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KATA PENGANTAR 

 

Dengan menyebut nama Allah swt yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji kami panjatkan 
kepada Rabb Azza wa Jalla atas inayah, nikmat dan hidayah-Nya hingga 
kami bisa merampungkan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Agama 
Islam (FAI) Universitas Muhammadiyyah Cirebon (UMC) 2018-2022  ini. 
Rencana Strategis FAI yang  kami susun ini merupakan Rencana Strategis 
FAI Tahap Pertumbuhan 2018-2022.  Renstra ini semacam  blue-print yang 
kami  harapkan kelak menjadi milestone dan tolak-ukur FAI UMC untuk 
mengembangkan program studi-program studi dengan baik, sukses dan 
berkah sesuai cita-cita yang kami rumuskan dalam visi FAI. Dalam 
penyusunan Rencana Strategis FAI 2018-2022  ini kami merujuk pada Visi, 
Misi, Tujuan, Sasaran, dan gambaran hasil  Fakultas Agama Islam dalam  
menghadapi  tantangan  global di masa mendatang, baik pada level lokal, 
nasional, maupun internasional.  
 
Sebaik-baik kerja adalah yang dikerjakan bersama (team-work), begitu 
pula dalam penyusunan Rencana Strategis FAI 2018-2022 ini. Banyak pihak 
yang membantu dan  bersedia mengalokasikan  pikiran dan tenaganya  
sehingga naskah Rencana Strategis ini selesai.  Karena itulah, kami  
mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah 
membantu dalam proses penyusunan, penulisan dan penetapan Rencana 
Strategis FAI 2018-2022 ini. Selain itu, kami memohon maaf bila dalam 
proses penyusuan dan penulisan Rencana Strategis FAI ini terdapat 
kekurangan di sana-sini. Untuk itulah, kami berharap saran, koreksi dan 
kritik seluas-luasnya dari pelbagai pihak yang berkepentingan.  
 
Akhir kalam, semoga Rencana Strategis FAI 2018-2022 ini dapat berjalan 
dengan baik, berfaedah dan menginspirasi untuk umat dan bangsa.  
 
Cirebon, 1 Februari 2019 
Dekan Fakultas Agama Islam 
 

 
 
Aip Syarifudin, M.Pd.I 

NIDN.  0402018402 
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A. LATAR BELAKANG 
 

Fakultas Agama Islam (FAI) adalah fakultas ketujuh di Universitas 
Muhamadiyah Cirebon (UMC).  Sebelum FAI berdiri, UMC sudah 
memiliki tiga (3) fakultas: Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ekonomi (FE), 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) pada tahun 2000. Ketiganya 
berlokasi yang sekarang menjadi Kampus I UMC di Jl. Tuparev No. 70 
Cirebon. Pada tahun 2009, bertambah Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (FKIP) dan Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) dan berlokasi di 
Kampus 2 di Jl. Watubelah No. 40 Kelurahan Watubelah Kecamatan 
Sumber Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, pada tahun 2015 mengalami 
perkembangan dengan berdirinya Fakultas Hukum (FH) dan berlokasi di 
Kampus I. Dua tahun berikutnya, 2017, barulah FAI berdiri dan 
bertempat di Kampus 2.  
 
Pendirian FAI ini secara resmi dan disahkan secara hukum pada 31 
Oktober 2017 berdasarkan SK Dirjen Diktis Kemenag RI No. 6019 tahun 
2017.  Sejak pertama berdiri, FAI langsung memayungi dua program 
studi, yakni Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi dan Program Studi 
Ilmu Alquran dan Tafsir.  
 
Sebelum fakultas ini berdiri, tim internal UMC terlebih dulu sudah 
melakukan observasi lapangan secara informal guna mengetahui dan 
memetakan  problem para pemuda/i dan atau para alumnus sekolah 
menengah atas dalam  aspek sosial-keagamaan. Banyak persoalan, 
mulai dari dekadensi moral, merosotnya nilai-nilai religi, terpaparnya 
efek negatif dunia digital (informasi-teknologi) hingga kesenjangan 
ekonomi dan lain-lainya.  Terutama sekali di wilayah Ciayumajakuning 
(Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan) sebagai wilayah yang 
secara geografis bukan kota besar.    
 
Untuk itulah, keberadaan Fakultas Agama Islam UMC diharapkan bisa 
menjadi: pertama, salah satu pusat pengkajian dan penelitian khazanah 
keilmuan Islam di Universitas Muhammadiyah Cirebon bagi warga 
Ciayumajakuning secara spesifik dan warga di luar Ciayumajakuning 
(Jawa Barat) secara umum yang menjadi target FAI ke depan; kedua, 
menjadi wadah yang mampu menciptakan kader-kader Muslim yang 
bisa menyeimbangkan antara aspek ukhrawi (nilai-nilai intelektual-
spiritual)  dan aspek duniawi (profesionalisme) di tengah-tengah 
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masyarakat yang kian kompleks dan menantang.  Walhasil, pasca lulus 
dari FAI, para alumnus sudah siap terjun membina dan 
memberdayakan orang banyak plus menjadi role-model dan inspirasi 
bagi khalayak.  
 
Merujuk pada alasan tersebutlah, Fakultas Agama Islam  perlu 
merumuskan, menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Fakultas 
Agama Islam (Renstra FAI) UMC Tahap Pertumbuhan 2018-2022; salah 
satu dari tiga tahapan penting lainnya, Tahap Pengembangan 2022-
2026, dan Tahap Unggulan 2026-2030. Harapan kami, dengan 
penyusunan  Renstra Tahap Pertumbuhan ini, kami mampu 
mengimplementasikannya secara terukur, terstruktur, dan profesional 
(well-managed). Dengan begitu, cita-cita kami untuk menghasilkan out-
put alumni FAI UMC yang mampu merespon kebutuhan-kebutuhan 
stakeholders secara spesifik dan masyarakat pada umumnya terhadap 
persoalan-persoalan keagamaan yang berkembang hingga dapat 
menghadirkan solusi-solusi berdasarkan keilmuan agama Islam yang 
lebih aplikatif  dan berkemajuan. 
 
 

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS 
 

Sebagai landasan bekerja agar tercipta organisasi akademik yang 
profesional, berkemajuan,  dan bermanfaat untuk publik, Fakultas 
Agama Islam merumuskan dan menetapkan Visi, Misi dan Tujuan (VMT) 
secara spesifik. Tentu saja, VMT ini selaras dan senafas dengan VMT 
Universitas Muhammadiyah Cirebon.  

 
Hal ini agar civitas akademik yang bernaung dalam FAI tidak mengalami 
disorientasi dan menyeimbangkan antara aras idealisme, 
profesionalisme, dan spiritualismenya. Berikut ini Visi, Misi dan Tujuan 
FAI: 
 

1. VISI 
 

“Menjadi Fakultas Agama Islam Unggulan dalam Menghasilkan 
Sarjana Agama Islam yang Islami, Profesional, dan Mandiri di 
Provinsi Jawa Barat pada tahun 2030”.    
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 Unggulan berarti Fakultas Agama Islam  memiliki keunggulan 
dan berdaya saing dengan kompetitor dalam mengkaji dan 
menerapkan ilmu-ilmu keislaman serta pengelolaan fakultas 
secara profesional.   

 Islami berarti para alumnus Fakultas Agama Islam  tampil 
sebagai figur-figur Muslim yang bisa menyeimbangkan antara 
aspek ilmu-ilmu keislaman (teoritis), tapi juga aspek amaliahnya 
(praktis).   

 Profesional mengandung pengertian para alumnus Fakultas 
Agama Islam mampu menunjukkan kompetensi keilmuan Islam  
secara profesional.  

 Mandiri bermakna bahwa alumnus Fakultas Agama Islam 
memiliki jiwa wirausaha yang kreatif, inovatif dan  produktif.  

 

2. MISI 
 

a. Menyelenggarakan Catur Dharma Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah sesuai keilmuan, keagamaan Islam dan 
perkembangan IPTEK. 

b. Menyelenggarakan pengelolaan kelembagaan Islam yang baik, 
terbuka, dan bertanggung jawab.  

c. Menciptakan suasana akademik yang baik dalam peningkatan 
dan pengembangan SDM, Sarana Prasarana, dan Keuangan.  

d. Menjalin kerjasama kelembagaan pada tingkat lokal, regional, 
nasional dan internasional dalam pengembangan keilmuan 
Islam yang berkompeten di bidangnya. 

e. Mendorong sikap dan jiwa kewirausahaan yang kreatif, inovatif 
dan produktif berbasiskan nilai-nilai Al-Islam 
Kemuhammadiyahan. 

 

3. TUJUAN 
 

a. Menghasilkan sarjana agama Islam yang memiliki pengetahuan 
keagamaan dan berkarakter Islami sesuai nilai-nilai Al-Islam 
Kemuhammadiyahan. 

b. Menghasilkan sarjana agama Islam yang memiliki skill dan 
kompeten dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat secara keilmuan dan keagamaan Islam 
sesuai perkembangan IPTEK dan zaman. 
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c. Menghasilkan sarjana agama Islam yang berkualitas dan 
profesional di bidang keagamaan Islam. 

d. Mewujudkan kerjasama lokal, regional, nasional dan 
internasional dalam meningkatkan kompetensi lulusan Fakultas 
Agama Islam. 

e. Menghasilkan sarjana agama Islam mandiri, kreatif dan inovatif. 
 

C. LANDASAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
 

a. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

b. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
c. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 

tentang Dosen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan.  

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 
tentang pengubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

f. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 

g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 85 Tahun 2008 
tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi, 

h. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 73 Tahun 
2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia (KKNI). 

i. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN-DIKTI 
j. Peraturan Dirjen PTKI No.2500 Tahun 2018 tentang SKL & CPL 

PTKI & Fakultas Agama Islam Perguruan Tinggi 
k. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-45 Tahun 2005 

tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
Muhammadiyah: 
 

1. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 Tahun 
2015 tentang Program PP Muhammadiyah 20152020. 
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2. Surat Keputusan PP Muhammadiyah No. 86/SK PPIV-
B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga 
Muhammadiyah. 

3. Peraturan PP Muhammadiyah No. 01/PRN10/B. 2012 
tentang Majelis Pendidikan Tinggi. 

4. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PEDLOB/2012 
tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah. 

5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP 
Muhammadiyah No. 02/PED/10/B/2012 tentang 
Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 

6. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi PP 
Muhammadiyah No.0234/KEP/1.3/D 2016 tentang 
Statuta UMC Tahun 2016 

7. Hasil evaluasi diri dan telah terhadap kondisi dan 
kebutuhan internal maupun eksternal 

8. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran institusi Kementerian 
Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 

 

D. ARAH KEBIJAKAN 
 

a. Menyepakati dan memantapkan komitmen bersama di 
kalangan civitas akamedik  Fakultas Agama Islam agar  tercapai 
Visi-Misi Fakultas Agama Islam sesuai dengan rencana 
strategis Fakultas Agama Islam. 

b. Mengupayakan terciptanya kultur akademik yang sesuai 
dengan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 

c. Menciptakan lingkungan akademik yang baik dan profesional 
sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahan.  
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E. IMPLEMENTASI VISI, MISI DAN TUJUAN  
 

Untuk meimplementasikan VMT tersebut, Fakultas Agama Islam telah 
menyusun rencana strategis dalam tiga tahap, yaitu: 
 

Jenis Tahapan Jangka Waktu Target 

Pertumbuhan 

(Rencana Jangka Pendek) 

2018-2022 Terwujudnya Fakultas Agama 

Islam  yang Islami dan profesional 

dalam penguasaan dan 

kompetensi ilmu-ilmu keislaman 

serta mampu berkompetisi di 

tingkat lokal. 

Pengembangan (Rencana 

Jangka Menengah) 

2022-2026 Terwujudnya Fakultas Agama 

Islam yang unggul, Islami dan 

profesional dalam penguasaan dan 

kompetensi ilmu-ilmu keislaman 

serta mampu berkompetisi di 

tingkat regional. 

Unggulan 

(Rencana Jangka Panjang) 

2026-2030 Terwujudnya Fakultas Agama 

Islam yang menghasilkan sarjana 

Agama Islam yang unggul, Islami, 

profesional dan mandiri dalam 

penguasaan dan kompetensi ilmu-

ilmu keislaman di tingkat nasional. 

 
Tahapan tersebut guna mempersiapkan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Cirebon menjadi Fakultas unggulan yang 
Islami, profesional, dan mandiri sebagaimana tertuang dalam Visi Misi 
dam Tujuan (VMT).  
 

F. TARGET, STRATEGI DAN INDIKATOR CAPAIAN 
Berikut ini adalah Target dan Strategi untuk mewujudkan cita-cita 
tersebut: 
 

1. TARGET 
 

a. Memiliki dosen-dosen dan tenaga pendidikan yang kompeten 
secara keilmuan, berintegritas tinggi pada nilai-nilai keislaman 
dan pedoman perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dan nilai-nilai ke-
Muhammadiyahan. 
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b. Memiliki mahasiswa yang berkualitas berdasarkan latarbelakang 
pendidikan, keluarga, dan lingkungannya.  

c. Terwujudnya kurikulum pembelajaran, proses dan strategi 
pembelajaran yang sesuai dengan SN-Dikti, KKNI,  dan pedoman 
kurikulum Al-Islam Kemuhammadiyahan. 

d. Meningkatkan dan menghasilkan penelitian terkait diskursus 
ilmu-ilmu keislaman dan penerapanya. 

e. Tercapainya pengabdian kepada masyarakat dalam kajian ilmu-
ilmu keislaman dan terapannya. 

f. Tercapainya sinergi dan jejaring dengan berbagai pihak dalam 
bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 
bersinggungan dengan kajian dan terapan  ilmu-ilmu keislaman. 

g. Terwujudnya tata kelola dan tata pamong yang baik dalam 
pengelolaan organisasi fakultas dan penjaminan mutunya. 

h. Tercapainya sarana-prasarana yang mumpuni guna 
terselenggaranya proses belajar-mengajar selama perkuliahan.  

i. Terwujudnya tata kelola finansial yang akuntabel, profesional dan 
mandiri. 

j. Terwujudnya spirit  berwirausaha yang sesuai dengan nilai-nilai 
kemuhammadiyahan. 
 

2. STRATEGI  
 

A. Untuk mewujudkan Target 1A,  yakni  memiliki dosen-dosen dan 
tenaga pendidikan yang kompeten secara keilmuan, 
berintegritas tinggi pada nilai-nilai keislaman dan pedoman 
perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat dan nilai-nilai kemuhammadiyahan, maka 
Fakultas Agama Islam mengambil langkah-langkah strategis 
sebagai berikut:  

 
i. Merekrut dosen-dosen Fakultas Agama Islam secara selektif 

dengan mengacu pada rekam-jejak tetulis yang dimiliki. 
ii. Meningkatkan jabatan fungsional dosen-dosen dalam 

lingkungan akademik Fakultas Agama Islam.  
iii. Peningkatan kompetensi dosen dalam berbahasa asing Arab 

dan Inggris  
iv. Meningkatkan skill dan kompetensi dosen dalam proses 

pembelajaran berbasiskan internet dan teknologi digital.  
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v. Meningkatkan kompetensi terkait pedoman dan nilai-nilai Al-
Islam Kemuhammadiyahan.  

vi. Merekrut tenaga pendidikan berkompeten dalam 
administrasi dan penyelenggaraan perguruan tinggi 
keagamaan. 
 

Indikator Capaian dari Target 1A  antara lain: 
 

1. Terseleksinya Dosen Tetap berkompeten dan mumpuni 
sesuai liniaritas studinya.  

2. Terkumpulnya bukti tertulis dan resmi berupa ijazah dan 
sertifikat yang menegaskan rekam jejak Dosen Tetap dan 
Tenaga Pendidikan. 

3. Terseleksinya Dosen tetap yang menguasai dua bahasa asing 
internasional, bahasa Arab dan Inggris. 

4. Terwujudnya peningkatan karir akademik dosen-dosen tetap 
Fakultas Agama Islam, mulai dari Tenaga Pengajar menjadi 
Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala hingga Guru Besar.  

5. Terselenggaranya dosen yang menerapkan proses 
pembelajaran berbasiskan daring dan teknologi digital. 

6. Penguasaan dosen terkait pedoman dan nilai-nilai Al-Islam 
Kemuhammadiyahan. 

7. Terseleksinya tenaga pendidikan yang menguasai 
administrasi dan tata kelola perguruan tinggi keagamaan, 
mulai dari laboran, tata usaha, pengarsipan, kepegawaian, 
keuangan, kesekretariatan, pelatih ekstrakurikuler  hingga 
petugas kebersihan. 
 

B. Untuk mencapai Target 1B, yakni Memiliki mahasiswa yang 
berkualitas berdasarkan latarbelakang pendidikan, keluarga, 
dan lingkungannya, FAI melakukan strategi antara lain : 

 
1. Mensosialisasikan pentingnya kuliah di bidang agama Islam 

kepada calon mahasiswa atau orang tua calon mahasiswa di 
era global yang penuh tantangan.  

2. Menelusuri minat dan bakat calon mahasiswa untuk 
kemudian diakomodir civitas akademik FAI. 
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3. Mengikutsertakan mahasiswa dalam peningkatan 
kompetensi dan skill kepemimpinan, pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian masyarakat. 

4. Meningkatkan kompetensi dan skill mahasiswa terkait 
organisasi perkaderan,  pendidikan, pengabdian dan amal 
usaha  ke-Muhammadiyahan.  
 

Indikator Capaian dari Target 1B,  antara lain: 
 

1. Terpublikasinya eksistensi Fakultas Agama Islam berbentuk 
manual  (cetak) dan digital, mulai sejak rekrutmen calon 
mahasiswa, penerimaan mahasiswa baru hingga Masa 
Ta’aruf Mahasiswa (MATAF) Fakultas Agama Islam (Orientasi 
Fakultas). 

2. Tersosialisasikannya iklan dan brosur Fakultas Agama Islam. 
3. Terdokumentasikan biodata mahasiswa baru Fakultas Agama 

Islam.  
4. Terseleksinya mahasiswa  Fakultas Agama Islam yang 

berminat studi di Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir  (IAT) 
dan Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi (TP). 

5. Terakomodirnya minat dan hobi mahasiswa FAI untuk 
mengikuti kegiatan ilmiah dan non-ilmiah. 

6. Terfasilitasinya mahasiswa mengikuti kegiatan dan 
perkaderan  ke-Muhammadiyah-an. 

7. Terwujudnya implementasi nilai-nilai kemuhammadiyahan 
dalam kegiatan perkuliahan dan kemahasiswaan.  

 

C. Untuk mencapai Target 1C, yakni  Mewujudkan kurikulum 
pembelajaran, proses dan strategi pembelajaran yang sesuai 
dengan SN-Dikti, KKNI,  PTKIS dan pedoman kurikulum Al-Islam 
Kemuhammadiyahan, FAI menempuh beberapa langkah 
strategis sebagai berikut:  

 
1. Mengikutsertakan dosen-dosen dalam workshop kurikulum 

pembelajaran sesuai SN-DIKTI dan KKNI untuk perguruan 
tinggi. 
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2. Mengikutsertakan dosen dalam workshop kurikulum-
kurikulum program studi keislaman yang diadakan Dirjen 
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Dirjen PTKIS). 

3. Mengadakan Focus Group Dsicussion (FGD) kurikulum 
pembelajaran keagamaan Islam untuk kalangan internal FAI 
secara berkala. 

4. Mengadakan FGD kurikulum pembelajaran dalam asosasi 
perguruan tinggi keagamaan Islam. 

5. Mengadakan proses pembelajaran melalui media Teknologi 
dan Informasi. 

6. Mengikusertakan FAI dalam workshop, seminar dan FGD 
kurikulum pembelajaran berbasiskan Al-Islam 
Kemuhammadiyahan.  

7. Meningkatkan kompetensi dosen dalam proses 
pembelajaran dengan menggunakan nilai-nilai Al-Islam 
Kemuhammadiyahan.  

8. Meningkatkan dan membina mahasiswa dalam penguasaan 
dan pelaksanaan nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan 
selama proses belajar dan mengajar. 

 
Indikator Capaian dari Target 1C,  antara lain: 

 

1. Terwujudnya dokumen kurikulum Program Studi Tasawuf 
dan Psikoterapi dan Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir 
yang berada dalam naungan Fakultas Agama Islam. 

2. Terfasilitasinya UPPS FAI untuk mengikuti workshop 
pengembangan kurikulum yang diadakan Dirjen PTKIS. 

3. Terfasilitasinya  tim UPPS FAI untuk mengikuti workshop 
pengembangan kurikulum yang diadakan asosiasi-asosiasi 
program studi keislaman yang sama dengan FAI. 

4. Terfasilitasinya dosen-dosen FAI mengikuti workshop 
kurikulum berbasiskan panduan PEKERTI. 

5. Terselenggarakanya dosen-dosen dan mahasiswa dalam 
proses pembelajaran secara daring baik melalui platform e-
learning LMS maupun aplikasi media digital lainnya. 

6. Terfasilitasinya dosen-dosen FAI mengikuti workshop 
kurikulum berbasiskan nilai-nilai Al-Islam 
Kemuhammadiyahan.  
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7. Terwujudnya pondok pesantren Muhammadiyah untuk 
membina SDM fakultas dalam ke-Muhammadiyahan.  

8. Terwujudnya lulusan fakultas yang memiliki skill dan 
kompetensi sesuai standar SN-Dikti, KKNI, PTKIS dan Nilai-
Nilai Kemuhammadiyahan. 

 

D. Untuk mewujudkan Target 1D,  yakni Meningkatkan dan 
menghasilkan penelitian terkait diskursus ilmu-ilmu keislaman 
dan penerapanya, maka FAI mengambil langkah-langkah 
strategis sebagai berikut: 

 
1. Melibatkan dosen dalam workshop penulisan paper ilmiah 

yang terpublikasi dalam jurnal lokal dan nasional. 
2. Melibatkan dosen dalam workshop penulisan paper ilmiah 

yang terpublikasi dalam jurnal-jurnal nasional terakreditasi 
dan jurnal internasional terindeks scopus. 

3. Menyertakan dosen-dosen dan mahasiswa untuk 
berpartisipasi dalam hibah penelitian yang diselenggarakan 
Kemenristekdikti dan Litbang Kemenag.  

4. Melibatkan dosen-dosen dan mahasiswa dalam kegiatan 
penulisan media massa dan buku-buku. 

5. Melibatkan dosen-dosen dan mahasiswa dalam penelitian 
yang bermitra dengan FAI. 

6. Melibatkan dosen-dosen dan mahasiswa dalam kegiatan 
riset terkait ke-Muhammadiyahan yang diselenggarakan 
Diklitbang PP Muhammadiyah.  
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Indikator Capaian dari Target 1D,  antara lain: 
 

1. Tercapainya  publikasi ilmiah dosen-dosen FAI dalam jurnal 
lokal dan nasional  

2. Tercapainya  publikasi ilmiah dosen-dosen FAI dalam jurnal 
nasional terakreditasi dan artikel terindeks scopus. 

3. Tercapainya dosen yang mendapatkan hibah penelitian Dikti. 
4. Terwujudnya laporan penelitiaan ilmiah terkait kajian ilmu 

keislaman dan terapanya dari hasil kerjasama kemitraan FAI 
dengan lembaga dan institusi yang sevisi dan semisi. 

5. Terlaksananya penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa. 
6. Terfasilitasinya dosen-dosen mengikuti workshop penulisan 

ilmiah yang diadakan Liptadimas Kemenag. 
7. Tercapainya mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti event-

event penulisan ilmiah. 
8. Terfasilitasinya dosen yang mengikuti seleksi hibah 

penelitian yang diselenggarakan Diklitbang PP. 
Muhammadiyah 

9. Terwujudnya keikutsertaan dosen-dosen yang mengikuti 
workshop penulisan ilmiah yang diselenggarakan Diklitbang 
PP Muhammadiyah dan PTM  

 

E. Untuk mencapai Target 1e, yakni Tercapainya pengabdian 
kepada masyarakat dalam kajian ilmu-ilmu keislaman dan 
terapannya, FAI menempuh beberapa langkah strategis sebagai 
berikut: 

 
1. Melibatkan dosen-dosen untuk menjadi narasumber dan 

pemateri di masyarakat sesuai dengan disiplin keilmuan dan 
keagamaan pada yayasan keagamaan, lembaga pendidikan 
keislaman dan lembaga-lembaga lainnya yang sevisi dan semisi 
dengan fakultas. 

2. Melibatkan mahasiswa untuk menjadi narasumber, pemateri 
atau pelaksana kegiatan di masyarakat pada yayasan 
keagamaan, lembaga pendidikan keislaman dan lembaga-
lembaga lainnya yang sevisi dan semisi dengan fakultas. 
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Indikator Capaian dari Target 1E  antara lain: 
 
1. Terwujudnya pengabdian dosen menjadi pembicara, pemateri 

dan pelaksana kegiatan dalam bidang keilmuan dan keislaman 
pada level lokal, regional, nasional, dan internasional. 

2. Terwujudnya pengabdian mahasiswa menjadi pembicara, 
pemateri dan pelaksana kegiatan  dalam bidang keilmuan dan 
keislaman pada level lokal, regional, nasional, dan internasional. 

3. Terdokumentasikannya pengabdian dosen dan mahasiswa 
kepada masyarakat. 

4. Terwujudnya pengabdian dosen dan mahasiswa dalam kegiatan 
yang dilaksanakan oleh organisasi Kemuhammadiyahan. 

5. Terdokumentasikan pengabdian dosen-dosen dan mahasiswa 
kepada masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan 
organisas Kemuhammadiyahan. 

 

F. Untuk mewujudkan Target 1F,  yakni Tercapainya sinergi dan 
jejaring dengan berbagai pihak dalam bidang pendidikan, 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 
bersinggungan dengan kajian dan terapan  ilmu-ilmu keislaman, 
maka FAI mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:  

 
1. Menjalin kemitraan dalam bidang pendidikan dengan 

pesantren, yayasan dan lembaga pendidikan Islam yang sevisi 
dan semisi dengan FAI. 

2. Menjalin kemitraan dalam bidang penelitian dengan lembaga-
lembaga keislaman yang sevisi dan semisi dengan FAI. 

3. Menjalin kemitraan dalam bidang pengabdian kepada 
masyarakat dengan lembaga-lembaga keislaman yang sevisi dan 
semisi dengan FAI. 

4. Menjalin kerjasama dengan organisasi  ke-Muhammadiyahan 
dalam pembinaan sumber daya manusia di fakultas.  
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Indikator Capaian dari Target 1F  antara lain: 
 

1. Terwujudnya MoU kerjasama pendidikan FAI pada level lokal,  
nasional, dan internasional dengan pesantren, yayasan dan 
lembaga pendidikan. 

2. Terwujudnya MoU kerjasama penelitian FAI pada level lokal,  
nasional dan internasional antar FAI dengan pesantren, yayasan 
dan lembaga pendidikan. 

3. Terwujudnya MoU kerjasama PKM FAI pada level lokal,  regional 
dan nasional dengan pesantren, yayasan dan lembaga 
pendidikan. 

4. Terwujudnya kerjasama pembinaan mahasiswa dan dosen-
dosen dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan PDM, PWM, 
dan PP Muhammadiyah. 

 
G. Untuk mewujudkan Target 1 G, yaitu Terwujudnya tata kelola 

dan tata pamong yang baik dalam pengelolaan organisasi 
fakultas dan penjaminan mutunya, maka FAI mengambil 
langkah-langkah strategis sebagai berikut:  

 
1. Meningkatkan skill dan kompetensi sumber daya manusia 

fakultas dalam organisasi, kepemimpinan dan pengelolaan 
fakultas. 

2. Mengimplementasikan tata kelola dan tata pamong yang 
mencakup lima pilar pengelolaan yang baik, yakni kredibilitas, 
transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab dan 
berkeadilan. 

3. Meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan dosen, tendik 
dan mahasiswa dalam lingkungan akademik fakultas. 

4. Menertibkan kinerja struktural fakultas agar bertanggung 
jawab sesuai tupoksinya sesuai nilai-nilai keislaman dan 
kemuhammadiyahan di lingkungan akademik fakultas. 

5. Menertibkan dan meningkatkan skill dan komptensi SDM 
fakultas dalam pelayanan pondok pesantren 
kemuhammadiyahan. 

6. Meningkatkan keterlibatan dosen dalam layanan 
kepemimpinan publik. 
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Indikator Capaian dari Target 1G,  antara lain: 
 
1. Terfasilitasinya pejabat struktural UPPS, dosen, tenaga 

pendidikan, dan mahasiswa dalam kegiatan pelatihan 
kepemimpinan dan organisasi. 

2. Tersedianya dokumen formal struktur organisasi fakultas, pola 
tata kerja fakultas, beserta tupoksinya.  

3. Terdokumentasikan bukti-bukti implemenrtasi tata kelola dan 
tata pamong berdasarkan  pilar pengelolaan yang baik, yakni 
kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan 
berkeadilan. 

4. Terdokumentasikan bukti-bukti impelementasi berfungsinya 
sistem pengelolaan fakultas sesuai tupoksi dan tanggung 
jawabnya. 

5. Terdokumentasikan bukti implementasi tata kelola dan tata 
pamong yang mengacu nilai-nilai kemuhammadiyahan. 

6. Terdokumentasikan bukti implementasi tata kelola dan tata 
pamong pesantren kemuhammadiyahan. 

7. Terfasilitasinya SDM fakultas untuk melayani organisasi 
kepemimpinan publik.  
 

H. Untuk mencapai Target 1H, yakni,  Mewujudkan sarana-prasarana 
yang mumpuni guna terselenggaranya proses belajar-mengajar 
selama perkuliahan, FAI menempuh beberapa langkah strategis 
sebagai berikut:  

 
1. Menyediakan segala kebutuhan mahasiswa sejak awal 

pendaftaran kuliah hingga proses perkuliahan.  
2. Menyediakan segala kebutuhan dosen mulai dari kontrak 

belajar pada awal semester, UTS, hingga UAS.  
3. Menyediakan sarana suksesnya proses belajar mahasiswa. 
4. Mengakomodir kebutuhan mahasiswa/i  yang berimbas pada 

terwadahinya studi dan skill-nya. 
5. Menerapkan sarana prasasana yang mengacu pada nilai-nilai ke-

Muhammadiyahan dalam proses pembelajaran. 
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Indikator Capaian dari Target 1H  antara lain: 
 
1. Tersedianya absensi mahasiswa dan dosen pada setiap program 

studi. 
2. Tersedianya silabus, dokumen kurikulum dan RPS setiap 

matakuliah yang berbasiskan standa SN-Dikti, KKNI, dan Al-Islam 
Kemuhammadiyahan. 

3. Tersedianya sarana prasarana representatif dalam proses 
perkuliahan. 

4. Terdelegasinya mahasiswa/i FAI untuk menghadiri dan 
mengikuti kegiatan sesuai hobi dan talentanya di lingkungan 
internal perguruan tinggi ke-Muhammadiyahan dan ekternal 
kampus.  

5. Terfasilitasinya sarana-prasarana para dosen  untuk mengikuti 
kegiatan ilmiah seperti seminar berskala lokal, regional, 
nasional, internasional dan riset sesuai konsentrasi spesifik 
keilmuanya. 

6.  
I. Untuk mewujudkan Target 1I, yaitu Mewujudkan tata kelola 

finansial yang akuntabel, profesional dan mandiri,  maka FAI 
mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:  
 

1. Mengelola sumber daya finansial dengan sistem pembukuan 
yang rapi dan transparan. 

2. Mendokumentasikan arus cash-flow (pemasukan dan 
pengeluaran) keuangan UPPS. 

Indikator Capaian dari Target 1I,  antara lain: 

1. Tersedianya pembukuan keuangan berdasarkan sistem akuntasi 
yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi. 

2. Terdokumentasikan dengan rapi arus cash flow (pemasukan dan 
pengeluaran) dalam pengelolaan manajemen keuangan 
fakultas. 

3. Tersedianya bantuan finansial untuk civitas akademik FAI dalam 
bidang pendidikan, penelitian dan pengabidan kepada 
masyarakat. 
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J. Untuk mewujudkan Target 1J, yakni Terwujudnya spirit  
berwirausaha yang sesuai dengan nilai-nilai kemuhammadiyahan, 
maka FAI mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut: 

 
1. Memberikan materi perkuliahan yang sesuai dengan nilai-nilai 

keislaman dan Kemuhammadiyahan 
2. Memfasilitasi dan melibatkan sumber daya manusia di lingkungan 

civitas akademik FAI untuk mengikuti kegiatan-kegiatan 
wirausaha baik di internal UMC maupun eksternal yang masih 
sevisi dan semisi dengan FAI-UMC. 

3. Melibatkan kegiatan amal usaha mandiri dosen dan mahasiswa 
berdasarkan nilai-nilai Kemuhammadiyahan. 

 
Indikator Capaian dari Target 1J,  antara lain: 
 

1. Terwujudnya MK seputar wirausaha yang sesuai dengan nilai-nilai 
keislaman dan kemuhammadiyahan. 

2. Terfasilitasinya dosen dan mahasiswa mengikuti pelatihan 
wirausaha. 

3. Terselenggaranya kegiatan amal usaha mandiri berdasarkan nilai-
nilai Kemuhammadiyahan. 

 

G. ANALISA SWOT 

 

Untuk mencapai visi dan tujuan Fakultas Agama Islam diperlukan 

pemetaan kondisi internal dan kondisi eksternal sehingga bisa 

mengembangkan fakultas dan prodi-prodi yang dinaunginya mampu 

menghasilkan sarjana agama Islam yang unggulan, Islami, professional 

dan mandiri sesuai dengan visi keilmuannya masing-masing.  

 

Berikut ini kondisi internal dan kondisi eksternal FAI mengacu pada 

analisis SWOT dalam pengembangan fakultas ke depan: 

 

a. Kondisi Internal 

Kekuatan (Strengths) 

1. Memiliki SK pendirian yang sah.  

2. Memiliki jati diri kelembagaan. 
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3. Memiliki kurikulum pembelajaran sesuai Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi, KKNI, PTKI, dan Al-Islam Kemuhammadiyahan. 

4. Memiliki sumber daya dosen yang kompeten dan memiliki skill 

dalam keilmuan dan keagamaan.  

5. Memiliki sumber daya finansial mandiri 

6. Memiliki sumber daya sarana-prasarana yang baik. 

7. Memiliki pedoman dan sistem tata kelola dan tata pamong. 

8. Memiliki kemitraan dengan lembaga-lembaga pada bidang 

pendidikan, penelitian, dan PKM pada tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

 

Kelemahan (Weakness) 

1. Belum optimalnya implementasi visi misi tujuan fakultas. 

2. Pengelolaan kelembagaan yang belum memanfaatkan Teknologi 

Informasi terpadu. 

3. SDM dosen yang belum merata dalam penelitian. 

4. SDM Dosen yang belum berjafung secara merata. 

5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran 

secara optimal.  

6. Sistem pengelolaan kelembagaan belum terencana dan 

terimplementasi dengan baik. 

7. Sistem pengarsipan dan dokumentasi dosen dan kemahasiswaan 

belum terorganisir dengan baik.  

8. Belum optimalnya kegiatan kemahasiswaan yang mengacu Catur 

Dharma PTMA.  

 

 

b. Kondisi Eksternal 

Peluang (Opportunities) 

1. Adanya peluang pengembangan fakultas yang sesuai dengan SN-

Dikti, KKNI, dan PTKI. 
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2. Tersedianya hibah-hibah riset dari Dikti, Diklitbang 

Muhammadiyah, dan Litbang Kemenag untuk dosen dan 

mahasiswa. 

3. Adanya fasilitas untuk  meningkatkan jenjang karir akademik 

untuk dosen. 

4. Adanya peluang kerjasama kegiatan kemahasiswaan sesuai 

penelusuran minat dan bakat dengan lembaga-lembaga 

stakeholders. 

5. Peluang memanfaatkan era Industri 4.0 yang berbasiskan 

teknologi informasi untuk pengembangan pendidikan, penelitian, 

PKM dan sistem tata kelola.  

 

Ancaman (Threats) 

 

1. Adanya fakultas agama Islam serupa yang menjadi kcompetitor 

pada level lokal. 

2. Kebijakan dan regulasi pendidikan yang berubah-ubah dalam 

setiap periode pemerintahan. 

3. Persaingan pengelolaan lembaga perguruan tinggi berbasiskan 

manajemen yang akuntabel, kredibel, terbuka, dan 

memanfaatkan kecerdasan teknologi informasi. 

4. Munculnya generasi milenial yang akrab dengan pembelajaran 

daring dan tidak berbayar seiring perkembangan teknologi  

informasi. 

 

c. Rmusan Strategi Pengembangan Fakultas Agama Islam 

Berdasarkan analisis SWOT, strategi pengembangan Fakultas Agama 

Islam dengan strategi mengendalikan faktor kekuatan (S) dan peluang  

(O). Antara lain: 

Kekuatan (Strengths) 

1. Memiliki SK pendirian yang sah.  
2. Memiliki jati diri kelembagaan. 
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3. Memiliki kurikulum pembelajaran sesuai Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi, KKNI, PTKI, dan Al-Islam Kemuhammadiyahan. 

4. Memiliki sumber daya dosen yang kompeten dan memiliki skill 
dalam keilmuan dan keagamaan.  

5. Memiliki sumber daya finansial mandiri 
6. Memiliki sumber daya sarana-prasarana yang baik. 
7. Memiliki pedoman dan sistem tata kelola dan tata pamong. 
8. Memiliki kemitraan dengan lembaga-lembaga pada bidang 

pendidikan, penelitian, dan PKM pada tingkat lokal, nasional, dan 
internasional. 

 
Peluang (Opportunities) 
 
1. Adanya peluang pengembangan fakultas yang sesuai dengan SN-

Dikti, KKNI, dan PTKI. 
2. Tersedianya hibah-hibah riset dari Dikti, Diklitbang 

Muhammadiyah, dan Litbang Kemenag untuk dosen dan 
mahasiswa. 

3. Adanya fasilitas untuk  meningkatkan jenjang karir akademik untuk 
dosen. 

4. Adanya peluang kerjasama kegiatan kemahasiswaan sesuai 
penelusuran minat dan bakat dengan lembaga-lembaga 
stakeholders. 
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PENUTUP 
 
Penyusunan rencana strategis 2018-2022 Fakultas Agama Islam (FAI) 
merupakan tindaklanjut dari rencana strategis Universitas 
Muhammadiyah Cirebon. Penyusunan rencana strategis telah 
dilaksanakan mengikuti pedoman yang berlaku dengan melibatkan Senat 
FAI sebagai manifestasi kebutuhan dan sasaran seluruh program studi dan 
unit kerja. 
 
Rencana strategis 2018-2022 ini menjadi landasan kerja dekanat, seluruh 
program studi, dan unit terkait di lingkungan FAI. Harapan kami bahwa 
rencana strategis FAI menjadi acuan para ketua program studi dan unit 
terkait penyusunan rencana strategis program studi. 
 
Akhir kata, sesuai harapan kita semua, semoga Universitas 
Muhammadiyah Cirebon menjadi perguruan tinggi yang unggul, 
berkemajuan, terkemuka dan berkah dalam mencerdaskan dan 
mencerahkan kehidupan umat dan bangsa. 
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LAMPIRAN  
 
Tabel 1. Tabel Analisa SWOT Fakultas Agama Islam  

 
KEKUATAN (STRENGTHS) KELEMAHAN (WEAKNESS) 

 
1. Memiliki SK pendirian yang sah.  
2. Memiliki jati diri kelembagaan. 
3. Memiliki kurikulum pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 

KKNI, PTKI, dan Al-Islam Kemuhammadiyahan. 
4. Memiliki sumber daya dosen yang kompeten dan memiliki skill dalam 

keilmuan dan keagamaan.  
5. Memiliki sumber daya finansial mandiri 
6. Memiliki sumber daya sarana-prasarana yang baik. 
7. Memiliki pedoman dan sistem tata kelola dan tata pamong. 
8. Memiliki kemitraan dengan lembaga-lembaga pada bidang pendidikan, 

penelitian, dan PKM pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. 
 

 
1. Belum optimalnya implementasi visi misi tujuan fakultas. 
2. Pengelolaan kelembagaan yang belum memanfaatkan Teknologi 

Informasi terpadu. 
3. SDM dosen yang belum merata dalam penelitian. 
4. SDM Dosen yang belum berjafung secara merata. 
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran secara 

optimal.  
6. Sistem pengelolaan kelembagaan belum terencana dan 

terimplementasi dengan baik. 
7. Sistem pengarsipan dan dokumentasi dosen dan kemahasiswaan 

belum terorganisir dengan baik.  
8. Belum optimalnya kegiatan kemahasiswaan yang mengacu Catur 

Dharma PTMA.  
 

PELUANG (OPPORTUNITIES) ANCAMAN (THREATS) 

 
1. Adanya peluang pengembangan fakultas yang sesuai dengan SN-Dikti, 

KKNI, dan PTKI. 
2. Tersedianya hibah-hibah riset dari Dikti, Diklitbang Muhammadiyah, dan 

Litbang Kemenag untuk dosen dan mahasiswa. 
3. Adanya fasilitas untuk  meningkatkan jenjang karir akademik untuk 

dosen. 
4. Adanya peluang kerjasama kegiatan kemahasiswaan sesuai penelusuran 

minat dan bakat dengan lembaga-lembaga stakeholders. 
5. Peluang memanfaatkan era Industri 4.0 yang berbasiskan teknologi 

informasi untuk pengembangan pendidikan, penelitian, PKM dan sistem 
tata kelola.  

 
1. Adanya fakultas agama Islam serupa yang menjadi kcompetitor pada 

level lokal. 
 

2. Kebijakan dan regulasi pendidikan yang berubah-ubah dalam setiap 
periode pemerintahan. 

3. Persaingan pengelolaan lembaga perguruan tinggi berbasiskan 
manajemen yang akuntabel, kredibel, terbuka, dan memanfaatkan 
kecerdasan teknologi informasi. 

4. Munculnya generasi milenial yang akrab dengan pembelajaran daring 
dan tidak berbayar seiring perkembangan teknologi informasi. 
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Tabel 2. Strategi Pengembangan Fakultas Agama Islam  

 

KEKUATAN (STRENGTHS) PELUANG (OPPORTUNITIES) 
 

9. Memiliki SK pendirian yang sah.  
10. Memiliki jati diri kelembagaan. 
11. Memiliki kurikulum pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi, KKNI, PTKI, dan Al-Islam Kemuhammadiyahan. 
12. Memiliki sumber daya dosen yang kompeten dan memiliki skill dalam 

keilmuan dan keagamaan.  
13. Memiliki sumber daya finansial mandiri 
14. Memiliki sumber daya sarana-prasarana yang baik. 
15. Memiliki pedoman dan sistem tata kelola dan tata pamong. 
16. Memiliki kemitraan dengan lembaga-lembaga pada bidang pendidikan, 

penelitian, dan PKM pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. 
 

5. Adanya peluang pengembangan fakultas yang sesuai dengan SN-Dikti, 
KKNI, dan PTKI. 

6. Tersedianya hibah-hibah riset dari Dikti, Diklitbang Muhammadiyah, dan 
Litbang Kemenag untuk dosen dan mahasiswa. 

7. Adanya fasilitas untuk  meningkatkan jenjang karir akademik untuk dosen. 
8. Adanya peluang kerjasama kegiatan kemahasiswaan sesuai penelusuran 

minat dan bakat dengan lembaga-lembaga stakeholders. 
9. Peluang memanfaatkan era Industri 4.0 yang berbasiskan teknologi 

informasi untuk pengembangan pendidikan, penelitian, PKM dan sistem 
tata kelola.  
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Tabel 3. Matriks Rumusan Rencana Pengembangan, Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Fakultas Agama Islam  

 

 
RENCANA 

PENGEMBANGAN 

 
INDIKATOR KINERJA UTAMA 

TARGET 
CAPAIAN 

TARGET 
CAPAIAN 

TARGET 
CAPAIAN 

TARGET 
CAPAIAN 

 
2018-2019 

 
2019-2020 

 
2020-2021 

 
2021-2022 

A. A.  PENDIDIKAN 
 
Menghasilkan sarjana agama Islam yang memiliki 
skill dan kompeten dalam bidang pendidikan secara 
keilmuan dan keagamaan Islam sesuai 
perkembangan IPTEK dan zaman. 

 
 
Terwujudnya kurikulum 
pembelajaran, proses dan strategi 
pembelajaran yang sesuai dengan 
SN-Dikti dan  KKNI. 

 
 
 
80% 

 
 
 
100% 

 
 
 
100% 

 
 
 
 
100% 

B. PENELITIAN 
 
Menghasilkan sarjana agama Islam yang memiliki 
skill dan kompeten dalam penelitian secara keilmuan 
dan keagamaan Islam sesuai perkembangan IPTEK 
dan zaman. 

 
Terwujudnya peningkatan dan hasil 
penelitian terkait diskursus ilmu-
ilmu keislaman dan penerapanya. 

 
75% 

 
85% 

 
95% 

 
100% 

C. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 
Menghasilkan sarjana agama Islam yang memiliki 
skill dan kompeten dalam bidang Pengabdian 
Kepada Masyarakat (PKM) secara keilmuan dan 
keagamaan Islam sesuai perkembangan IPTEK dan 
zaman. 

 
 
Tercapainya pengabdian kepada 
masyarakat dalam kajian ilmu-ilmu 
keislaman dan terapannya 

 
 
85% 

 
 
95% 

 
 
100% 

 
 
100% 

D. AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN 
 
Menghasilkan sarjana agama Islam yang memiliki 
pengetahuan keagamaan dan berkarakter Islami 
sesuai nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan 
 

 
Memahami dan 
Mengimplementasikan Jati Diri 
Kelembagaan sesuai dengan Catur 
Dharma Perguruan Tinggi yang 
berlaku dalam Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah dan Aisyiyah 
(PTMA) 

 
 
85% 

 
 
90% 

 
 
100% 

 
 
100% 
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Tabel 4. Matriks Rumusan Rencana Pengembangan, Indikator Kinerja Tambahan dan Target Capaian Fakultas Agama Islam  

 

 
RENCANA 

PENGEMBANGAN 

 
INDIKATOR KINERJA 

TAMBAHAN 

TARGET 
CAPAIAN 

TARGET 
CAPAIAN 

TARGET 
CAPAIAN 

TARGET 
CAPAIAN 

 
2018 
2019 

 
2019 
2020 

 
2020 
2021 

 
2021 
2022 

A. JATI DIRI 
 
Mewujudkan Identitas FAI yang Sesuai dengan 
Pedoman Kelembagaan PTMA  

 

 
1. Memiliki Legalitas yang 

Mengacu Pada Legalitas PTMA 
dan Pendirian Fakultas. 

2. Memiliki Dokumen Renstra 
Fakultas 

3. Memiliki Numenklatur dan 
Simbol PTMA 

4. Memiliki Lokasi Pembelajaran 
FAI  

5. Memiliki VMTS FAI dan 
Mengacu Standar PTMA 

6. Memiliki Program dan Jenjang 
Pendidikan 

 
100% 
 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
 
 
100% 

 
100% 
 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
 
 
100% 

 
100% 
 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
 
 
100% 

 
100% 
 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
 
 
100% 

B. B.  AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN 
 

Mewujudkan Nilai-Nilai Al-Islam 
Kemuhammadiyahan (AIK) dalam suasana akademik 
Fakultas Agama Islam 

 
 
1. Memiliki Lembaga AIK dalam 

pengembangan dan 
pengamalan AIK dengan 
Struktur Organisasi dan 
Tupoksinya 

2. Memiliki Pondok Pesantren 
Kemuhammadiyahan 

3. Memiliki Lembaga-Lembaga 

 
 
100% 
 
 
 
 
85% 
 
 

 
 
100% 
 
 
 
 
100% 
 
 

 
 
100% 
 
 
 
 
100% 
 
 

 
 
100% 
 
 
 
 
100% 
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Keilmuan dan Keagamaan yang 
Menaungi Visi Prodi-Prodi dan 
sesuai dengan nilai-nila AIK 

 
 
 

80% 90% 100% 100% 

C. TATA KELOLA DAN TATA PAMONG 
 
Mewujudkan Pengelolaan Organisasi UPPS yang baik 
dan professional sejalan dengan PP Muhammadiyah, 
Diklitbang Muhammadiyah, dan  Universitas 
Muhammadiyah Cirebon dan Ketentuan UU yang 
Berlaku. 

 
 
Memiliki Pedoman Tata Kelola-Tata 
Pamong yang baik dan profesional 
berbasiskan pada nilai-nilai Al-Islam 
Kemuhammadiyaha 
 
 

 
 
100% 
 
 

 
 
100% 
 
 
 

 
 
100% 
 
 
 

 
 
100% 
 
 
 
 

 
D. SUMBER DAYA MANUSIA 

 
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Fakultas yang 
Memahami dan Menjalani Nilai-Nilai AIK 

 
 
Memiliki Sumber Daya Manusia 
yang berintegritas tinggi pada Catur 
Dharna Perguruan Tinggi dalam 
PTMA. 

 
 
85% 

 
 
90% 

 
 
100% 

 
 
100% 

E. PEMBINAAN DOSEN 
 

Memiliki Dosen Tetap Yayasan yang memahami dan 
menjalani nilai-nilai AIK  

 
 
Dosen-dosen Tetap memahami dan 
menjalani nilai-nilai AIK 

 
 
90% 

 
 
95% 

 
 
100% 

 
 
100% 
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F. PEMBINAAN KEMAHASISWAAN 
 

Memiliki mahasiswa professional dan berkompeten 
berbasiskan pada pemahaman dan implementasi 
nilai-nilai AIK 

 
 
 

Mahasiswa memahami dan 
menjalani nilai-nilai AIK dalam 
proses pembelajaran, 
kepemimpinan, dan 
kewirausahaan.  

 
 
 

 
 
 
65% 

 
 
 
85% 

 
 
 
95% 

 
 
 
100% 
 

G. KERJASAMA 
 
Menjalin kerjasama dan jejaring dengan berbagai 
pihak dalam bidang pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat yang bersinggungan 
dengan kajian dan terapan  ilmu-ilmu keislaman 
serta sevisi dan semisi dengan nilai-nilai AIK. 

  
 
1. Terwujudnya kerjasama 

pendidikan, penelitian, dan 
PKM pada level lokal,  
nasional, dan internasional 
dengan pesantren, yayasan 
dan lembaga pendidikan. 

2. Terwujudnya kerjasama 
pembinaan  dosen-dosen dan 
mahasiswa dengan organisasi 
kemuhammadiyahan 

 

 
 
75% 
 
 
 
 
 
 
85% 

 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
100% 

 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
100% 

 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
100% 
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Tabel 5. Matriks Target, Strategi dan Butir-Butir Turunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan  Fakultas Agama Islam  

 

No Target Strategi 

Indikator Capaian dalam Tahun 

Kegiatan 

Capaian Keterangan 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
2021-
2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

A BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA 

 
A1 

 
Memiliki dosen-
dosen dan tenaga 
pendidikan yang 
kompeten secara 
keilmuan, 
berintegritas tinggi 
pada nilai-nilai 
keislaman dan 
pedoman 
perguruan tinggi, 
yakni pendidikan, 
penelitian dan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat. 

 
i. Merekrut dosen-

dosen Fakultas 
Agama Islam secara 
selektif dengan 
mengacu pada 
rekam-jejak tetulis 
yang dimiliki. 

 
1a. Terseleksinya Dosen 
Tetap dan Tenaga 
Pendidikan berkompeten 
dan mumpuni sesuai 
liniaritas studinya.  

 

 
Persentase Ketercapaian 
 

 
85% 

 
95% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
Mengiklankan 
lowongan dosen 

 
1b. Terkumpulnya 
bukti tertulis dan 
resmi berupa ijazah 
dan sertifikat yang 
menegaskan rekam 
jejak Dosen Tetap dan 
Tenaga Pendidikan. 
 

 
Persentase ketercapaian 
dosen yang menguasai 
bahasa asing dan 
pengakuan kepakaran 
lembaga-lembaga 
 

 

85% 

 

95% 

 

100% 

 

100% 

 

ii. Meningkatkan 
jabatan fungsional 
dosen-dosen dalam 
lingkungan 
akademik Fakultas 
Agama Islam.  

 

 
Terwujudnya 
peningkatan karir 
akademik dosen-
dosen tetap Fakultas 
Agama Islam, mulai 
dari Tenaga Pengajar 
menjadi Asisten Ahli, 
Lektor, Lektor Kepala 
hingga Guru Besar. 

 

Persentase ketercapaian 

 
85% 

 
95% 

 
100% 

 
100% 

 
Memotivasi dan 
melayani 
pengurusan jabatan 
fungsional 
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iii. Meningkatkan skill 

dan kompetensi 
dosen dalam proses 
pembelajaran 
berbasiskan internet 
dan teknologi 
digital. 

 

 
Terselenggaranya 
dosen yang 
menerapkan proses 
pembelajaran 
berbasiskan daring dan 
teknologi digital. 
 

 
Mengerti Metode 
daring LMS yang 
mengacu Spada Dikti 
 

 
85% 

 
95% 

 
100% 

 
100% 

 
Pembelajaran daring 
internal dan 
eksternal 

 
Mengerti penggunaan 
Media Sosial sebagai 
pembelajaran: 
Whatsapp, Youtube, 
Blog, Zoom, Google 
Class dan Google Meet, 
Aplikasi Foto dan Video 
 

     

 
iv. Meningkatkan 

kompetensi terkait 
pedoman dan nilai-
nilai Al-Islam 
Kemuhammadiyahan. 

 
Penguasaan dosen dan 
tenaga pendidikan terkait 
pedoman dan nilai-nilai Al-
Islam Kemuhammadiyahan 

 
Mampu membaca 
Alquran dengsn baik. 
 

 
85% 

 
95% 

 
100% 

 
100% 

 
Mengikuti workshop 
pembelajaran 
dengan nilai-nilai AIK 

 
Menguasai hafalan 
Alquran minimal surat-
surat pilihan dalam juz 
30. 
 

     

 
Memahami hadis-hadis  
Nabi. 
 

     

 
Menguasai integrasi 
nilai-nilai AIK dalam 
pengajaran 
 

     

 
A2 

 
Memiliki 
mahasiswa yang 
berkualitas 
berdasarkan 
latarbelakang 
pendidikan, 

 
1. Mensosialisasikan 

pentingnya kuliah di 
bidang agama Islam 
kepada calon 
mahasiswa atau 
orang tua calon 

 
1a.Terpublikasinya 
eksistensi Fakultas Agama 
Islam berbentuk manual  
(cetak) dan digital, mulai 
sejak rekrutmen calon 
mahasiswa, penerimaan 

 
Teknis PMB (Penerimaan 
Mahasiswa Baru) dan 
inovasi penjaringan 
mahasiswa non-
konvensional 
 

 
75% 

 
80% 

 
90% 

 
100% 

 
Test ujian masuk 
mahasiswa. 
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keluarga, dan 
lingkungannya. 

mahasiswa di era 
global yang penuh 
tantangan.  

 

mahasiswa baru hingga 
Masa Ta’aruf Mahasiswa 
(MATAF) Fakultas Agama 
Islam (Orientasi Fakultas). 

 
1b.Tersosialisasikannya 
iklan dan brosur Fakultas 
Agama Islam. 
 

      

 
2. Menelusuri minat 

dan bakat calon 
mahasiswa untuk 
kemudian 
diakomodir civitas 
akademik FAI. 

 
2a.Terdokumentasikan 
biodata mahasiswa baru 
Fakultas Agama Islam. 
 

 
Persentase calon 
mahasiswa dengan Nilai 
rata-rata raport ≥ 80 
 

 
75% 

 

 
80% 

 

 
90% 

 

 
100% 

 

 

 
2b.Terseleksinya 
mahasiswa  Fakultas Agama 
Islam yang berminat studi 
di Program Studi Ilmu 
Alquran dan Tafsir  (IAT) 
dan Program Studi Tasawuf 
dan Psikoterapi (TP). 
 

 
Persentase 
ketercapaian 

 
50% 

 
65% 

 
75% 

 
95% 

 
Menjaring dan 
menyeleksi calon 
mahasiswa melalui 
nilai rata-rata rapot, 
nilai tes, dan prestasi 
regional/nasional 
bidang akademik/ 
non-akademik siswa 
siswa 
 

 
3. Mengikutsertakan 

mahasiswa dalam 
peningkatan 
kompetensi dan skill 
kepemimpinan, 
pendidikan, 
penelitian, dan 
pengabdian 
masyarakat. 

 

 
3.Terakomodirnya minat 
dan hobi mahasiswa FAI 
untuk mengikuti kegiatan 
ilmiah dan non-ilmiah. 

  

50% 

 

60% 

 

75% 

 

80% 

 
Mahasiswa 
mengikuti lomba 
ilmiah dan non-
ilmiah 

 

 
4. Meningkatkan 

kompetensi dan skill 
mahasiswa terkait 

 
4a.Terfasilitasinya 
mahasiswa mengikuti 

 
Mahasiswa membiasakan 
diri berdoa sebelum 
memulai perkuliahan. 

 

60% 

 

65% 

 

75% 

 

85% 

 
Memasang 
pengumuman 
aturan perkuliahan 
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organisasi perkaderan,  
pendidikan, 
pengabdian dan amal 
usaha  ke-
Muhammadiyahan. 

kegiatan dan perkaderan  
ke-Muhammadiyah-an. 
 

 berdasarkan nilai-
nilai 
kemuhammadiyahan 
 

 
4b. Terwujudnya 
implementasi nilai-nilai 
kemuhammadiyahan dalam 
kegiatan perkuliahan dan 
kemahasiswaan. 

 
Mahasiswa membiasakan 
menmbaca Alquran 
sebelum perkuliahan. 

     

 
Mahasiswa bersikap 
santun dan religious. 
 

     

 

 

 

No 

 

Target 

 

Strategi 

 

Indikator 

 

 

Capaian dalam Tahun 
 

Kegiatan 

Capaian Keterangan 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

B  BIDANG PENDIDIKAN      

 
B 

 
Mewujudkan 
kurikulum 
pembelajaran, 
proses dan strategi 
pembelajaran yang 
sesuai dengan SN-
Dikti, KKNI,  PTKIS 
dan pedoman 
kurikulum Al-Islam 
Kemuhammadiyah
an 

 
1. Mengikutsertaka

n dosen-dosen 
dan tenaga didik 
dalam workshop 
kurikulum 
pembelajaran 
sesuai SN-DIKTI 
dan KKNI untuk 
perguruan tinggi. 

 
1a.Terwujudnya dokumen 
kurikulum Program Studi 
Tasawuf dan Psikoterapi 
dan Program Studi Ilmu 
Alquran dan Tafsir Fakultas 
Agama Islam yang sesuai 
dengan SN-DIKTI dan KKNI. 

 

 
Persentase RPS yang 
diperbaharui per tahun 

 

80% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

1b.Terwujudnya dosen-

dosen FAI menyusun dan 

membuat RPS 

 
Persentase RPS yang 
diperbaharui per tahun 

 

80% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 
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berbasikankan panduan 

PEKERTI. 

 

 
2. Mengikutsertaka

n dosen dan 
tenaga didik 
dalam workshop 
kurikulum-
kurikulum 
program studi 
keislaman yang 
diadakan Dirjen 
Perguruan Tinggi 
Keagamaan 
Islam Swasta 
(Dirjen PTKIS). 

 

 

2a.Terfasilitasinya UPPS FAI 

mengikuti workshop 

pengembangan kurikulum 

yang diadakan Dirjen PTKIS. 

 

  

80% 

 

 

90% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

2b.Terwujudnya muatan 

kurikulum FAI yang secara 

spesifik mengacu pada 

Dirjen PTKIS 

 

  

80% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

2c.Terfasilitasinya  tim UPPS 

FAI untuk mengikuti 

workshop pengembangan 

kurikulum yang diadakan 

asosiasi-asosiasi program 

studi keislaman yang sama 

dengan FAI. 

 

  

80% 

 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 
3. Mengadakan 

Focus Group 
Dsicussion (FGD) 
kurikulum 
pembelajaran 
keagamaan 
Islam untuk 
kalangan 
internal FAI 
secara berkala. 

 

 
3. Terimplementasikannya 
perbaikan modul 
perkuliahan dalam proses 
belajar-mengajar sesuai 
kurikulum yang sudah 
ditetapkan. 

  

80% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

    

80% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 
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4. Mengadakan 
proses 
pembelajaran 
melalui media 
Teknologi dan 
Informasi. 

 

4.Terselenggarakanya 

dosen-dosen dan 

mahasiswa dalam proses 

pembelajaran secara daring 

baik melalui platform e-

learning LMS maupun 

aplikasi media digital 

lainnya. 

 

 
5. Mengikusertaka

n FAI dalam 
workshop, 
seminar dan FGD 
kurikulum 
pembelajaran 
berbasiskan Al-
Islam 
Kemuhammadiy
ahan.  

 

 

5.Terfasilitasinya dosen-

dosen FAI mengikuti 

workshop kurikulum 

berbasiskan nilai-nilai Al-

Islam Kemuhammadiyahan. 

 

  

80% 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 
6. Meningkatkan 

kompetensi 
dosen dan 
tenaga didik 
dalam proses 
pembelajaran 
dengan 
menggunakan 
nilai-nilai Al-
Islam 
Kemuhammadiy
ahan.  

 

 

6.Terimplementasikanya 

kualitas pembelajaran 

dosen berdasarkan 

integrasi materi AIK  dalam 

konten materi perkuliahan 

 

  

80% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

Memasukkan 

jumlah bahan ajar 

yang menyisipkan 

dalil Alquran dan 

Hadis 

7. Meningkatkan 
dan membina 
mahasiswa 
dalam 

 
7. Penguasaan mahasiswa 
dalam materi Al-Islam 

 

Mengadakan pembinaan 

berupa tata cara membaca 

Al-Quran yang baik dan 

 

85% 

 

 

95% 

 

 

100% 

 

 

100% 
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penguasaan dan 
pelaksanaan 
nilai-nilai Al-
Islam 
Kemuhammadiy
ahan selama 
proses belajar 
dan mengajar 

Kemuhammadiyahan 
semakin meningkat. 

benar, hafalan doa-doa 

sehari-hari dan hafalan Al-

Quran juz 30, melalui 

kegiatan pesantren 

mahasiswa baru. 

 

 

Memotivasi dan 

mengarahkan 

dosen untuk mengajak 

mahasiswa berdoa memulai 

perkuliahan di pagi hari, 

membaca QS. Al-Ma’un 

berserta artinya dan Surat 

Ali Imran ayat 104 beserta 

artinya 

     

 

Rata-rata nilai BTQ 

Mahasiswa 

sesuai makhroj, tajwid, dan 

tahsin ≥ 80 

 

 

85% 

 

90% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

Rata-rata nilai hapalan doa-

doa sehari-hari ≥ 80 

 

 

85% 

 

 

90% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

Rata-rata nilai hapalan 

hadis doa sehari-hari ≥ 80 

 

 

85% 

 

 

90% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

Persentase kehadiran 

mahasiswa dalam kegiatan 

Jumat dan Ahad Dhuha 

 

 

85% 

 

90% 

 

100% 

 

100% 
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No 

 

Target 

 

Strategi 

 

Indikator 

 

 

Capaian dalam Tahun 
 

Kegiatan 
Capaian Keterangan 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

C   BIDANG  PENELITIAN      

 

C. 

 

Meningkatkan dan 

menghasilkan 

penelitian terkait 

diskursus ilmu-ilmu 

keislaman dan 

penerapanya 

 

Melibatkan dosen 

dalam workshop 

penulisan paper 

ilmiah yang 

terpublikasi dalam 

jurnal lokal dan 

nasional. 

 

Tercapainya  publikasi 

ilmiah dosen-dosen FAI 

dalam jurnal lokal dan 

nasional  

 

 
Persentase ketercapaian 

 

 
75% 

 
85% 

 
95% 

 
100% 

 

 

Melibatkan dosen 
dalam workshop 
penulisan paper 
ilmiah yang 
terpublikasi dalam 
jurnal-jurnal 
nasional 
terakreditasi dan 
jurnal internasional 
terindeks scopus. 

 

 

Tercapainya  publikasi 
ilmiah dosen-dosen FAI 
dalam jurnal nasional 
terakreditasi dan artikel 
terindeks scopus. 

 

 

Persentase ketercapaian 
 

 
75% 

 

 
85% 

 

 
95% 

 

 
100% 

 

 

 

Menyertakan 
dosen-dosen dan 
mahasiswa untuk 
berpartisipasi 
dalam hibah 
penelitian yang 
diselenggarakan 

 

Tercapainya dosen yang 
mendapatkan hibah 
penelitian Dikti. 

 

 

Persentase ketercapaian 
 

 
75% 

 
85% 

 
95% 

 
100% 
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Kemenristekdikti 
dan Litbang 
Kemenag.  

 

 

Melibatkan dosen-

dosen dan 

mahasiswa dalam 

kegiatan penulisan 

media massa dan 

buku-buku. 

 

 

Terfasilitasinya dosen-

dosen mengikuti workshop 

penulisan ilmiah yang 

diadakan Liptadimas 

Kemenag. 

 

 
Persentase ketercapaian 

 

 
75% 

 
85% 

 
95% 

 
100% 

 

 

Melibatkan dosen-

dosen dan 

mahasiswa dalam 

penelitian yang 

bermitra dengan 

FAI. 

 

 
Terwujudnya laporan 

penelitiaan ilmiah terkait 

kajian ilmu keislaman dan 

terapanya dari hasil 

kerjasama kemitraan FAI 

dengan lembaga dan 

institusi yang sevisi dan 

semisi. 

 

 
Persentase ketercapaian 

 

 
75% 

 
85% 

 

 
95% 

 
100% 

 

 
Terlaksananya penelitian 
dosen yang melibatkan 
mahasiswa. 
 

 
Persentase ketercapaian 
 

 
75% 

 
85% 

 
95% 

 
100% 

 

 
Tercapainya mahasiswa-
mahasiswa yang mengikuti 
event-event penulisan 
ilmiah. 

 

 
Persentase ketercapaian 

 

 
75% 

 
85% 

 
95% 

 
100% 

 

 
Terbitnya dua jurnal ilmiah 

 

 
Persentase ketercapaian 

 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 

   
Persentase ketercapaian 

 
75% 

 
85% 

 
95% 

 
100% 
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Menerbitkan 
jurnal-jurnal kajian 
keislaman dan 
keagamaan. 

 

Terfasilitasinya dosen yang 
mengikuti seleksi hibah 
penelitian yang 
diselenggarakan Diklitbang 
PP. Muhammadiyah 

 

 

 
Melibatkan dosen-
dosen dan 
mahasiswa dalam 
kegiatan riset terkait 
ke-
Muhammadiyahan 
yang 
diselenggarakan 
Diklitbang PP 
Muhammadiyah. 
 

 
Terwujudnya keikutsertaan 
dosen-dosen yang 
mengikuti workshop 
penulisan ilmiah yang 
diselenggarakan Diklitbang 
PP Muhammadiyah dan 
PTM 

 

 
Persentase ketercapaian 

 
75% 

 
85% 

 
95% 

 
100% 
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No 

 

Target 

 

Strategi 

 

Indikator 

 

 

Capaian dalam Tahun 
 

Kegiatan 
Capaian Keterangan 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

D.   BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
     

  
Tercapainya 
pengabdian 
kepada masyarakat 
dalam kajian ilmu-
ilmu keislaman dan 
terapannya 

 
1. Melibatkan 

dosen-dosen 
untuk menjadi 
narasumber dan 
pemateri di 
masyarakat 
sesuai dengan 
disiplin keilmuan 
dan keagamaan 
pada yayasan 
keagamaan, 
lembaga 
pendidikan 
keislaman dan 
lembaga-
lembaga lainnya 
yang sevisi dan 
semisi dengan 
fakultas. 

 

 
Terwujudnya pengabdian 
dosen menjadi pembicara, 
pemateri dan pelaksana 
kegiatan dalam bidang 
keilmuan dan keislaman 
pada level lokal, regional, 
nasional, dan internasional. 

 

 
Persentase ketercapaian 

 

 
85% 

 

 
90% 

 

 
95% 

 

 
100% 

 

 

 
Terdokumentasikannya 
pengabdian dosen dan 
mahasiswa kepada 
masyarakat  
 

 
Persentase ketercapaian 
 

 
85% 

 

 
90% 

 

 
95% 

 

 
100% 

 

 

 
Terwujudnya pengabdian 
mahasiswa menjadi 
pembicara, pemateri dan 
pelaksana kegiatan  dalam 
bidang keilmuan dan 
keislaman pada level lokal, 
regional, nasional, dan 
internasional. 
 

 
Persentase ketercapaian 
 

 
85% 

 

 
90% 

 

 
95% 

 

 
100% 

 

 

 
Terwujudnya pengabdian 
dosen dan mahasiswa 
dalam kegiatan yang 

 
Persentase ketercapaian 
 

 
85% 

 
90% 

 
95% 

 
100% 
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dilaksanakan oleh 
organisasi 
Kemuhammadiyahan. 

   
2. Melibatkan 

mahasiswa 
untuk menjadi 
narasumber, 
pemateri atau 
pelaksana 
kegiatan di 
masyarakat pada 
yayasan 
keagamaan, 
lembaga 
pendidikan 
keislaman dan 
lembaga-
lembaga lainnya 
yang sevisi dan 
semisi dengan 
fakultas. 
 

 
Terdokumentasikan 
pengabdian dosen-dosen 
dan mahasiswa kepada 
masyarakat dalam kegiatan-
kegiatan yang diadakan 
organisas 
Kemuhammadiyahan. 

 
Persentase ketercapaian 

 
85% 

 
90% 

 
95% 

 
100% 
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No 

 

Target 

 

Strategi 

 

Indikator 

 

 

Capaian dalam Tahun 
 

Kegiatan 
Capaian Keterangan 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

E.  BIDANG KERJASAMA DAN KEMITRAAN      

  

 
Menjalin 
kemitraan dalam 
bidang pendidikan 
dengan pesantren, 
yayasan dan 
lembaga 
pendidikan Islam 
yang sevisi dan 
semisi dengan FAI. 
 

 
Terwujudnya MoU 
kerjasama pendidikan FAI 
pada level lokal,  nasional, 
dan internasional dengan 
pesantren, yayasan dan 
lembaga pendidikan. 

 

 
Persentase ketercapaian 

 
75% 

 
90% 

 
95% 

 
100% 

 

 
Menjalin 
kemitraan dalam 
bidang penelitian 
dengan lembaga-
lembaga keislaman 
yang sevisi dan 
semisi dengan FAI. 
 

 
Terwujudnya MoU 
kerjasama penelitian FAI 
pada level lokal,  nasional 
dan internasional antar FAI 
dengan pesantren, yayasan 
dan lembaga pendidikan. 

 

  
75% 

 
90% 

 
95% 

 
100% 

 

 
Menjalin 
kemitraan dalam 
bidang pengabdian 
kepada masyarakat 
dengan lembaga-
lembaga keislaman 
yang sevisi dan 
semisi dengan FAI. 

 
Terwujudnya MoU 
kerjasama PKM FAI pada 
level lokal,  regional dan 
nasional dengan pesantren, 
yayasan dan lembaga 
pendidikan. 

 
 

  
75% 

 
90% 

 
95% 

 
100% 
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Menjalin 
kerjasama dengan 
organisasi  ke-
Muhammadiyahan 
dalam pembinaan 
sumber daya 
manusia di 
fakultas. 
 

 
Terwujudnya kerjasama 
pembinaan mahasiswa dan 
dosen-dosen dalam Tri 
Dharma Perguruan Tinggi 
dengan PDM, PWM, dan PP 
Muhammadiyah. 

 

  
75% 

 
90% 

 
95% 

 
100% 

 

 

 

 

No 

 

Target 

 

Strategi 

 

Indikator 

 

 

Capaian dalam Tahun 
 

Kegiatan 
Capaian Keterangan 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

F.   BIDANG TATA KELOLA DAN TATA PAMONG      

 
F. 

 
Terwujudnya tata 
kelola dan tata 
pamong yang baik 
dalam pengelolaan 
organisasi fakultas 
dan penjaminan 
mutunya 

 

Meningkatkan skill 

dan kompetensi 

sumber daya 

manusia fakultas 

dalam organisasi, 

kepemimpinan dan 

pengelolaan 

fakultas. 

 

 
Terfasilitasinya pejabat 

struktural UPPS, dosen, 

tenaga pendidikan, dan 

mahasiswa dalam kegiatan 

pelatihan kepemimpinan 

dan organisasi. 

 

  
75% 

 

 
90% 

 

 
95% 

 

 
100% 

 

 

 

Mengimplementasi

kan tata kelola dan 

tata pamong yang 

 
Tersedianya dokumen 

formal struktur organisasi 

fakultas, pola tata kerja 

  
75% 

 

 
90% 

 

 
95% 

 

 
100% 
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mencakup lima 

pilar pengelolaan 

yang baik, yakni 

kredibilitas, 

transparansi, 

akuntabilitas, 

bertanggung jawab 

dan berkeadilan. 

 

fakultas, beserta 

tupoksinya.  

 

 
Meningkatkan 

pelayanan 

terhadap 

kebutuhan dosen, 

tendik dan 

mahasiswa dalam 

lingkungan 

akademik fakultas. 

 

 
Terdokumentasikan bukti-

bukti implemenrtasi tata 

kelola dan tata pamong 

berdasarkan  pilar 

pengelolaan yang baik, 

yakni kredibilitas, 

transparansi, akuntabilitas, 

tanggung jawab dan 

berkeadilan. 

 

  
75% 

 

 
90% 

 

 
95% 

 

 
100% 

 

 

 

Menertibkan 

kinerja struktural 

fakultas agar 

bertanggung jawab 

sesuai tupoksinya 

sesuai nilai-nilai 

keislaman dan 

kemuhammadiyah

an di lingkungan 

akademik fakultas. 

 

 

Terdokumentasikan bukti-

bukti impelementasi 

berfungsinya sistem 

pengelolaan fakultas sesuai 

tupoksi dan tanggung 

jawabnya. 

 

  
75% 

 

 
90% 

 

 
95% 

 

 
100% 

 

 

 
Terdokumentasikan bukti 

implementasi tata kelola 

dan tata pamong yang 

mengacu nilai-nilai 

kemuhammadiyahan. 

 

 

  
75% 

 

 
90% 

 

 
95% 

 

 
100% 
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Menertibkan dan 

meningkatkan skill 

dan komptensi 

SDM fakultas 

dalam pelayanan 

pondok pesantren 

kemuhammadiyah

an. 

 

 
Terdokumentasikan bukti 
implementasi tata kelola 
dan tata pamong pesantren 
kemuhammadiyahan. 
 

  
75% 

 

 
90% 

 

 
95% 

 

 
100% 

 

 

 
Meningkatkan 
keterlibatan dosen 
dalam layanan 
kepemimpinan 
public 

 

 
Terfasilitasinya SDM 
fakultas untuk melayani 
organisasi kepemimpinan 
publik. 

 

  
75% 

 
90% 

 
95% 

 
100% 

 

 

 

 

No 

 

Target 

 

Strategi 

 

Indikator 

 

 

Capaian dalam Tahun 
 

Kegiatan 
Capaian Keterangan 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

G  BIDANG SARANA DAN PRASARANA      

 
G. 

 
Mewujudkan 
sarana-prasarana 
yang mumpuni 
guna 
terselenggaranya 
proses belajar-

 
Menyediakan 
segala kebutuhan 
mahasiswa sejak 
awal pendaftaran 
kuliah hingga 
proses 
perkuliahan.  

 
Tersedianya absensi 
mahasiswa dan dosen pada 
setiap program studi. 
 

  
85% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 
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mengajar selama 
perkuliahan 

 
Menyediakan 

segala kebutuhan 

dosen mulai dari 

kontrak belajar 

pada awal 

semester, UTS, 

hingga UAS. 

 

 
Tersedianya silabus, 

dokumen kurikulum dan 

RPS setiap matakuliah yang 

berbasiskan standa SN-

Dikti, KKNI, dan Al-Islam 

Kemuhammadiyahan. 

 

  

85% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 
Menyediakan 

sarana suksesnya 

proses belajar 

mahasiswa. 

 
Tersedianya sarana 

prasarana representatif 

dalam proses perkuliahan. 

  
85% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 

 
Mengakomodir 

kebutuhan 

mahasiswa/i  yang 

berimbas pada 

terwadahinya studi 

dan skill-nya. 

 

 
Terdelegasinya mahasiswa/i 

FAI untuk menghadiri dan 

mengikuti kegiatan sesuai 

hobi dan talentanya di 

lingkungan internal 

perguruan tinggi ke-

Muhammadiyahan dan 

ekternal kampus.  

  

85% 

 

 

100% 

 

 

85% 

 

 

100% 

 

 

 
Menerapkan 
sarana prasasana 
yang mengacu 
pada nilai-nilai ke-
Muhammadiyahan 
dalam proses 
pembelajaran. 
 

 
Terfasilitasinya sarana-

prasarana para dosen  

untuk mengikuti kegiatan 

ilmiah seperti seminar 

berskala lokal, regional, 

nasional, internasional dan 

riset sesuai konsentrasi 

spesifik keilmuanya. 

  
85% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 
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No 

 

Target 

 

Strategi 

 

Indikator 

 

 

Capaian dalam Tahun 
 

Kegiatan 
Capaian Keterangan 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

G  BIDANG PENGEMBANGAN KELOLA FINANSIAL      

  
G. 

 
Mewujudkan tata 

kelola finansial 

yang akuntabel, 

profesional dan 

mandiri. 

 

 
Mengelola sumber 

daya finansial 

dengan sistem 

pembukuan yang 

rapi dan 

transparan. 

 

 
Tersedianya pembukuan 

keuangan berdasarkan 

sistem akuntasi yang 

berlaku di lingkungan 

perguruan tinggi. 

 

  
75% 

 

 
85% 

 

 
90% 

 

 
100% 

 

 
Mendokumentasik
an arus cash-flow 
(pemasukan dan 
pengeluaran) 
keuangan UPPS 
 

 
Terdokumentasikan dengan 

rapi arus cash flow 

(pemasukan dan 

pengeluaran) dalam 

pengelolaan manajemen 

keuangan fakultas. 

 

  
75% 

 
85% 

 
90% 

 
100% 

 

 
Tersedianya bantuan 
finansial untuk civitas 
akademik FAI dalam bidang 
pendidikan, penelitian dan 
pengabidan kepada 
masyarakat. 
 

  

75% 

 

85% 

 

90% 

 

100% 
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No 

 

Target 

 

Strategi 

 

Indikator 

 

 

Capaian dalam Tahun 
 

Kegiatan 
Capaian Keterangan 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

H.  BIDANG KEWIRAUSAHAAN 
     

 
H. 

 
Terwujudnya spirit  

berwirausaha yang 

sesuai dengan 

nilai-nilai 

kemuhammadiyah

an. 

 

 

Memberikan 

materi perkuliahan 

yang sesuai 

dengan nilai-nilai 

keislaman dan 

Kemuhammadiyah

an 

 

 
Terwujudnya MK seputar 

wirausaha yang sesuai 

dengan nilai-nilai keislaman 

dan kemuhammadiyahan. 

 

 
Jumlah persentase 

matakuliah yang 

mendukung tumbuhnya 

jiwa wirausaha. 

 

 
80% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 

 
Memfasilitasi dan 

melibatkan sumber 

daya manusia di 

lingkungan civitas 

akademik FAI 

untuk mengikuti 

kegiatan-kegiatan 

wirausaha baik di 

internal UMC 

maupun eksternal 

yang masih sevisi 

dan semisi dengan 

FAI-UMC. 

 

 
Terfasilitasinya dosen dan 

mahasiswa mengikuti 

pelatihan wirausaha. 

 

 
Jumlah persentase dosen 

yang mengembangkan 

wirausaha. 

 

 
80% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 
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Melibatkan 
kegiatan amal 
usaha mandiri 
dosen dan 
mahasiswa 
berdasarkan nilai-
nilai 
Kemuhammadiyah
an. 
 

 
Terselenggaranya kegiatan 
amal usaha mandiri 
berdasarkan nilai-nilai 
Kemuhammadiyahan. 

 
Jumlah hasil kreatifitas dan 

ketrampilan mahasiswa 

sesuai dengan mata kuliah 

yang 

berhubungan dengan 
wirausah 

 
80% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 
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KATA PENGANTAR 

 

Dengan menyebut nama Allah swt yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji kami panjatkan 
kepada Rabb Azza wa Jalla atas inayah, nikmat dan hidayah-Nya hingga 
kami bisa merampungkan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Agama 
Islam (FAI) Universitas Muhammadiyyah Cirebon (UMC) 2018-2022  ini. 
Rencana Strategis FAI yang  kami susun ini merupakan Rencana Strategis 
FAI Tahap Pertumbuhan 2018-2022.  Renstra ini semacam  blue-print yang 
kami  harapkan kelak menjadi milestone dan tolak-ukur FAI UMC untuk 
mengembangkan program studi-program studi dengan baik, sukses dan 
berkah sesuai cita-cita yang kami rumuskan dalam visi FAI. Dalam 
penyusunan Rencana Strategis FAI 2018-2022  ini kami merujuk pada Visi, 
Misi, Tujuan, Sasaran, dan gambaran hasil  Fakultas Agama Islam dalam  
menghadapi  tantangan  global di masa mendatang, baik pada level lokal, 
nasional, maupun internasional.  
 
Sebaik-baik kerja adalah yang dikerjakan bersama (team-work), begitu 
pula dalam penyusunan Rencana Strategis FAI 2018-2022 ini. Banyak pihak 
yang membantu dan  bersedia mengalokasikan  pikiran dan tenaganya  
sehingga naskah Rencana Strategis ini selesai.  Karena itulah, kami  
mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah 
membantu dalam proses penyusunan, penulisan dan penetapan Rencana 
Strategis FAI 2018-2022 ini. Selain itu, kami memohon maaf bila dalam 
proses penyusuan dan penulisan Rencana Strategis FAI ini terdapat 
kekurangan di sana-sini. Untuk itulah, kami berharap saran, koreksi dan 
kritik seluas-luasnya dari pelbagai pihak yang berkepentingan.  
 
Akhir kalam, semoga Rencana Strategis FAI 2018-2022 ini dapat berjalan 
dengan baik, berfaedah dan menginspirasi untuk umat dan bangsa.  
 
Cirebon, 1 Februari 2019 
Dekan Fakultas Agama Islam 
 

 
 
Aip Syarifudin, M.Pd.I 

NIDN.  0402018402 
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