan konsep Islam berbasis masyarakat multikultural di 

Asia Tenggara. Semangat tersebut dituangkan dalam visi besar Fakultas 

Syari’ah IAIN Manado yakni “Menjadi pusat pengembangan sumber daya 

manusia dan ilmu syari’ah berbasis multikultural di Sulawesi Utara pada 

Tahun 2020”. Atas dasar mimpi besar (visi) tersebut, maka pimpinan dan 

seluruh sivitas akademika Fakultas Syari’ah IAIN Manado harus menjalankan 

misi demi tercapainya visi Fakultas Syari’ah IAIN Manado. Secara rinci misi 

yang harus diimplementasikan adalah: 

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang 

professional, akuntabel dan berdaya saing dalam bidang ilmu syari’ah;  

2. Menyelenggarakan kajian ilmiah dan penelitian ilmu syari’ah yang 

berkualitas; 

3. Meningkatkan peran dan partisipasi lembaga dalam pengabdian pada 

masyarakat secara efektif dan berkesinambungan menuju tatanan 

masyarakat multikultural yang demokratis dan berkeadilan. 

4. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan 

tridharma perguruan tinggi. 

Tujuannya adalah: 

1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan 

sasaran, serta strategi pencapaian. 

2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tata Pamong, 

Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu. 
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3. Peningkatan kapabilitas, kompetensi mahasiswa dan alumni yang mampu 

menangani masalah sosial kemasyarakatan. 

4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan Sumber Daya Manusia. 

5. Peningkatan kualitas kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik. 

6. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas pembiayaan, sarana dan 

prasarana, serta sistem informasi. 

7. Meningkatkan akses dan kemanfaatan penelitian, pelayanan pengabdian 

kepada masyarakat dan kerjasama. 

 

B. Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran 

Pengembangan bidang akademik direncanakan dalam bentuk proses 

peningkatan mutu kegiatan kependidikan dan pembelajaran secara 

berkelanjutan baik di dalam  mau pun di luar kelas, secara formal mau pun 

informal. Rencana pengembangan akademik berlandaskan pada visi dan misi 

Fakultas Syari’ah IAIN Manado meliputi bidang pendidikan-pengajaran, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki relevansi 

dengan kebutuhan stakeholders. Proses tersebut ditunjang oleh perencanaan 

pengembangan kualitas kemampuan mendidik-mengajar dan peningkatan 

jenjang pendidikan para dosen. Rencana pengembangan akademik tersebut 

meliputi : 

1. Penguatan Manajemen Kerja yang Produktif 

Tahapan ini diawali dengan menanamkan lima budaya kerja 

Kementerian Agama Republik Indonesia. Lima budaya kerja yang 

diterapkan di Kementerian Agama itu adalah upaya mencegah terjadi 

tindakan yang menyalahi aturan, termasuk korupsi. Lima budaya 

kerja tersebut adalah: 

a. Integritas : Bermakna keselarasan antara hati, pikiran perkataan, 

dan perbuatan yang baik dan benar. Indikatornya positifnya 

adalah; 

1) Bertekad dan berkemauan untuk berbuat yang baik dan benar 



Rencana Operasional (Renop) Fakultas Syari’ah IAIN Manado 2015-2019  

Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado  

31 

2) Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi;  

3) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

4) Menolak korupsi, suap, atau gratifikasi. 

Adapun indikator negatif yang harus dihapuskan dan dihindari, 

seperti; 

1) Melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan;  

2) Melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi;  

3) Menerima pemberian dalam bentuk apapun di luar ketentuan. 

b. Profesional :Bekerja disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan 

hasil baik. Indikasi positifnya adalah; 

1) Melakukan pekerjaan sesuai kompetensi jabatan;  

2) Disiplin bersungguh-sungguh dalam bekerja;  

3) Melakukan pekerjaan secara terukur;  

4) Melaksanakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu; 

5) Menerima rewardand punishment sesuai dengan ketentuan.  

Adapun indikator negatif yang harus dihindari, diantaranya; 

1) Melakukan pekerjaan tanpa perencanaan yang matang;  

2) Melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi; 

3) Malas bekerja; 

4) Melakukan pekerjaan dengan hasil yang tidak sesuai dengan 

standar. 

c. Inovasi : Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal 

baru yang lebih baik. Indikasi positifnya adalah; 

1) Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan 

berkelanjutan;  

2) Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang 

konstruktif;  

3) Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pribadi;  
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4) Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan 

masalah; 

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

bekerja secara efektif dan efisien.  

Indikasi negatifnya antara lain; 

1) Merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai;  

2) Bersikap apatis dalam merespons kebutuhan stakeholder dan 

user; 

3) Malas belajar, bertanya, dan berdiskusi;  

4) Bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan. 

d. Tanggung Jawab : Bekerja secara tuntas dan konsekuen. Indikasi 

positifnya antara lain; 

1) Menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu;  

2) Berani mengakui kesalahan, bersedia menerima konsekuensi, 

dan melakukan langkah-langkah perbaikan;  

3) Mengatasi masalah dengan segera.  

Sedangkan indikasi negatifnya antara lain; 

1) Lalai dalam melaksanakan tugas;  

2) Menunda-nunda dan/atau menghindar dalam melaksanakan 

tugas;  

3) Selalu merasa benar dan suka menyalahkan orang lain;  

4) Menolak resiko atas hasil pekerjaan;  

5) Memilih-milih pekerjaan sesuai dengan keinginan pribadi;  

6) Menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawab. 

e. Keteladanan : Menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Indikator 

positifnya antara lain:  

1) Berakhlak terpuji; 

2) Memberikan pelayanan prima dengan sikap yang baik, ramah, 

cepat, tepat, dan adil;  
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3) Membimbing dan memberikan arahan kepada bawahan dan 

teman sejawat; 

4) Melakukan pekerjaan yang baik dimulai dari diri sendiri.  

Sedangkan indikator negatifnya antara lain; 

1) Berakhlak tercela; 

2) Melayani dengan seadanya dan sikap setengah hati; 

3) Memperlakukan orang berbeda-beda secara subjektif; 

4) Melanggar peraturan perundang-undangan; 

5) Melakukan pembiaran terhadap bentuk pelanggaran. 

2. Rencana Penyusunan dan Implementasi Kurikulum KKNI 

Kurikulum yang selama ini dibuat dan dijalankan di Fakultas 

Syari’ah IAIN Manado mengacu pada pencapaian kompetensi, namun 

dengan Terbitnya Perpres No. 08 Tahun 2012 dan UU PT No. 12 

Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) telah berdampak pada 

kurikulum dan pengelolaannya di setiap program dengan mengacu 

pada capaian pembelajaran (learning outcomes). Capaian inilah yang 

kemudian pada konteks kurikulum dikenal dengan istilah KKNI. 

Dengan adanya KKNI ini diharapkan akan mengubah cara melihat 

kompetensi seseorang, tidak lagi semata Ijazah akan tetapi dengan 

melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional 

sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara 

luas (formal, non formal, atau in formal) yang akuntabel dan 

transparan. 

Pada aspek ini, Fakultas Syari’ah IAIN Manado sesungguhnya 

telah tertinggal, namun semangat konstruktif pasca alih status 

menjadi IAIN tidak pernah punah. Oleh karenanya di tahun 2016 

dimulai perbaikan kurikulum di masing-masing program studi dengan 

mengikuti pola KKNI. Seluruh dokumen dibuat oleh masing-masing 

Program Studi dan dievaluasi melalui Lembaga Penjaminan Mutu 

(LPM) IAIN Manado. 
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Tahapan penyusunan kurikulum ini hingga terbentuk struktur 

mata kuliah dan diimplementasikan secara bertahap di tahun ajaran 

2016-2017. Namun dokumen kurikulum KKNI secara utuh 

ditargetkan untuk dapat selesai di akhir tahun 2016. Untuk itu, 

dukungan moril dan materiel dari pimpinan menjadi penyemangat 

dari masing-masing Program Studi dalam menyelesaikan kurikulum 

KKNI. 

3. Rencana Akreditasi Program Studi dan Fakultas 

Pasca alih status menjadi IAIN, lahir program-program studi 

baru yang mengharuskan untuk melakukan perbaikan penilaian 

program studi baru dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

(BAN-PT). Selain daripada itu, prodi-prodi lama yang telah di 

akreditasi dengan nilai C, mengharuskan untuk melakukan re-

akreditasi agar dapat menghasilkan nilai yang lebih baik. 

Untuk menjalankan rencana tersebut, pimpinan telah 

menyusun panitia dari masing-masing prodi di tengah tahun 2016 dan 

mengagendakan workshop pendampingan dalam rangka penyusunan 

dan pembuatan borang akreditasi. Hasil kerja tersebut harus 

terealisasi dalam bentuk pengiriman borang dan visitasi akreditasi 

program studi. Program studi yang diagendakan di akreditasi pada 

tahun 2016 ini adalah Hukum Ekonomi Syari’ah (HES). 

Target yang direncanakan dalam akselerasi penguatan institusi 

pasca alih status pada konteks akreditasi adalah seluruh program 

studi yang sudah berjalan sejak tahun 2015 harus selesai turut 

terakreditasi pada tahun 2019. Begitu juga dengan akreditasi fakultas 

yang ditargetkan harus sudah terakreditasi di tahun 2019, sehingga 

seluruh dokumen harus disiapkan secara optimal ditahun 2017. 

4. Rencana Pengembangan Perkuliahan Bermutu dan Meneguhkan 

Konsep Multikultural 
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Perkuliahan bermutu adalah proses yang terjadi dalam 

perencanaan, penyajian materi sebagai pelaksanaan perencanaan, 

termasuk kegiatan evaluasi  proses, produk dan unsur-unsur yang 

terlibat dalam upaya memenuhi kebutuhan stakeholders, baik  

mahasiswa sebagai pelanggan primer, orang tua, pemerintah, lembaga 

sponsor, lembaga pendidikan yang lebih tinggi, lembaga penelitian 

sebagai pelanggan sekunder, mau pun pelanggan tersier seperti 

perusahaan, kewirausahaan dan dunia kerja yang lain.  

Selain daripada itu, konsep multikultural yang menjadi core 

value Fakultas Syari’ah IAIN Manado harus tersampaikan dan 

terumuskan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Konsepsi yang 

menjadi pegangan fakultas ini hendaknya mampu diserap oleh 

seluruh dosen pengampu mata kuliah di masing-masing program 

studi dan tentunya juga mampu untuk mentransfer ke seluruh 

mahasiswa yang diampunya. 

Untuk mewujudkan perkuliahan bermutu, Fakultas Syari’ah 

IAIN Manado merencanakan: 

a. Menciptakan Sistem dan Proses Perkuliahan yang Korektif.  

Mengupayakan terciptanya suatu sistem dan proses 

berdasarkan proses sirkuler PDCA (Plan - Do - Check - Act ) dalam 

perkuliahan. Konsep ini dikenal dengan istilah Beban Kerja Dosen 

(BKD) yang dikelola oleh LPM. Dalam hal ini dosen harus membuat 

perencanaan perkuliahan, rencana penyajian serta pelaksanaan 

evaluasi. Berdasarkan evaluasi terhadap proses pembelajaran 

tersebut dosen harus melakukan perbaikan atau peningkatan 

mutu perkuliahan pada tahap (semester) berikutnya. 

b. Menciptakan Perkuliahan dengan Managemen Keberagaman. 

Menciptakan ”managemen keberagaman” dalam menyikapi, 

memperlakukan keberadaan mahasiswa yang bersifat heterogin 

(perbedaan latar belakang sosial-budaya karena multikul, daya 
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tangkap pemahaman, kepribadian), pandangan dan sikap dosen, 

kelengkapan ruang kelas, lingkungan, dll. Keberagaman 

merupakan suatu kewajaran, karena itu generalisasi perlu 

dihindari, peraturan harus memperhitungkan heterogenitas, 

kecermatan terhadap yang bersifat kasus atau gejala umum. 

c. Menciptakan Kemandirian Mahasiswa. 

Melatih dan mengevaluasi keterampilan dosen dalam 

pengembangan kemandirian mahasiswa baik dalam berpikir, 

merasa dan bertindak. Dosen harus mengembangkan sikap 

demokratis, terbuka. Mengembangkan teknik diskusi, bekerja dan 

belajar mandiri, berprakarsa, berinovasi, berkreasi serta 

menciptakan situasi win-win. 

d. Menciptakan Manajemen Berdasarkan Data. 

Perkuliahan bermutu mempunyai prinsip utama 

Management By Fact, jadi bukan Management By Objective. Karena 

itu dosen diharuskan mempunyai data kelas secara lengkap dari 

perencanaan sampai dengan evaluasi, sebagai dasar dalam 

menentukan langkah perbaikan mutu perkuliahan, dalam hal ini 

fakultas menyiapkan ICT dalam rangka penyimpanan data-data 

tersebut. 

e. Membuat Perencanaan Perkuliahan Bermutu. 

Setiap dosen pengampu mata kuliah diharuskan membuat 

susunan materi perkuliahan untuk satu semester dan untuk setiap 

pertemuan berdasarkan kurikulum KKNI dan kebutuhan para 

pelanggan, tujuan, sarana pendukung, metode penyajian dan 

sistem evaluasi. 

f. Membuat Perencanaan Pelaksanaan Perkuliahan Bermutu. 

Dalam penyajian materi kuliah dosen harus menyusun 

Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang diramu dari silabus serta 

menyajikannya di kelas. Dalam hal ini dosen harus betul-betul 
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menyadari tentang fase-fase psikologis dalam belajar seperti fase 

motivasi, pemerhatian, pemerolehan, penyimpanan, pengingatan, 

generalisasi, kinerja dan umpan balik. 

g. Merencanakan Evaluasi Untuk Peningkatan Mutu Perkuliahan. 

Dosen harus mengevaluasi mahasiswa bukan hanya pada 

penguasaan materi yang disajikan seperti pada umumnya masih 

terjadi di setiap perguruan tinggi (menurut Management By 

Objective, MBO, linier), tetapi harus menggunakan Management 

Mutu Terpadu (MMT, sirkuler) yang mempunyai tujuan untuk 

peningkatan dan pengendalian mutu.  

Evaluasi perkuliahan merupakan dasar usaha peningkatan 

mutu perkuliahan secara berkelanjutan, baik pada perencanaan, 

pelaksanaan mau pun pada cara melakukan evaluasi. Evaluasi bisa 

dilakukan diri sendiri yakni evaluasi oleh mahasiswa atau dosen 

terhadap dirinya sendiri (pengevaluasi internal), di samping bisa 

dosen mengevaluasi mahasiswa, atau sebaliknya (pengevaluasi 

eksternal). Di samping itu evaluasi harus mempunyai standar 

untuk peningkatan mutu. 

5. Merencanakan Input Mahasiswa dan Rasio Mahasiswa–Dosen 

Berstandar BAN-PT 

a. Target jumlah minimal mahasiswa baru mulai tahun 2017 adalah 

seribu orang mahasiswa; 

b. Seleksi masuk calon mahasiswa baru harus mengakomodir kerja 

fakultas secara otonom, dengan merumuskan model seleksi masuk 

calon mahasiswa baru pada; 

1) SPAN-PTKIN (Nasional) 

2) UM-PTKIN (Nasional) 

3) Ujian Lokal (IAIN Manado) 

4) Penelusuran Minat Akademik (Fakultas) 
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c. Karena faktor geografis wilayah Sulawesi Utara yang banyak 

terdiri dari pulau-pulau, maka sosialisasi harus dijalankan selama 

satu tahun dengan menjaring target masuk secara realistik 

(penambahan kuota beasiswa mahasiswa). 

d. Pada program studi tertentu secara bertahap dilakukan upaya 

pendekatan pada rasio dosen-mahasiswa yang lebih ideal. 

 

C. Pengembangan Penelitian 

Kegiatan penelitian merupakan salah satu cara untuk 

mengembangkan ilmu dan teknologi. Pengembangan ilmu dan teknologi pada 

dasarnya ditujukan untuk menyejahterakan kehidupan manusia agar dapat 

menikmati kehidupannya secara selaras, seimbang, dan serasi dengan 

kemajuan ilmu dan teknologi itu sendiri. Dengan demikian penelitian akan 

dapat memberi arti dan sumbangan bagi upaya peningkatan kesejahteraan 

manusia. 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Penelitian pada dasarnya merupakan bagian integral yang 

dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik secara individual 

maupun kelompok. Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh staf 

dosen dari jurusan, laboratorium, fakultas-fakultas dan pusat-

pusat studi. 

b. Kegiatan peneltian yang dilakukan dosen-dosen diharapkan 

menghasilkan konsep, model, prototipe, pengetahuan baru yang 

bermanfaat bagi pengembangan kelembagaan dan juga 

berorientasi pada produk yang relevan bagi pembangunan daerah 

dan nasional. 

c. Kegiatan penelitian yang dilakukan dikoordinir oleh Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M). LP2M 

dalam hal ini menjalankan fungsinya sebagai koordinator dan 

fasilitator kegiatan penelitian di lingkungan IAIN Manado.  
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d. Penelitian yang sifatnya ”monodisiplin” dilakukan oleh masing-

masing fakultas dengan berkoordinasi dengan LP2M. 

e. Dalam proses penguatan institusi pasca alih status, LP2M 

diharapkan menjadi salah satu pemeran khususnya dalam 

menjalankan kegiatan dan keterpaduan penelitian dengan bidang 

pendidikan dan pengabdian masyarakat. Dalam hal ini harus 

dikembangkan pola keterkaitan antara kegiatan penelitian dengan 

pengabdian pada masyarakat serta pendidikan termasuk 

pendidikan pascasarjana. 

2. Kegunaan Penelitian 

Menurut kegunaannya penelitian dalam sistem pendidikan tinggi 

dibagi menjadi tiga kelompok,yaitu : 

a. Sebagai tempat mendidik calon peneliti, tempat untuk 

mengingkatkan kemampuan dan keahlian peneliti 

b. Sebagai tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

c. Sebagai tempat yang kegiatannya dapat menunjang dan memberi 

sumbangan bagi pembangunan. 

3. Strategi Penelitian 

a. Menyusun program penelitian dari berbagai bidang ilmu dari 

dosen dan mahasiswa; 

b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penelitian 

multikultural; 

c. Melakukan sinergi penelitian dan pengkajian multikultural dengan 

organisasi pemerintahan (GO) dan non pemerintahan (NGOs) yang 

tidak mengikat; 

d. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha dan 

industri; 

e. Membangun pusat data kegiatan penelitian dan pengkajian 

multikultural; 
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f. Membangun pusat informasi dan publikasi penelitian dan 

pengkajian multikultural; 

g. Melakukan sosialisasi dan fasilitasi kegiatan pengembangan 

penelitian multikultural kearah paten 

4. Fungsi Lembaga Penelitian 

a. Menyusun rencana penelitian dan pengkajian multikultural 

b. Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengkajian 

multikulturalbaik secara individu maupun kelompok 

c. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di pusat-pusat studi 

d. Menyusun peraturan penelitian dan pengkajian 

multikulturaluntuk menciptakan suasana yang kondusif 

e. Menyelenggarakan penerbitan hasil-hasil penelitian 

f. Menciptakan budaya ilmiah melalui berbagai kegiatan penelitian 

dan pengkajian multikultural 

g. Menyelenggarakan seminar hasil penelitian 

h. Menyelenggarakan kursus penelitian bagi dosen dan mahasiswa 

 

D. Pengembangan Pengabdian Pada Masyarakat 

LP2M merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat baik yang didanai dari DIPA IAIN Manado 

maupun dari non DIPA IAIN Manado. Fakultas Syari’ah mengoordinasikan 

kegiatan pengabdian ke LP2M yang ada di lingkungan IAIN Manado dalam 

melaksanakan salah satu Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian 

kepada masyarakat, baik yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) maupun oleh dosen di lingkungan Fakultas Syari’ah 

IAIN Manado. Selain itu, mengoordinasikan juga ke LP2M kegiatan 

pengabdian lain dalam bentuk pendampingan, perintisan maupun 

pembinaan bekerjasama dengan lembaga/instansi lain baik pemerintah 

maupun swasta.  
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Konsep pengabdian harus mengakomodir rumpun ilmu yang menjadi 

pegangan dosen-dosen di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Manado. Paling 

tidak jika diklasifikasi secara umum distingsi keilmuan dosen-dosen Fakultas 

Syari’ah IAIN Manado adalah, keilmuan keislaman dan keilmuan umum. 

Memetakan dan membuat model yang khas pada kajian multikultural namun 

mengakomodir seluruh dosen merupakan urgensi yang tidak boleh dinafikan.  

Pada aspek Kuliah Kerja Nyata (KKN), KKN merupakan bagian integral 

dari proses pendidikan yang mempunyai ciri-ciri khusus, memerlukan 

landasan idiil yang secara filosofis akan memberikan gambaran serta 

pengertian yang utuh tentang apa, bagaimana, serta untuk apa Kuliah Kerja 

Nyata dilaksanakan. Oleh karena itu pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Fakultas 

Syari’ah IAIN Manado sekurang-kurangnya mengandung lima aspek yang 

bernilai fundamental dan berwawasan filosofis yang tidak dapat dipisahkan 

satu dengan lainnya, yaitu: keterpaduan pelaksanaan Tridarma Perguruan 

Tinggi, core value “multikultural”, pendekatan transdisipliner, lintas sektoral, 

dimensi yang luas dan pragmatis, serta keterlibatan masyarakat secara aktif.  

Tujuan dari keberadaan LP2M dalam aspek pengabdian pada 

masyarakat adalah: 

1. Membantu institusi dalam menyusun kebijakan, perencanaan dan 

program yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian masyarakat baik 

yang dilakukan oleh Dosen maupun mahasiswa; 

2. Membantu lembaga pemerintah dan swasta dalam menyusun 

kebijakan, perencanaan dan program yang berkaitan dengan 

pemanfaatan sumberdaya Fakultas Syari’ah IAIN Manado sehingga 

kegiatan terlaksana secara baik dan saling menguntungkan; 

3. Menerapkan dan mengembangkan kajian multikultural termasuk 

identifikasi, produksi, dan pengelolaannya; 

4. Merancang dan membangun model kerjasama dalam bidang 

pengabdian masyarakat baik dengan instansi pemerintah maupun 

swasta dan lembaga kemasyarakatan lainnya 
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Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengabdian dan menggiatkan 

program strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan membantu 

mempercepat pembangunan masyarakat, Fakultas Syari’ah harus menjalin 

kerjasama dengan dinas/instansi/lembaga terkait dan menindaklanjuti 

dengan berbagai kegiatan. Tujuan pokok program ini, selain untuk 

mengembangkan saling pengertian antar lembaga dalam melakukan tugas 

pembinaan di masyarakat, juga untuk memperoleh dana bagi kelancaran 

pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

 

E. Pengembangan Kebudayaan 

Pengembangan kebudayaan di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN 

Manado pada ranah penguatan institusi pasca alih status diarahkan pada 

terciptanya budaya kerja/etos kerja yang berdasarkan nilai-nilai etik 

institusi; mengembangkan budaya produktif, efektif, efisien, dan dinamis 

dalam keragaman; melaksanakan interaksi budaya berbasis masyarakat 

multikultural dalam taraf nasional dan internasional; mengembangkan 

lembaga kebudayaan yang kuat. 

 

F. Pengembangan Kerjasama dengan Pihak Lain 

Untuk menjadikan Fakultas Syari’ah IAIN Manado sebagai fakultas 

yang terkemuka pasca alih status dalam kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, 

maka diperlukan keluasan diktum kerjasama dengan berbagai pihak dalam 

lingkup internasional, nasional, dan regional/lokal. Arahan diktum kerjasama 

yang harus dimaktubkan di dalam MOU adalah: 

1. Internasional 

a. Mengembangkan kerjasama dalam bentuk pertukaran dosen dan 

mahasiswa, penelitian, publikasi ilmiah, dan pertukaran informasi 

ilmiah antara Fakultas Syari’ah IAIN Manado dengan perguruan 

tinggi di Malaysia. 
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b. Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah Malaysia dalam 

kerangka pengembangan Fakultas Syari’ah IAIN Manado sebagai 

suatu perguruan tinggi. 

c. Mengembangkan kerjasama dengan organisasi non pemerintah di 

Malaysia dalam kerangka pengembangan akademik. 

2. Nasional 

a. Mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah tingkat 

pusat dalam aktivitas yang saling menguntungkan. 

b. Mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan lain baik 

PTN, PTM, maupun PTS lain untuk meningkatkan sinergi 

pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi. 

c. Mengembangkan kerjasama dengan pusat-pusat pengembangan 

ilmu pengetahuan baik institusi pendidikan maupun institusi 

penelitian/institusi pengembangan ilmu. 

d. Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan nasional maupun 

multinasional yang ada di Indonesia yang saling menguntungkan. 

e. Mengembangkan kerjasama dengan organisasi non pemerintah 

lingkup nasional dalam kerangka pengembangan akademik. 

3. Regional/Lokal 

a. Mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah propinsi 

dan kabupaten yang saling menguntungkan. 

b. Mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan di tingkat 

regional maupun lokal. 

c. Mengembangkan kerjasama dengan pusat pengembangan ilmu 

pengetahuan setempat. 

d. Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan dan organisasi 

non pemerintah lingkup regional/lokal. 

G. Pengembangan Kemahasiswaan 

Mahasiswa sebagai salah satu komponen sivitas akademika Fakultas 

Syari’ah IAIN Manado yang memiliki karakteristik multikultur, kedudukan 
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dan fungsinya sangat strategis untuk dibina dan dikembangkan. Mereka 

sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial untuk ditingkatkan daya 

kreativitasnya agar kelak menjadi lulusan yang sesuai dengan tujuan 

diselenggarakan pendidikan di Fakultas Syari’ah IAIN Manado dan tujuan 

Pendidikan Nasional. Untuk itu, perlu diupayakan suasana kampus yang 

kondusif dalam bentuk kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler 

yang utuh. 

Tujuan utama pelayanan akademik baik dalam bentuk kurikuler 

maupun ko-kurikuler ialah mengantarkan mahasiswa mencapai tingkat 

kesarjanaan, sedangkan pembinaan dan pengembangan mahasiswa dalam 

bentuk ekstrakurikuler ialah mempermatang kepribadian mahasiswa sesuai 

dengan potensi yang dimiliki dan untuk melahirkan lulusan sesuai dengan 

cita-cita serta tujuan pendidikan di Fakultas Syari’ah IAIN Manado. 

1. Hakikat Pembinaan 

Hakikat pembinaan mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Manado 

adalah suatu usaha yang sistematis bagi penciptaan iklim dan kondisi 

yang memberikan kemungkinan bagi pengembangan diri mahasiswa 

dalam membentuk diri sendiri, sejalan dengan peranan dan tujuan 

Fakultas Syari’ah IAIN Manado maupun Pendidikan Nasional. 

2. Tujuan Pembinaan 

a. Tujuan Umum : 

Membentuk akademisi muslim yang berakhlak mulia, cakap, 

percaya pada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat dan agama  

b. Tujuan Khusus : 

1). Terbinanya keperibadian akademik muslim yang cakap dan 

sadar menjalankan tugas pengabdian berbasis masyarakat 

multikultural 

2). Terbitnya suasana kehidupan kemahasiswaan yang harmonis 

dan kondusif bagi pengembangan nilai keilmuan dan ke 

islamanberbasis masyarakat multikultural 
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3). Terbina generasi penerus bangsa yang sanggup melanjutkan 

gerakan harmoni antar umat beragama (multikultural) di Asia 

Tenggara 

3. Kondisi Objektif Mahasiswa 

Pembinaan mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Manado 

merupakan upaya yang terus-menerus dilakukan yang didasarkan 

pada objektif mahasiswa itu sendiri. Adapun tujuan utamanya adalah 

mengantarkan seluruh mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Manado 

mencapai tingkat kesarjanaan dan sekaligus mempermatang 

kepribadiannya sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing 

mahasiswa. Dengan demikian, akan melahirkan akademika muslim 

yang sesuai dengan cita-cita pendidikan Fakultas Syari’ah IAIN 

Manado . 

Kondisi objektif mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Manado 

yang dijadikan dasar untuk mengadakan pembinaan secara kontinyu 

adalah : 

a. Berasal dari masyarakat yang latar belakang sosial ekonomi dan 

budaya yang beragam 

b. Berasal dari daerah yang beragam, sebagian dari daerah Jawa 

Timur dan sebagian lagi berasal dari luar Jawa Timur dan luar 

Jawa 

c. Mempunyai basis paham keagamaan yang berbeda-beda 

d. Sebagian besar berusia pasca remaja yang tengah mengalami 

perubahan baik fisik maupun psikis dan sebagian kecil tergolong 

berusia dewasa 

e. Sebagian besar motivasi mahasiswa masuk Fakultas Syari’ah IAIN 

Manado beragam dan sebagian kecil motivasi mereka adalah ingin 

membina dirinya sesuai dengan ciri khas Fakultas Syari’ah IAIN 

Manado yakni membangun jiwa akademik berbasis masyarakat 

multikultural. 
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H. Perencanaan 

Untuk mencapai tujuan perencanaan, faktor-faktor yang mendorong 

dan menghambat pelu dijabarkan untuk memberikan gambaran yang lebih 

jelas tentang ruang lingkup dan dampak dari perencana itu. 

1. Mahasiswa 

a. Jumlah mahasiswa yang begitu besar akan memudahkan Fakultas 

Syari’ah IAIN Manado untuk memilih dan mengadakan seleksi. 

Seleksi perlu diketatkan dan sejauh mungkin didasarkan pada 

kriteria yang objektif dan rasional. Selain dari test formal yang 

diberikan juga penggunaan test psikologis dapat dilakukan, 

disamping  penjajagan bakat dan minat. Saingan dari lembaga 

perguruan tinggi lainnya seperti Universitas Terbuka, program 

ekstensi PTN,  dan program-program degree yang banyak dan 

bermunculan maka ditahun-tahun mendatang jelas akan semakin 

terasa. Oleh karena itu citra Fakultas Syari’ah IAIN Manado perlu 

diperbaiki dengan meningkatkan mutunya, disamping 

menggalakkan pemasaran lulusannya. 

b. Jumlah mahasiswa yang dapat diterima dan daya tampung 

Fakultas Syari’ah IAIN Manado, pada akhirnya ditentukan oleh 

faktor-faktor yang menjadi pembatas utama seperti jumlah dosen 

tetap berpendidikan S2 dan S3 dan penampilan serta fasilitas 

kampusnya, kecuali itu perlu diperhitungkan pula total 

mahasiswa. Produktifitas dan kualitas yang rendah, jumlah lulusan 

yang kecil pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah mahasiswa 

baru. Produktifitas dapat dinaikkan lalu proses pendidikannya 

dapat ditingkatkan antara lain menaikkan ratio dosen/mahasiswa 

menjadi 1 : 20 atau 1 : 25. Produktifitasnya juga mungkin 

terhambat karena faktor skripsi. Kenyataan menunjukkan bahwa 

mahasiswa sering kali lama menyelesaikan studinya karena skripsi 

belum selesai. Kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan 
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menerapkan peningkatan kualitas yang berkelanjutan dengan 

komitmen seluruh dosen dan karyawan untuk meningkatkan 

mutu. 

c. Prestasi mahasiwa di perguruan tinggi banyak tergantung dari 

pribadi mahasiswa dan latar belakang keluarganya. Harus diakui 

bahwa calon mahasiswa yang masuk di Fakultas Syari’ah IAIN 

Manado umumnya terdiri dari mereka yang tidak diterima di 

perguruan tinggi negeri pavorit. Begitu pula persepsi mereka 

terhadap belajar di perguruan tinggi yang belum sebagai mana 

yang diharapkan (perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan 

ilmu dan kebudayaan, bukan pusat pemberian gelar dan ijasah). 

Maka kegairahan masuk perguruan tinggi yang besar juga menjadi 

salah satu faktor penting bagi pengembangan Fakultas Syari’ah 

IAIN Manado perlu diimbangi dengan persepsi yang benar. 

d. Potensi mahasiswa sebenarnya sangat besar dan belum 

dimanfaatkan secara sepenuhnya. Umur yang masih muda, tenaga 

yang masih kuat, kecerdasan yang cukup dan terutama idealisme 

yang tinggi merupakan faktor-faktor yang dapat mendorong 

perkembangan Fakultas Syari’ah IAIN Manado, asalkan diberi 

pengarahan yang baik, melalui bimbingan dan penyuluhan , serta 

pembudayaan keilmuan. Bertemu hanya untuk kuliah tidak akan 

mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi. Mahasiswa perlu 

didorong berada pada kondisi akademik yang tinggi 

2. Tenaga Pengajar 

a. Jumlah dan mutu tenaga pengajar merupakan salah satu faktor 

yang paling menentukan bagi Fakultas Syari’ah IAIN Manado yang 

secara bertahap harus dipenuhi. Peningkatan kualitas tenaga 

pengajar secara formal dapat dilakukan dengan studi lanjut S3, 

meningkatkan kepangkatan akademiknya hingga guru besar 

(profesor), atau dengan meningkatkan karya tulis baik penelitian 
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maupun tulisan inovatif/opini. Staf pengajar diupayakan 

sedemikian rupa supaya mengalami interaksi ilmiah baik intra 

kampus maupun dengan pihak luar kampus. Hubungan ini bisa 

diusahakan dengan interaksi individu dengan individu, lembaga 

dengan lembaga (University to University), maupun akses 

pemerintah dengan pemerintah (G to G). 

b. Jenis mutu dan komposisi staf pengajar berkaitan erat dengan 

jumlah staf pengajar. Dalam kaitan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, Fakultas Syari’ah IAIN Manado perlu 

memperhatikan persoalan critical mass, yakni jumlah sarjana dari 

satu disiplin yang minimal diperlukan. Jumlah ideal adalah lima 

orang. Artinya dari setiap disiplin diperlukan sekurang-kurangnya 

lima sarjana untuk menyelenggarakan diskusi ilmiah intern dan 

penelitian secara teratur.  

Mutu staf pengajar sangat berkaitan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, tetapi kemahiran dalam mengajar dan pengabdian 

pada masyarakat juga ikut menentukan. Seorang sarjana perlu 

belajar terus, tidak hanya menambah pengaetahuannya, tetapi juga 

meninggalkan pengetahuan yang sudah ketinggalan dan tidak 

relevan. Realita menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari 

ilmu pengetahuan yang dia pahami ketika masih dibangku kuliah 

(30 %), bagian terbesar dari ilmunya  dia dapatkan dari belajar 

sendiri dan dengan menuntut pendidikan pasca sarjana. 

c. Akselerasi guru besar. Untuk mengukuhkan diri sebagai tempat 

pengajar yang berkualits, Fakultas Syari’ah IAIN Manado harus 

merencanakan guru besarnya hingga tahun 2019 ini dengan target 

minimal 5 orang. Effect dari proses percepatan ini adalah 

meningkatkan hasil penelitian, buku, karya tulis lain, perkuliahan 

yang berkualitas, dan pengabdian masyarakat, sehingga Fakultas 
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Syari’ah IAIN Manado lebih berkualitas baik proses di dalam 

maupun ekspose ke luar. 

d. Kesejahteraan staf pengajar perlu diperhatikan disamping disiplin 

kerja. Perlu dikonsepkan model-model kesejahteraan yang dapat 

dilakukan oleh pimpinan Fakultas Syari’ah IAIN Manado bagi 

seluruh staf pengajar di luar gaji dan sertifikasi. Dengan demikian 

semangat pengabdian, gairah kerja dan kreatifitas yang cukup 

menentukan pertumbuhan dan perkembangan masa depan akan 

tetap terpelihara dan dapat ditingkatkan. 

Mengingat bahwa masyarakat Indonesia masih ditandai oleh 

orientasi pada komunitas dan tidak pada individu maka dengan 

adanya komunitas kampus, pengendalian diri dari nilai sikap dan 

pembawaan akan lebih mudah terlaksana, termasuk disiplin kerja. 

Ini tidak berarti bahwa tindakan penertiban konvensional seperti 

penertiban jam kerja dan penentuan beban kerja, hasil kerja tidak 

diperhatikan. Justru harus dipadukan dengan pengembangan 

masyarakat kampus. 

3. Organisasi dan Administrasi 

Struktur organisasi Fakultas Syari’ah IAIN Manado mengacu 

pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri 

Manado. Struktur organisasi tersebut sangat fleksibel dan mobile, hal 

yang sangat diperlukan bagi satu organisasi yang sedang berkembang. 

Sebaliknya, melihat beban tugas yang bertambah berat, jumlah 

mahasiswa, tenaga pengajar dan kegiatan yang kian meningkat, sukar 

diharapkan bahwa struktur semacam ini bisa tetap dipertahankan.  

Kesederhanaan organisasi itu perlu dipertahankan sebagai 

asas, demikian fleksibilitas dan mobilitasnya, tetapi kompleksitas 

problem di Fakultas Syari’ah IAIN Manado harus ditangani oleh orang-

orang yang mampu bekerja penuh dan profesional dalam mendukung 
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program pimpinan, paham betul dan mengenal pengelolaan 

perguruan tinggi. 

Struktur organisasi fungsional yang berkaitan dengan 

Tridarma Pendidikan tinggi, yang melibatkan para pengajar dan 

mahasiswa perlu dioptimalkan. Struktur organisasi semacam ini lebih 

bersifat kolegial, ciri dari satu komunitas ilmiah. Bentuk organisasi ini 

penting, karena yang dilibatkan disini adalah sarjana dengan berbagai 

keahlian, tetapi juga diperlukan satu lembaga ilmu pengetahuan untuk 

mendapat idea dan menampung kegiatan yang kreatif demi kemajuan 

ilmu pengetahuan.  

Fakultas Syari’ah IAIN Manado yang memiliki hubungan erat 

dengan umat Islam di Sulawesi Utara mempunyai kedudukan yang 

strategis dalam kaitannya dengan gerakan syiar Islam dan amal 

ma’ruf nahi munkar. Mekanisme kerja organisasi Fakultas Syari’ah 

IAIN Manado masih dapat ditingkatkan efektifitasnya dan efisiensinya 

dengan berpegang pada rencana pengembangan yang jelas, 

pelaksanaan yang terarah dan evaluasi berkala yang optimal. 

4. Tenaga Administratif 

Tenaga administratif (tetap) Fakultas Syari’ah IAIN Manado 

hingga tahun 2016 masih sangat perlu ditingkatkan baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas, khususnya pada kebutuhan/bidang-

bidang yang ditangani. Saat ini inti personil administratif belum cukup 

terampil, walaupun kemampuan/potensi mereka masih dapat 

ditingkatkan. Penanganan utama sampai saat ini masih berkutat pada 

administrasi pendidikan, sedangkan kegiatan utama pada aspek 

Tridarma yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat masih membutuhkan personil dengan kemahiran khusus, 

yang pada akhirnya mengharuskan staf administratif meningkatkan 

kemampuannya secara khusus pula. 
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Penghambat utamanya adalah mutu dan skill staf administrasi 

yang harus segera ditingkatkan, mengingat keterkaitan kegiatan yang 

satu dengan yang lain dan juga sistem dan kelancaran pelayanan yang 

harus dilakukan perlu kecepatan/ketepatan. Selain itu kesejahteraan 

yang memadai, kemungkinan aktualisasi diri dan keterbukaan 

kesempatan mengembangkan karier bagi mereka perlu diperhatikan 

demi mempertinggi gairah kerja dan semangat pengabdiannya. 

Pada kasus-kasus khusus dimana suatu unit kerja memerlukan 

tenaga administrasi dalam jangka pendek (setahun) maka diperlukan 

perencanaan tentang pengadaan tenaga magang mahasiswa ataupun 

tenaga kontrak yang dapat diberhentikan sesuai waktu kontrak atau 

diperpanjang sesuai keperluan. 

5. Perpustakaan 

Perpustakaan adalah sumber informasi ilmu pengetahuan. Saat 

ini, perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Manado hingga tahun 2016 

ini masih belum memadai dari segi sumber daya manusia 

(pustkawan), jumlah buku, teknologi/akses, maupun ragam ilmu, yang 

hingga tahun 2016 ini belum memiliki fisik bangunan apa lagi buku-

buku bacaan. Bahkan untuk pustakwan hingga tahun 2016 ini saja, 

belum ada satu orang. 

Untuk itu, perlu ada percepatan dalam hal sumberdaya 

manusia (pustakawan) dan buku-buku di perpustakaan yang sangat 

mendesak, karena sejak transformasi IAIN Manado di tahun 2014, 

kuantitas program studi di Fakultas Syari’ah terus bertambah dan 

akan terus bertambah sesuai perkembangan IAIN Manado ke depan. 

6. Sarana dan Prasarana 

Dalam hal ini yang menjadi faktor penghambat adalah jumlah, 

jenis, mutu sarana dan prasarana. Di samping itu pengelolaan dan 

terutama pemeliharaannya sering merupakan titik lemah dari 

perguruan tinggi IAIN Manado. Mengingat semakin padatnya kegiatan 
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dan bertambahnya jenis kegiatan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat, maka pengadaan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana perlu mendapat perhatian yang serius.  

Pemeliharaan sarana dan prasarana saat ini menjadi faktor 

penting dalam pengeluaran Fakultas Syari’ah IAIN Manado karena 

jumlahnya yang akan terus bertambah. Perlu ditekankan kepada 

setiap unit untuk menjaga sarana prasarana yang sudah ada. 

Pengadaan atau pembangunan prasarana dalam lima sampai 10 tahun 

ke depan harus benar-benar dihitung prioritasnya karena beban 

pemeliharaan juga amat besar. 

Selain daripada itu, pengadaan sarana dan prasarana berupa 

gedung harus mulai di seting sesuai core value Fakultas Syari’ah IAIN 

Manado yakni “multikultural”. Ciri khas Fakultas Syari’ah IAIN 

Manado dalam bentuk keunikan bangunan (konsep multikultural) 

akan menaikkan minat masyarakat untuk menguliahkan keluarganya 

ke Fakultas Syari’ah IAIN Manado.  

7. Dana 

Kelangsungan gejala kegiatan manusia atau badan hukum 

sering ditentukan oleh tersedianya dana yang memadai. Dana 

biasanya merupakan faktor penghambat utama. Kecuali jumlahnya, 

efektivitas dan efisiensi penggunaannya untuk mencapai hasil optimal 

dari kegiatan sangat menentukan. Namun dalam hal dana ini Fakultas 

Syari’ah IAIN Manado masih bersumber pada dua hal yakni dana dari 

pemerintah (APBN) dan dana dari mahasiswa (PNBP) sehingga hingga 

saat ini, Fakultas Syari’ah IAIN Manado tidak merasa kesulitan dalam 

hal pendanaan agar eksistensinya tetap terjaga. 

Meskipun demikian, rencana Fakultas Syari’ah IAIN Manado 

untuk maju dan berkembang, harus diawali dengan penggalian dana 

di luar PNBP dari mahasiswa sekitar sepuluh persen per tahunnya 

hingga 2019, sehingga sebelum 2023 sudah dapat dipersiapkan 
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perubahan sistem keuangan dengan menggali sumber dana lain, 

disamping sumber dana yang berasal dari mahasiswa secara 

maksimal dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU).  

Konsep minimum yang dapat dilakukan hingga tahun 2019 ini 

adalah dengan menjual kemampuan Fakultas Syari’ah IAIN Manado ke 

luar sebagai konsultan, jasa penelitian, jasa Fakultas Syari’ah IAIN 

Manado, hubungan dengan pengusaha, dan lain-lain. Akan bukan 

berarti menafikan konsep pembangunan fisik yang mampu memberi 

masukan lebih untuk Fakultas Syari’ah IAIN Manado, seperti Bank 

Mini, lokalisasi kantin kampus, parkir kampus, bahkan pusat bisnis 

Fakultas Syari’ah IAIN Manado. 

8. Lain-lain 

Faktor-faktor lain yang mungkin dapat dimasukkan di sini 

adalah yang berada di luar kekuasaan Fakultas Syari’ah IAIN MANADO 

untuk mengendalikannya seperti pemerintah, masyarakat, 

perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi lokal, nasional, 

regional dan internasional. Selain itu juga situasi politik, ekonomi, 

sosial budaya akan sangat mempengaruhi perkembangan Fakultas 

Syari’ah IAIN Manadomasa-masa mendatang. 

Faktor-faktor ini dapat menjadi penghambat atau pendorong, 

karena Fakultas Syari’ah IAIN Manado tentunya tidak dapat dan tidak 

akan melepaskan diri dari lingkungan. Bahkan akan berusaha 

bersikap dan tanggap terhadap keadaan serta perubahan di 

sekelilingnya. Fakultas Syari’ah IAIN Manado adalah fakultas yang 

lahir dari perjuangan umat Islam, oleh umat Islam dikembangkan 

menjadi besar dan berdaya guna secara universal dan untuk 

menyebarluaskan siar Islam melalui konsep multikultural di Asia 

Tenggara. 
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I. Strategi Perencanaan 

Penyusunan strategi perencanaan Fakultas Syari’ah IAIN Manado 

berpegang pada Kebijakan Dasar Pendidikan Tinggi yang berisi pokok-pokok 

pengelolaan pendidikan/perguruan tinggi yang menyangkut dasar, arah dan 

langkah perkembangannya. Dengan menggunakan pendekatan konsolidatif, 

Fakultas Syari’ah IAIN Manado dalam menyusun strategi pengembangannya 

memperhitungkan potensi yang ada dan tingkat perkembangan yang telah 

dicapai. Dengan berdasarkan hal tersebut Fakultas Syari’ah IAIN Manado 

menginginkan perkembangan yang gradual menuju perkembangan yang 

cepat dan pertumbuhan mandiri (self-perpetuating growth). Disamping itu 

ditempuh pula pendekatan pemecahan masalah dan pendekatan 

perkembangan. 

Dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah, strategi 

perencanaan Fakultas Syari’ah IAIN Manado akan memanfaatkan cara ini 

sebagai pelengkap, artinya masalah akan diselesaikan kasus demi kasus 

secara pragmatis. Selanjutnya dengan pendekatan perkembangan tersebut di 

atas, maka strategi perencanaan Fakultas Syari’ah IAIN Manado akan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Tantangan dan masalah lingkungan di luar Fakultas Syari’ah IAIN 

Manadodan memperhitungkan pula kecenderungan (trend) dan arah 

perkembangan masa depan. 

2. Tujuan perencanaan dengan berusaha mengurangi pengaruh faktor 

penghambat dan memperbesar pengaruh faktor pendorong. 

3. Orientasi pada pengelolaan secara menyeluruh, masukan proses dan 

keluaran dan tidak hanya memperhitungkan hasil akhir. 

4. Proses perkembangan itu sendiri harus dilaksanakan pada semua 

tingkat, manusia, kelompok maupun lembaga, yang perlu diawali 

dengan meletakkan dasar dan terus dikembangkan menjadi 

kesatuan/kegiatan yang serba lengkap. Kecenderungan 

perkembangan itu untuk menjurus ke arah 
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diferensiasi/keanekaragaman yang perlu diimbangi dengan usaha 

integrasi dan konsolidasi. 

5. Faktor ketidakpastian yang selalu melekat pada setiap perkembangan 

dan karena itu memerlukan strategi yang luwes dan evaluasi yang 

teratur, tanpa mengorbankan keterarahannya. 

Berdasarkan semua hal di atas Fakultas Syari’ah IAIN Manado 

merencanakan perbaikan mutu secara berkelanjutan selama lima tahun dan 

menentukan prioritas bagi tahap pertama sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan visi, misi, tujuan 

dan sasaran, serta strategi pencapaian. 

2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tata Pamong, 

Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu. 

3. Peningkatan kapabilitas, kompetensi mahasiswa dan alumni yang 

mampu menangani masalah sosial kemasyarakatan. 

4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan Sumber Daya 

Manusia. 

5. Peningkatan kualitas kurikulum, pembelajaran, dan suasana 

akademik. 

6. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas pembiayaan, sarana 

dan prasarana, serta sistem informasi. 

7. Meningkatkan akses dan kemanfaatan penelitian, pelayanan 

pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama. 

 

J. Lingkup Perencanaan 

Perencanaan pengembangan ini disusun untuk jangka waktu 5 tahun 

(2015-2019) dengan dasar keberhasilan dan kelemahan yang sudah dialami 

pada tahun 2010-2015). 

 

III .   RENCANA PENGEMBANGAN AKADEMIK 
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A. Bidang Pendidikan 

1. Sistem Pendidikan 

akultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Manado melaksanakan jenjang program pendidikan 

yaitu Sarjana Strata Satu (S-1) dengan sistem kredit 

semester (sks) yang beban kredit masing-masing kurang lebih sebesar 

150, dan 50 SKS. Keadaan Mahasiswa dan dosen untuk tahun 

2016/2017 adalah sebagai berikut: 

 Keadaan mahasiswa tahun 2016/2017: 

Jumlah Calon Mahasiswa :  

Jumlah mahasiswa yang diterima :  

Jumlah mahasiswa terdaftar : 557 

Jumlah lulusan : 41 

Jumlah mahasiswa tidak aktif : 125 

 Keadaan dosen tahun 2016/2017 (Dosen Tetap) : 

Profesor  : 0 

Doktor : 4 

Magister : 8  

2. Masalah Pendidikan 

Masalah pendidikan meliputi aspek kurikulum pada umumnya, 

keadaan mahasiswa dan dosen pada khususnya, serta aspek kendali 

mutu akademik. 

a. Kurikulum : 

1). Dokumen kurikulum KKNI belum tersusun secara optimal dan 

belum terimplementasi secara menyeluruh. 

2). Penyelenggaraan bidang studi belum terlaksana secara optimal 

sesuai dengan silabus, isi dan metodenya. 

3). Belum tersedianya mata pelajaran kuliah yang luas. 

4). Sistem evaluasi dan bimbingan studi belum dilaksanakan 

sesuai dengan pedoman yang telah ada. 
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5). Belum terpenuhinya sarana pengajaran yang ideal baik berupa 

kepustakaan maupun laboratorium program studi. 

6). Belum mantapnya pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang 

disebabkan oleh : 

a). Terbatasnya kesempatan para mahasiswa untuk 

mengadakan kuliah kerja nyata. 

b). Kurangnya pengarahan dan bimbingan. 

c). Jumlah dosen pembimbing yang terbatas. 

b. Keadaan Dosen 

Masalah yang dihadapi sehubungan dengan keadaan dosen adalah 

jumlah dosen tetap, komposisi kepangkatan dan pendidikan dosen. 

1). Jumlah Dosen Tetap : 

Dalam kaitannya dengan jumlah mahasiswa, tampak rasio 

dosen : mahasiswa, tahun 2016/2017 antara 1:20 belum 

terpenuhi.  Sehingga penyebaran jumlah mahasiswa dan dosen 

terjadi secara tidak merata diantara program studi yang ada.  

Hal itu disebabkan oleh kenaikan jumlah mahasiswa yang 

belum terimbangi dengan laju perkembangan jumlah dosen. 

Kenaikan jumlah dosen tetap terhambat oleh keterbatasan 

dana rutin yang tersedia. Karena itu, masalah yang timbul yaitu 

bagaimana meningkatkan rasio dosen mahasiswa sehingga 

menunjang daya tampung, peningkatan mutu dan peningkatan 

produktivitas. Peningkatan mutu dosen melalui program-

program pendidikan formal dan informal sering terhambat 

karena disamping terbatasnya dana, juga kesiapan dosen yang 

belum memadai. 

Masalah lain ialah hal-hal yang menyangkut insentif (material 

maupun non material) dan jenis. Untuk jenis ini diperlukan 

dosen-dosen yang tidak saja memiliki keahlian dalam bidang 

studi jurusan yang ada akan tetapi juga bidang-bidang studi 
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lain untuk mengembangkan mata kuliah lain seperti  mata 

kuliah multikultural dan sebagainya. 

2). Komposisi Kepangkatan Dosen : 

Berdasarkan data yang ada di Kepala Bagian Administrasi 

Umum diketahui bahwa sebagian besar Dosen Fakultas 

Syari’ah IAIN Manado memiliki pangkat Lektor, yaitu mencapai 

8 orang, yang berpangkat Guru Besar baru belum ada, 

sedangkan Lektor Kepala sebanyak 4 orang, dan Asisten Ahli 

sebanyak 0 orang.  Masalahnya utama adalah bagaimana para 

dosen dapat melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, 

sehingga jabatan akademik dapat meningkat secara 

berkesinambungan dan tepat waktu. 

3). Komposisi pendidikan dosen : 

Ditinjau dari komposisi dosen terlihat bahwa pada saat ini 

sebagian besar dosen Fakultas Syari’ah IAIN MANADO telah 

menyelesaikan strata S-2, yaitu mencapai 8 orang, sedangkan 

yang sudah berjenjang S-3 baru mencapai sekitar 4 orang. 

c. Keadaan Mahasiswa 

Keadaan mahasiswa tidak saja dilihat dari segi jumlahnya akan 

tetapi juga latar belakang yang mempengaruhi perkembangannya.  

Sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan mutu lulusan, 

maka sejak tahun 2015 yang lalu telah diambil kebijakan bahwa 

jumlah mahasiswa yang diterima setiap tahunnya adalah tetap.  

Namun demikian yang menjadi masalah ialah bagaimana 

meningkatkan presentasi (jumlah) lulusan per semester dengan 

memperhitungkan keseimbangan jumlah mahasiswa yang 

terdaftar dengan jumlah mahasiswa yang lulus dengan tanpa 

mengorbankan mutunya. 

3. Pengembangan Pendidikan 

a. Pengembangan jurusan dan strata 
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1). Tujuan pengembangan : 

a). Akreditasi program studi. 

b). Memantapkan jurusan atau program studi sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa yang berorientasi pada lapangan 

kerja yang tersedia. 

c). Menambah jurusan atau program studi sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa yang berorientasi pada lapangan 

kerja yang tersedia khususnya program studi ilmu-ilmu 

keras dan spesialis. 

Sebagai realisasi dari tujuan tersebut di atas pada tahun 

anggaran 2016 ini akan diusulkan 1 (satu) program studi 

untuk akreditasi, yaitu : 

 Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Fak. Syari’ah 

2). Sasaran : 

Semua jurusan program studi yang ada diharapkan cukup 

relevan dengan kebutuhan mahasiswa/masyarakat dan 

tuntutan kebutuhan tenaga kerja. Pada tahun 2016 jumlah 

dosen bertambah dengan direkruitnya dosen tetap bukan PNS. 

Jumlah dosen tersebut disediakan untuk melaksanakan 

Tridarma Perguruan Tinggi pada Fakultas Syari’ah IAIN 

Manado yang mempunyai 2 program studi,. Rasio dosen 

dengan mahasiswa dalam jangka pendek diharapkan bisa 

menunjukkan angka perbandingan antara 1:20 sampai dengan 

1:25. 

b. Pengembangan Kurikulum 

1). Tujuan Pengembangan : 

Memantapkan dan mengembangkan materi, struktur 

organisasi dan strategi kurikulum program S1 dan S2. 

2). Sasaran : 

a). Terwujudnya dokumen kurikulum KKNI. 
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b). Tersusunnya standar mutu, serta stabilnya untuk tiap 

strata yang lebih mantap. 

c). Korelasi yang mengikat antara program pendidikan dengan 

penelitian dan pengabdian secara simultan. 

d). Terlaksananya sistem evaluasi dan bimbingan studi dengan 

pedoman yang telah ditetapkan. 

e). Tersedianya sarana penunjang untuk melaksanakan 

metode pengajaran sesuai dengan kurikulum. 

f). Terwujudnya sistem seleksi penerimaan calon mahasiswa 

sesuai dengan bidang studi/jurusan yang ada. 

c. Pengembangan Mahasiswa 

1). Tujuan Pengembangan : 

a). Meningkatkan jumlah dan kualitas calon mahasiswa yang 

diterima. 

b). Meningkatkan produktivitas pendidikan. 

2). Sasaran : 

Optimalisasi usaha rekruitment mahasiswa pada tahun 2017 

yang diterima dan melakukan registrasi berada di angka seribu 

orang.  Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk 

meningkatkan mutu institusi.  Dengan jumlah yang diterima 

lebih besar, maka akan mempermudah penyusunan 

perencanaan dan upaya untuk meningkatkan mutu akademik 

karena stabilitas penggunaan anggaran (PNBP) dari mahasiswa 

yang berkelanjutan. 

d. Pengembangan Tenaga Edukatif 

1). Tujuan Pengembangan : 

a). Meningkatkan jumlah dan mutu tenaga edukatif secara 

keseluruhan  

b). Meningkatkan jumlah tenaga dosen yang berpangkat tinggi 

(Lektor – Guru Besar) 
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c). Meningkatkan jumlah tenaga dosen yang berpangkat tinggi 

(Pascasarjana dan Doktor). 

2). Sasaran : 

a). Dalam jangka pendek diharapkan ada peningkatan 

penerimaan dosen, kenaikan pangkat dosen dan memberi 

kesempatan tugas belajar pada dosen. Diharapkan dalam 

jenjang waktu hingga 2019, Fakultas Syari’ah IAIN Manado 

mempunyai perbandingan tenaga edukatif berpangkat Guru 

Besar, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli  = 0 : 4 : 8 : 0 

b). Pembentukan konsorsium keilmuan demi tercapainya 

tujuan pendidikan yang berkemajuan. 

 

B. Bidang Penelitian 

1. Pembinaan Penelitian 

Penelitian yang dihasilkan selama ini berasal dari dana DIPA 

IAIN Manado sendiri dan belum memaksimalkan anggaran penelitian 

dari luar termasuk dari Kementerian Agama RI yang dikompetisikan. 

Untuk itu, dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah pusat dan 

daerah serta swasta baik dalam maupun luar negeri demi 

memaksimalkan penelitian di Fakultas Syari’ah IAIN Manado.  

Pembinaan secara institusional dilakukan melalui tim atau 

kelompok-kelompok peneliti yang tenaganya juga merupakan 

kelompok dari Prodi yang ada. Kelompok-kelompok peneliti tersebut, 

pembinaan maupun pengembangannya dilakukan lewat wadah LP2M, 

dan penelitian yang diselenggarakan di Fakultas Syari’ah IAIN Manado 

senantiasa melibatkan para mahasiswa. Adapun dasar pemikiran 

pembinaan dan pengembangan penelitian Fakultas Syari’ah IAIN 

Manado adalah : 
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a. Program : 

1). Karena penelitian merupakan bagian integral dari Tridarma 

Perguruan Tinggi, maka sudah menjadi keharusan bagi 

Fakultas Syari’ah IAIN Manado untuk melaksanakannya 

terutama dalam rangka mewujudkan masyarakat ilmiah. 

2). Karena kebutuhan masyarakat terhadap pengembangan ilmu, 

teknologi dan sosial keagamaan terus meningkat, maka melalui 

kegiatan penelitian Fakultas Syari’ah IAIN Manado akan terus 

melakukan usaha-usaha untuk memberikan jawaban dalam 

kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dan pemecahan 

masalah tersebut. 

3). Perkembangan ilmu, teknologi dan sosial keagamaan 

(multikultural) membawa dampak dan perubahan terhadap 

kehidupan manusia. Maka Fakultas Syari’ah IAIN Manado 

melalui kegiatan penelitian akan terus mengikuti timbulnya 

dampak dan perubahan tersebut. 

b. Tenaga 

Penelitian merupakan kegiatan yang mutlak harus ada di dalam 

usaha pengembangan ilmu, teknologi dan bidang sosial keagamaan 

(multikultural). Hal ini membawa konsekuensi bagi Fakultas 

Syari’ah IAIN Manado untuk menyediakan dan membina tenaga-

tenaga peneliti yang berbobot sesuai dengan bidangnya. 

c. Sarana 

Pengembangan penelitian memerlukan sarana yang memadai dan 

sesuai dengan kebutuhan serta tuntutan perkembangan ilmu 

pengetahuan/teknologi dan sosial keagamaan. 

2. Masalah yang dihadapi didalam pembinaan penelitian 

Masalah yang dihadapi Fakultas Syari’ah IAIN Manado di dalam 

pembinaan penelitian ada beberapa faktor, antara lain masih 
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terbatasnya dana penelitian yang mampu disediakan oleh pihak IAIN 

Manado. 

3. Konsep Pengembangan Penelitian 

a. Program : 

1). Pemegang Kebijaksanaan : 

Keterlibatan pimpinan IAIN Manado/LP2M dan Ketua-ketua 

Prodi dalam merumuskan kebijaksanaan tanpa mengurangi 

kemungkinan serta sifat kemandirian penelitian atau 

kebebasan akademik. 

2). Pengembangan : 

Penelitian juga diarahkan kepada program studi yang ada atau 

yang sedang dipersiapkan. 

b. Tenaga : 

Lebih banyak mendorong dan memberikan kesempatan kepada 

para peneliti, pengajar dan para mahasiswa untuk aktif dalam 

kegiatan penelitian. Di samping itu juga terus dilakukan usaha 

untuk meningkatkan kecakapan dan keterampilan mereka sebagai 

pelaksana penelitian. 

c. Sarana : 

Penyediaan sarana penunjang yang memadai untuk kegiatan 

penelitian seperti laboratorium, alat-alat peraga dan fasilitas 

transportasi. 

 

C. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat 

1. Pembinaan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat 

Hingga tahun 2016 pembinaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat belum pernah dilakukan. Untuk itu, dibutuhkan dukungan 

dari pimpinan untuk mengadakan pembinaan baik dalam bentuk 

lokakarya, workshop, dll., tentang integrasi bidang akademik dan 

penelitian dengan pengabdian kepada masyarakat. Konsep integrasi 
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tersebut mampu mengakomodir seluruh dosen-dosen Fakultas 

Syari’ah IAIN Manado dengan berbagai latar belakang pendidikan 

mereka masing-masing, konsep pengabdian model integrasi seperti 

ini yang dapat menghadirkan pembangunan sumber daya manusia di 

dalam masyarakat luas, khususnya di Prov. Sulawesi Utara. 

2. Masalah yang dihadapi 

Sehubungan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, 

ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat. Masalah tersebut adalah : 

a. Ragam dan jumlah kegiatan pengabdian serta kualitasnya yang 

belum memadai. Dalam hal ini juga membawa pengaruh terhadap 

minat terhadap kegiatan tersebut. 

b. Pengabdian yang paling esensial yang seharusnya dilakukan oleh 

suatu perguruan tinggi yaitu sumbangan dan pengabdian ilmu 

yang dikembangkan dilembaga tersebut belum dioperasionalkan 

secara optimal. 

c. Belum ada integrasi antara program akademik dan penelitian 

dengan pengabdian pada masyarakat.  

d. Belum ada keseimbangan antara kegiatan yang telah dilaksanakan 

dengan kegiatan yang akan diadakan. 

e. Tenaga tetap yang mengelola kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat belum memadai walaupun kegiatannya sudah 

terlembagakan (KKN), dan terkoordinasi pada LP2M. 

f. Perangkat evaluasi belum memadai dan evaluasi belum dilakukan 

secara teratur. 

g. Efektivitas dan efisiensi kegiatan masih kurang. 

h. Kurangnya sarana penunjang untuk melakukan kegiatan yang 

makin hari memerlukan sarana yang memadai. Sarana penunjang 

yang memadai sangat diperlukan untuk kegiatan ini misalnya alat-
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alat peraga. Fasilitas transportasi atau media lain seperti film dan 

semacamnya yang bersifat kultural edukatif. 

3. Konsep Pengembangan 

Pengembangan pengabdian kepada masyarakat yang 

dikoordinasi melalui LP2M, diharapkan dapat mendukung kegiatan 

pendidikan dan penelitian dari masing-masing tenaga edukatif yang 

diklasifikasi berdasarkan rumpun ilmu yang ada dengan lebih efektif 

dan efisien, berkesinambungan dan evaluasinya dapat dilaksanakan 

secara teratur. 

 

D. Bidang Kemahasiswaan 

1. Pembinaan Kemahasiswaan 

Kegiatan pembinaan kemahasiswaan Fakultas Syari’ah IAIN 

Manado dilakukan berdasarkan pedoman dari Direktorat Jenderal 

Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan Surat Keputusan Rektor 

tentang SK Rektor Tentang Pedoman Organisasi mahasiswa dan Surat 

Keputusan Rektor Tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa. 

Kegiatan pembinaan kemahasiswaan yang dilakukan meliputi : 

a. Pembinaan sikap dan kegiatan mahasiswa. 

1). Pembinaan sikap mental dan orientasi mahasiswa. Disamping 

itu, penalaran mahasiswa dikembangkan guna membentuk 

sikap dan orientasi ilmiah, serta insan cendekiawan yang 

mantap dikemudian hari, yaitu dengan jalan 

menyelenggarakan seminar-seminar ilmiah, diskusi, panel, 

riset dan sebagainya yang bertemakan masalah-masalah sosial, 

keagamaan maupun masalah bidang studi baik yang dihadapi 

pada dewasa ini maupun yang akan datang. Pembinaan 

kemahasiswaan itu juga untuk mempersiapkan sikap dan 

perilaku profesionalisme yang ditekuni para mahasiswa, 

khususnya dibidang yang berhubungan dengan disiplin 
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ilmunya, khususnya peningkatan bahasa asing Arab dan 

Inggris. Melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa akan 

memiliki daya tanggap dan kepekaan serta orientasi yang 

cukup tinggi terhadap masalah-masalah keilmuan dan 

kebahasaaan asing, kemasyarakatan dan keagamaan maupun 

dalam berbagai bidang studi yang berkembang dewasa ini. 

2). Pembinaan aspek sosio-budaya (multikulturalisme) dalam hal 

keterampilan mahasiswa. Pengembangan partisipasi 

mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan generasi muda pada 

umumnya amat diperlukan, baik pada peringkat lokal, nasional, 

regional maupun internasional.Seperti mengikutsertakan para 

mahasiswa dalam program pertukaran pemuda dan 

mahasiswa ASEAN, atau pada ruang lingkup internasional. 

Dengan demikian para mahasiswa akan lebih banyak mengenal 

lingkungan sosial budaya diluar dirinya dan kemudian 

membandingkan dengan lingkungan sosial dalam dirinya, serta 

mampu mengidentifikasi lingkungan sosial budaya masing-

masing. Hal ini merupakan wahana yang paling tepat untuk 

menampilkan dan menunjukkan kreatifitas serta ketrampilan 

mereka dibidang seni dan budaya kepada dunia luar. Akhirnya 

kegiatan tersebut akan menciptakan cakrawala pemikiran dan 

pandangan yang cukup luas bagi para mahasiswa. 

3). Pembinaan kelembagaan kreatifitas mahasiswa. Kegiatan-

kegiatan mahasiswa diluar perkuliahan dan praktikum mutlak 

memerlukan dukungan, pembinaan dan bimbingan. 

Kesemuanya itu disalurkan melalui lembaga-lembaga yang ada, 

seperti Senat Mahasiswa baik ditingkat Institut maupun 

Fakultas, dan unit-unit aktivitas lainnya, sehingga kegiatan-

kegiatan tersebut mampu memberi arti bagi upaya pembinaan 

mahasiswa secara keseluruhan. 
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4). Pembinaan kegiatan penunjang, berupa pengembangan 

kegiatan karya inovatif produktif, pameran karya ilmiah, 

pameran alat-alat peraga, pengembangan prestasi dalam 

kegiatan olah raga dan seni budaya baik pada peringkat lokal 

maupunnasional. Hal itu dimaksudkan agar kegiatan Fakultas 

Syari’ah IAIN Manado lebih mendapatkan pengakuan dimata 

masyarakat. Disamping itu mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN 

Manado dapat mengkomunikasikan, menampilkan dan 

menerapkan ilmu pengetahuan yang meraka peroleh selama 

dibangku kuliah dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Pembinaan Kesejahteraan Mahasiswa. 

1). Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar mahasiswa yang 

meliputi koperasi mahasiswa, poliklinik mahasiswa, pemberian 

beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi, kurang mampu, 

dan sebagainya. 

2). Meningkatkan pelayanan kebutuhan pengembangan pribadi 

mahasiswa yang telah ditempuh lewat bimbingan dan 

konseling bagi mahasiswa, dakwah kampus, Forum Studi Islam, 

English dan Arabic club, himpunan mahasiswa pecinta alam, 

olah raga, kesenian dan sebagainya. 

3). Mengefektifkan pembinaan sarana penunjang kegiatan 

kesejahteraan dan pelayanan mahasiswa. Pengembangan 

kegiatan yang bersifat keagamaan atau kerohanian seperti 

Ramadhan di kampus, buka puasa senin dan kamis bersama, 

dan sebagainya. Demikian pula kegiatan-kegiatan yang bersifat 

sosial seperti bakti sosial. 

2. Masalah yang Dihadapi 

Sehubungan dengan upaya pembinaan kemahasiswaan 

Fakultas Syari’ah IAIN Manado dalam kurun waktu lima tahun 

mendatang adalah mewujudkan semua tuntunan dengan kebutuhan di 
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atas secara kuantitatif maupun kualitatif, namun secara bertahap dan 

terencana. Fakultas Syari’ah IAIN Manado akan berusaha semaksimal 

mungkin terpenuhinya kebutuhan yang bersifat pokok, yaitu yang 

secara langsung menunjang kualitas atau mutu lulusannya. Di 

samping itu masalah yang cukup mendesak saat ini adalah 

keterbatasan sarana dan dana serta masih kurangnya tenaga pembina. 

Diperkirakan masalah yang akan dihadapi dalam jangka waktu 

lima tahun mendatang adalah adanya ketidak seimbangan antara 

peningkatan jumlah mahasiswa dan penyediaan sarana pembinaan. 

Satu pihak jumlah mahasiswa meningkat dengan cepat setiap 

tahunnya. Sedangkan di pihak lain penyediaan sarana pembinaan bagi 

mahasiswi bidik misi belum mampu mengimbangi laju peningkatan 

jumlah mahasiswa. 

3. Konsep Pengembangan 

Pembinaan kemahasiswaan merupakan salah satu faktor 

pengembangan bidang pendidikan di Indonesia. Hal ini secara jelas 

dikemukakan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Pendidikan Nasional Pasal 3, di mana “pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.” 

Sejalan dengan kebijakan pendidikan yang tercantum dalam 

UU tersebut itu, maka usaha pembinaan mahasiswa Fakultas Syari’ah 

IAIN Manado ditujukan kepada pemantapan dan pematangan generasi 

muda dan mahasiswa dalam kehidupan masa mendatang yang lebih 

rasional. Secara lebih konkrit, bertujuan membentuk manusia susila 
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yang cakap, terampil, kreatif, ahli dalam bidangnya, memiliki karakter 

yang bisa dipertanggung jawabkan dan mampu mengembangkan 

sumber-sumber ilmu pengetahuan dan teknologi serta penuh 

pengabdian kepada nusa dan bangsa, negara dan agama. 

 

E. Bidang Kerumahtanggaan 

1. Organisasi 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado, disebutkan dalam 

Pasal 12 bahwa organisasi pengelola IAIN MANADO terdiri atas : 

a. Dekan dan Wakil Dekan; 

b. Jurusan; 

c. Laboratorium; 

d. Lembaga; dan 

e. Bagian Tata Usaha. 

Menyadari bahwa keberhasilan peningkatan status dan 

pengembangan Fakultas Syari’ah IAIN Manado, dan rencana 

pengembangan selanjutnya, perlu ditunjang oleh suatu organisasi 

yang mantap dan baik, maka dirasa perlu untuk dilakukan perbaikan 

manajemen organisasi baik pemenuhan kantung-kantung struktur 

organisasi ataupun restrukturisasi demi percepatan pengembangan 

Fakultas Syari’ah IAIN Manado. 

2. Masalah 

Masalah kerumahtanggaan Fakultas Syari’ah IAIN Manado 

yang dihadapi saat ini dan yang memerlukan prioritas penyelesaian 

lebih dahulu antara lain : 

a. Struktur Organisasi Fakultas Syari’ah IAIN Manado yang ada saat 

ini memerlukan penataan kembali secara cermat dan terperinci, 

mengikuti dan sesuai dengan Ortaker dan Statuta IAIN Manado. 
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b. Belum terpenuhinya tenaga administrasi yang memadai, baik dari 

segi kualitas maupun kuantitas. 

c. Masih terbatasnya fasilitas dan dana untuk menunjang 

pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan Fakultas Syari’ah IAIN 

Manado. 

3. Konsep Pengembangan 

Titik berat konsep pengembangan bidang kerumah tanggaan 

Fakultas Syari’ah IAIN Manado meliputi bidang : 

a. Pengelolaan (management) 

b. Administrasi 

c. Pelayanan 

Lebih konkrit meliputi aspek-aspek : 

a. Pembinaan administrasi personalia, secara periodik dan rutin 

perlu dilakukan guna menambah pengetahuan dan ketrampilan 

sesuai dengan bidang tugas masing-masing. 

b. Pembinaan administrasi umum dan administrasi keuangan. 

c. Peningkatan kemampuan administrasi pelayanan akademik. 

Dengan demikian, program-program lain yang juga menunjang 

pengembangan bidang kerumahtanggaan Fakultas Syari’ah IAIN 

Manado, akan tetap berorientasi pada ketiga hal di atas. Dengan 

demikian, perencanaan dan pengembangan pada masa mendatang 

akan menuju ke arah efisiensi, kreativitas dan produktivitas kerja. 
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IV.  RANGKUMAN AKADEMIK 

 

A. Rencana Pengembangan 

erpedoman kepada penggarisan kebijaksanaan dasar 

sebagaimana telah diuraikan pada Bab I, Fakultas Syari’ah 

IAIN Manado berketetapan untuk mengembangkan fakultas 

Syarial yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara 

tahun 2035. Dengan demikian, Fakultas Syari’ah IAIN Manado sebagai 

lembaga pendidikan tinggi Islam akan menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang 

bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia, dengan cara 

meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar 

nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi, serta memelihara 

khasanah budaya nasional, kearifan lokal, dan kerukunan umat beragama di 

Indonesia dan Asia Tenggara, dengan jalan membangun kerja sama 

pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat baik pemerintah 

maupun swasta di dalam dan luar negeri 

Berdasarkan sifat dan karakteristik pokok-pokok tersebut maka 

tujuan dasar dari Fakultas Syari’ah IAIN Manado adalah membentuk 

“Manusia Indonesia seutuhnya melalui Tridarma Perguruan Tinggi”. Untuk 

melaksanakan misi dan peranan itu, maka Fakultas Syari’ah IAIN Manado 

menetapkan tujuan terstruktur Fakultas Syari’ah IAIN Manado yang akan 

dikembangkan: 

1. Terwujudnya tata pamong, kepemimpian institusi, penjamin mutu, 

pengelolaan dan evaluasi secara berkelanjutan. 

2. Terciptanya kapabilitas, kompetensi mahasiswa dan alumni yang 

mampu menangani masalah sosial kemasyarakatan. 

3. Terciptanya efesiensi, efektivitas dan sumber daya manusia. 

4. Terwujudnya kualitas kurikulum, pembelajaran dan suasana 

akademik. 
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5. Terciptanya efisiensi, efektivitas, produktivitas pembiyaan, sarana dan 

prasana serta sistem informasi. 

6. Tersedianya akses kemanfaatan penelitian, pelayanan, pengabdian 

kepada masyarakat dan kerjasama. 

Sejalan dengan pemikiran di atas, maka di dalam mengembangkan 

serta melaksanakan misi dan peranannya, Fakultas Syari’ah IAIN Manado 

akan senantiasa mengupayakan terciptanya kerjasama yang baik di antara 

perguruan tinggi negeri dan swasta, baik yang berada di sekitar Sulawesi 

Utara maupun yang berada di Indonesia. Hubungan kerjasama ini pada 

dasarnya akan dikembangkan serta diarahkan kepada usaha untuk mencapai 

sistem pendidikan tinggi yang terpadu, dengan tanpa mengurangi potensi 

yang dimiliki Fakultas Syari’ah IAIN Manado untuk mencapai kemampuan 

berkembang secara mandiri. 

Dalam menyusun konsep kegiatan yang akan dikembangkan oleh 

Fakultas Syari’ah IAIN Manado, perlu pula diperhitungkan tantang dan arah 

perkembangan yang sedang dan akan terjadi, baik itu yang terdapat dalam 

lingkungan internal maupun eksternal. Karena itu diperlukan ancangan 

(approach) yang lebih berorientasi kepada pengelolaan secara menyeluruh 

dan tidak hanya memperhitungkan hasil akhir saja. Ini berarti semua unsur 

yang berkaitan dengan masukan (input), proses (throughput), dan keluaran 

(output), harus diberi tempat dan perhatian secara proporsional 

danmemadai. 

Satu yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah bahwa proses 

perkembangan ke arah bentuk yang kian kompleks, yaitu masing-masing 

bagian terspesialisasi, sehingga perlu diimbangi dengan usaha integrasi dan 

konsolidasi. Tindakan ini penting untuk tetap diperhatikan agar 

perkembangan yang sedang berlangsung dapat tetap dikendalikan dan 

diarahkan kepada tujuan perencanaan yang telah digariskan. 

Sesuai dengan Tridarma Perguruan Tinggi dan Program Induk 

Pengembangan Fakultas Syari’ah IAIN Manado, maka secara lebih khusus 
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Fakultas Syari’ah IAIN Manado menetapkan kegiatan-kegiatan pokok yang 

membidangi bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian 

kepada masyarakat. 

1. Bidang Pendidikan 

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana melalui: 

1). Perbaikan sistem organisasi dan manajemen pendidikan dari 

institut atas hingga program studi; 

2). Penyusunan dokumen kurikulum KKNI dari seluruh program 

studi baik di strata S1 maupun S2; 

3). Mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung dan 

pembuatan borang akreditasi dalam rangka akreditasi 

program studi dan institusi; 

4). Optimalisasi penggunaan sarana dan fasilitas pendidikan 

dengan cara pengaturan sistem manajemennya. 

5). Diversifikasi pendidikan melalui pembukaan Fakultas batu, 

program studi baru baik di fakultas maupun Program Pasca 

Sarjana. 

6). Peningkatan status akreditasi, terutama yang masih memiliki 

nilai “C”. 

b. Peningkatan Produktivitas melalui : 

1). Penerapan 5 budaya kerja Kementerian Agama RI secara 

penuh di seluruh unit kerja di lingkungan Fakultas Syari’ah 

IAIN Manado. 

2). Implementasi kurikulum KKNI secara bertahap di seluruh 

Program Studi S1 dan S2. 

3). Penyempurnaan tujuan, metode, teknik dan evaluasi 

pengajaran melalui format BKD untuk mendorong aktivitas 

mahasiswa melalui proses belajar mengajar yang bersifat 

membangun; 
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4). Penciptaan iklim akademik yang menunjang terlaksananya 

masyarakat akademis di lingkungan kampus. 

5). Peningkatan relevansi pendidikan sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan masyarakat; dan 

6). Percepatan kelulusan mahasiwa tanpa mengabaikan mutu 

lulusannya. 

c. Pengembangan Kapasitas Sistem Pendidikan melalui : 

1). Pengembangan staf akademika yang ditekankan pada jumlah, 

jenis dan mutu serta komposisi dan rasio yang memadai. 

2). Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan serta 

pengembangan secaragradual jumlah, jenis dan mutu staf 

pengajar. 

3). Penyempurnaan proses manajemen pendidikan yang meliputi 

administrasi umum, administrasi kepegawaian dan 

administrasi keuangan. 

4). Pengembangan sumber-sumber finansial dengan cara 

melakukan diversifikasi sumber dari berbagai pihak yang 

sifatnya tidak mengikat; dan 

5). Pengembangan kampus dan fasilitas lainnya seperti 

perpustakaan, laboratorium beserta kelengkapannya. 

2. Bidang Penelitian 

a. Peningkatan dan Pengembangan kegiatan Penelitian melalui: 

1). Koordinasi yang rutin dengan LP2M dengan Progaram-

program Studi dalam perumusan kegiatan penelitian pada sisi 

keilmuan demi terintegrasinya pendidikan, penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat. 

2). Penataran dan pemberian latihan-latihan penelitian bagi para 

dosen dengan tanpa mengabaikan kesempatan yang seluas-

luasnya bagi keikutsertaan mahasiswa. 
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3). Pembekalan tentang latar belakang masalah penelitian yang 

perlu diteliti utamanya dalam lapangan studi yang ada di 

Fakultas maupun Program Studi. 

b. Peningkatan dan Pendayagunaan Potensi Penelitian melalui: 

1). Peningkatan kemampuan penelitian dengan mengutamakan 

dimensi pendidikan dan penelitian terapan yang menunjang 

usaha pembangunan 

2). Peningkatan penyediaan sumber dana penelitian 

3). Peningkatan hubungan kerjasama dengan lembaga lain; dan  

4). Simplifikasi prosedur administrasi penelitian 

3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat 

a. Pengembangan Fakultas Syari’ah IAIN Manado pasca alih status 

merupakan unsur penunjang Pembangunan Nasional dan 

Pembangunan Regional melalui : 

1). Peningkatan kemampuan pengabdian kepada masyarakat dari 

seluruh sivitas akademika khususnya oleh staf pengajar dan 

mahasiswa berbasis masyarakat multikultur. 

2). Pengembangan kelembagaan pengabdian kepada masyarakat 

terutama dengan menekankan kepada aspek keilmuan dari 

bidang-bidang studi yang ada di Fakultas maupun Prodi, atau 

yang disebut dengan integrasi pendidikan, penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat. 

3). Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna 

yang menunjang pembangunan masyarakat multikultural. 

4). Peningkatan relevansi pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan maupun kebutuhan masyarakat, dan 

penyempurnaan/pembaharuan pelaksanaan Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) dari konvensional menuju KKN; 

a) Kolaboratif: Bentuk KKN yang dilakukan secara bersama 

dengan perguruantinggi lain. 
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b) Integratif : Bentuk KKN yang dilaksanakan dengan 

menggabungkan aspek praktikum, pengabdian masyarakat 

dan penelitian. 

c) Progresif : Bentuk KKN yang dilaksanakan sesuai dengan 

keahlian programstudi. 

b. Pengarahan dan peningkatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

secara tepat guna dan efektif melalui : 

1). Kegiatan pelayanan masyarakat dengan penekanan pada 

kegiatan penyuluhan pembangunan dan Dakwah; 

2). Kegiatan pendidikan masyarakat dengan penekanan pada 

bidang-bidang studi yang ada di Fakultas maupun Prodi. 

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas pada pokoknya merupkan kegiatan 

yang berkaitan satu sama lain dan karenanya dilaksanakan secara terpadu. 

Hal ini berarti bahwa pengembangan pada bidang tertentu akan senantiasa 

memperhatikan hasil pengembangan pada bidang yang lain. Selain itu 

pelaksanaan atas kegiatan-kegiatannya, sedikit atau banyak akan ditentukan 

juga oleh kebutuhan dan kemampuan dari lembaga. Oleh sebab itu, dirasa 

perlu untuk sedini mungkin mengadakan rancangan ke depan, agar dengan 

demikian Fakultas Syari’ah IAIN Manado menentapkan skala prioritas 

pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan tersebut. 

Menyadari bahwa untuk tercapainya pengembangan kegiatan-

kegiatan itu secara maksimal diperlukan adanya saling keterpaduan dari 

berbagai unsur pelaksanaan, maka masing-masing unsur/bagiannya 

merupakan kesatuan yang saling berinteraksi, berinterpedensi dan 

berkorelasi. Dalam pengertian itu maka seluruh unsur sivitas akademika 

yang terdiri dari dosen, mahasiswa, karyawan dan alumni perlu 

diikutsertakan secara aktif untuk upaya pencapaian kegiatan sebagaiaman 

yang dimaksud dalam konsep pengembangan, baik perorangan, maupun 

secara bersama-sama, semua unsur sivitas akademika senantiasa dibina dan 

diarahkan semaksimal mungkin bagi keberhasilan kebijakan tersebut. 



Rencana Operasional (Renop) Fakultas Syari’ah IAIN Manado 2015-2019  

Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado  

77 

Selain itu, agar diperoleh kejelasan tentang konsep-konsep dasar yang 

dikembangkan guna tercapainya kehidupan kampus yang diinginkan, maka 

berikut ini akan diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan; Organisasi 

Institusi; Tata Hubungan antar Fakultas; danHubungan antar Lembaga. 

1. Organisasi Fakultas Syari’ah IAIN Manado 

  Seluruh kegiatan kantor dan akademik Fakultas Syari’ah IAIN 

Manado saat ini terpusat di satu lokasi yakni di Jl. Dr. SH. Sarundjang 

Kawasan Ring Road Kota Manado. Perlu diketahui bahwa prasarana 

dan sarana fisik maupun non fisik yang tersedia cukup memadai 

dalam menunjang proses akademik, tetapi untuk mewujudkan “Real 

University” sarana dan prasarana tersebut perlu untuk ditingkatkan 

dan disempurnakan.   

2. Tata hubungan antar Fakultas 

  Saat ini Fakultas Syari’ah IAIN Manado memiliki 2 

Jurusan/Program Studi. Karena minimnya sumberdaya manusia 

dalam konteks tenaga pengajar mengakibatkan kurangnya koordinasi 

antara fakultas dalam menggunakan dosen di luar Fakultasnya. 

Penambahan kuantitas dosen baik melalui jalur PNS ataupun Non PNS 

akan memberi peluang harmonisasi hubungan antar Fakultas. 

3. Hubungan antar Lembaga 

Pada prinsipnya semua lembaga yang tersedia di lingkungan 

Fakultas Syari’ah IAIN Manado dikelola dan diintegrasikan ke dalam 

suatu sistem yang terpadu. Pengelolaan semacam ini sama sekali tidak 

berarti bahwa masing-masing lembaga, baik yang berada diperingkat 

Fakultas maupun yang berada pada peringkat Program Studi akan 

kehilangan keleluasaannya untuk mengambil inisiatif di dalam 

melaksanakan fungsinya. 

Sebagai unsur pelaksana akademika, masing-masing lembaga 

baik secara sendiri, maupun secara bersama-sama, akan dibina serta 

diarahkan kepada usaha pencapaian tujuan secara keseluruhan. 
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Dengan kata lain, semua lembaga yang ada dipandang sebagai bagian 

satu sama lain saling berkaitan di dalam kerangka yang sama, yakni 

Tridarma Perguruan Tinggi. 

 

B. Tata Ruang, Letak dan Pola Pengembangan 

1. Tata ruang, letak dan Pola Pengembangan direncanakan berdasarkan 

azas: 

a. Kampus harus dibangun di atas tanah yang memberi ruang lebih 

luas dalam pembangunan Fakultas Syari’ah IAIN Manado kedepan. 

Saat ini tanah milik Fakultas Syari’ah IAIN Manado hanya 

berukuran ± 167 m2, jika ingin mengembangkan Fakultas Syari’ah 

IAIN Manado menuju kampus internasional dengan kekhasan 

”multikultural”, maka luas tanah yang layak adalah 10 sampai 100 

hektar. Oleh karenanya, dibutuhkan persiapan tim yang kuat, 

matang dan mumpuni dalam mengimplementasikan mimpi 

tersebut, dimulai sejak tahun 2017. 

b. Pembangunan ruangan diarahkan pada bentuk kesatuan-kesatuan 

yang memungkinkan pemakaian ganda (multi purpose) / resource 

sharing. Namun kata kunci yang tidak boleh dinafikan adalah 

konsep bangunan yang mencerminkan nilai Islam Indonesia yang 

multikultural. 

2. Alokasi Ruangan 

Tabel 5. 

Data Sebelum Alih Status Menjadi IAIN Manado (2014) 

   
P L VOL SAT JML KAPASITAS IDEAL ISI 

1 GEDUNG KULIAH SYARI’AH 
       *  RUANG KULIAH LAMA  9 8.5 76.5 M2 9 94 57 

 

*  RUANG KULIAH BARU  10 8 80 M2 9 99 59 

 

* R. PERKANTORAN 3.5 3 10.5 M2 24 13 8 
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V.  RENCANA BIAYA 

 
emampuan keuangan yang ada, menunjukkan bahwa 

Fakultas Syari’ah IAIN Manado dapat mengembangkan diri 

walaupun menghadapi berbagai masalah dan tantangan, 

karena asal keuangan yang masing mengandalkan dana besar APBN. Dengan 

demikian, IAIN Manado berusaha mencapai apa yang telah dikemukakan 

dalam bab perencanaan. Pembiayaan pendidikan termasuk kegiatan 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan lainnya sampai saat ini dapat 

berjalan lancar. 

Namun di samping itu, harus diakui bahwa ditinjau dari segi sumber 

pembiayaan, Fakultas Syari’ah IAIN Manado masih cukup rentan. Sebab di 

luar dana APBN, sumber pembiayaan lainnya berasal dari mahasiswa. Dari 

dana yang ada tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan 

rutin sedangkan sisanya untuk dana pembangunan dan pengembangan. 

Untuk masa-masa yang akan datang, pengeluaran rutin akan sentiasa 

semakin membengkak. Hal ini disebabkanoleh : 

1. Unit-unit pembangunan semakin banyak dan semakin “menua” 

konsekuensinya biaya pemeliharaan dan perawatan akan semakin 

membengkak. 

2. Jumlah karyawan, masa kerja dan golongan kepangkatan mereka dari 

tahun ke tahun akan semakin naik, konsekuensinya pengeluaran 

untuk gaji karyawan juga akan semakin naik. 

Dengan kecenderungan di atas, Fakultas Syari’ah IAIN Manado tidak 

bisa hanya mengandalkan sumber pembiayaan dari mahasiswa yang sifatnya 

fluktuatif. Untuk jangka panjang Fakultas Syari’ah IAIN Manado perlu 

menyusun kembali struktur anggarannya. Khususnya pada aspek sumber 

pembiayaan. Untuk itu mulai tahun anggaran 2017 harus ada pemasukan di 

luar mahasiswa sebesar 10 persen per tahun hingga 2019. Hal ini adalah 
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modal dasar dalam pembangunan Fakultas Syari’ah IAIN Manado menuju 

fakultas yang di awali dengan pembiayaan Badan Layanan Umum (BLU). 

Hasilnya adalah, dana saving yang secara bertahap disimpan dapat 

digunakan untuk membangun sumber biaya alternatif dalam bentuk 

investasi yang menguntungkan. Pada gilirannya hasil investasi tersebut dapat 

mengurangi ketergantungan Fakultas Syari’ah IAIN Manado dari sumber 

pembiayaan yaitu berasal dari mahasiswa. Dari pengalaman pengelolaan 

biaya akademik dan non akademik maka program biaya pengembangan yang 

direncanakan bila dihitung dalam persentase dari jumlah keseluruhan biaya 

akan terlihat sebagai berikut: 

Tabel 6 

Biaya Program Pengembangan 2015-2019 

No Program / Proyek Persentase 

1. Pengembangan Staf Edukatif 15 

2. Pengembangan staf non edukatif 5 

3. Pengembangan Pembinaan Mahasiswa 10 

4. 
Pengembangan Kurikulum dan Proses Belajar Mengajar 
(termasuk pengembangan ssstem kendali mutu 
akademik) 

10 

5. Pengembangan Perpustakaan 10 

6. Pengembangan Penelitian 10 

7. Pengembangan Pengabdian pada masyarakat 5 

8. 

Pengembangan prasarana dan pemeliharaan gedung 
 Ruang pimpinan 
 Ruang fasilitas pelaksana 
 Ruang fasilitas penunjang 

10 

9. 

Pengembangan peralatan 
 Alat-alat kantor 
 Perlengkapan pendidikan/pengajaran 
 Kendaraan 

15 

10. Saving di luar SPP Mahasiswa 10 

Jumlah Keseluruhan 100 

 


