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BAB I 

PENDAHULUAN 

E. Latar Belakang 

Dokumen Rencana Induk Pengembangan merupakan dokumen dasar 

lebih lanjut dari Rencana Strategis Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut 

Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto Tahun 2015-2025, memuat rumusan 

program dan kebijakan serta rencana dan target yang bersifat kuantitatif dan 

operasional dari masing-masing tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. 

Rumusan Rencana Operasional Fakultas Dakwah dan Ushuluddin, disusun 

secara berjenjang dan melalui proses penyusunan yang bersifat partisipatif dan 

kontributif dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Target-target yang 

ditetapkan dalam dokumen rencana operasional ini adalah hasil kesepakatan 

bersama. Merujuk pada Rencana Strategis yang bersifat umum maka dalam 

Rencana Operasional secara rinci akan dipaparkan rencana program studi 

mencakup misi, tujuan, sasaran indikator kinerja untuk mengetahui pencapaian 

tujuan, sasaran termasuk target-target kuantitatif dan program-program yang 

menjadi payung berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan Fakultas Dakwah dan 

Ushuluddin dalam rangka mewujudkan visi dan misi 2015-2020. 

 

F. Urgensi  

Perkembangan kajian Dakwah dan Keagamaan Islam di Indonesia telah 

melalui proses yang panjang, berbagai upaya pengembangan pembelajaran telah 

dilakukan oleh para ahli sebagai bentuk kepedulian terhadap berkembangan 

pembelajaran keagamaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan 



kreativitas dan inovasi para ahli dalam memodifikasi kurikulum, metode, bahan 

ajar dan evaluasi untuk menghasilkan pembelajaran ilmu dakwah dan 

keagamaan Islam yang efektif. 

Di era globalisasi yang diiringi dengan pesatnya kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi diperlukan kuatnya benteng spiritual dengan 

penguatan mental terhadap pemahaman ilmu keagamaan yaitu agama islam. 

Dengan harapan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin mampu mendorong 

berkembangnya kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dibidang 

Pendidikan berbasis agama islam bagi lulusan-lulusan Fakultas Dakwah dan 

Ushuluddin Institut Pesantren KH. Abdul Chalim merumuskan cita-cita dan 

capaiannya tertuang dalam Visi Misi Fakultas Dakwah dan Ushuluddin untuk 

menjadikan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin sebagai pusat pengembangan ilmu 

dakwah dan ushuluddin yang unggul, kompetitif dan bernafaskan Islam bagi 

kemajuan peradaban bangsa pada tahun 2025. 

G. Tujuan dan Manfaat 

Rencana Induk Pengembangan 2015-2025 ini merupakan dokumen perencanaan 

yang bertujuan untuk memberikan rencana Fakultas Dakwah dan Ushuluddin 

dalam waktu 10 (sepuluh) tahun kedepan. RIP ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai bahan acuan dalam: 

1. Penyusunan Program Kerja Ketua Fakultas Dakwah dan Ushuluddin. 

2. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Dakwah dan 

Ushuluddin Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto. 

3. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Fakultas Dakwah dan 

Ushuluddin, untuk keperluan bahan akreditasi BAN-PT. 

 



H. Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi; 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang 

Pendidikan Tinggi; 

6. Permenriktekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi; 

7. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia; 

8. Permenriktekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

9. Permenriktekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi 

dan Perguruan Tinggi;  

10. Permenriktekdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan 

Tinggi; 

11. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional 

Pendidikan; 

12. Statuta Institut Pesantren KH. Abdul Chalim 2015; 

13. Pedoman Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) SK Rektor Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pesantren KH. Abdul Chalim. 



14. Rencana Induk Pengembangan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin 2015-2025; 

15. Renstra Fakultas Dakwah dan Ushuluddin 2015-2020; 

16. SK Ijin Operasional dan Pendirian Prodi Nomor 3455 Tahun 2015  



BAB II 

VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS DAKWAH DAN USHULUDDIN 

 

Visi dan Misi merupakan landasan utama dalam penyusunan Renstra dan 

Rencana Induk Pengembangan (RIP) Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut 

Pesantren KH. Abdul Chalim Tahun 2015-2020. Visi dan misi Fakultas Dakwah dan 

Ushuluddin ditetapkan secara rasional dan telah merujuk dari Visi Misi Institut 

Pesantren KH. Abdul Chalim, tetapi tetap bersifat fleksibel agar memungkinkan 

melakukan perubahan sebagai akibat adanya hal-hal yang tidak terantisipasi dalam 

proses pencapaiannya. 

E. Visi 

Visi Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut Pesantren KH. Abdul Chalim 

Mojokerto adalah: 

 ”Menjadi pusat pengembangan Ilmu Dakwah dan Ushuluddin yang Unggul, 

Kompetitif dan Bernafaskan Islam untuk Kemajuan Peradaban Bangsa pada tahun 

2025” 

F. Misi 

1. Menjadikan kampus sebagai wahana untuk membentuk alumninya yang 

berwawasan dan berkepribadian keulamaan dan keilmiahan , keislaman dan 

kebangsaan  

2. Mengembangkan ilmu dakwah dan ushuluddin yang bernafaskan Islam 

melalui pengkajian dan penelitian ilmiah ; 

3. Mendidik mahasiswa agar mampu berperan secara aktif dalam pengabdian 

kepada nusa, bangsa dan agama serta berwawasan global; 

4. Memperluas jaringan kerjasama di bidang dakwah dan ushuluddin. 

 



 

 

G. Tujuan 

1. Terciptanya kampus sebagai wahana untuk membentuk alumninya yang 

berwawasan dan berkepribadian keulamaan dan keilmiahan , keislaman dan 

kebangsaan  

2. Terselenggaranya pengembangan ilmu dakwah dan ushuluddin yang 

bernafaskan Islam melalui pengkajian dan penelitian ilmiah ; 

3. Terwujudnya mahasiswa yang mampu berperan secara aktif dalam pengabdian 

kepada nusa, bangsa dan agama serta berwawasan global 

4. Terjalinnya kerjasama di bidang dakwah dan ushuluddin 

 

H. Sasaran Strategis 

5. Secara umum, sasaran Fakultas Dakwah dan Ushuluddin sebagai bagian dari 

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto sebagai berikut:  

6. Sasaran strategis dalam melaksanakan pendidikan: 

7. Peningkatan kualifikasi dosen 

8. Mengoptimalkan monev prodi 

9. Peningkatan sarana prasarana 

10. Pengembangan dokumen kurikulum 

11. Peningkatan kegiatan akademik dan non akademik 

12. Sasaran strategis dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat: 

13. Meningkatkan kualifikasi, penelitian dan pengabdian masyarakat 

14. Optimalisasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat; 

15. Sasaran strategis dalam melaksanakan kerjasama 

16. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah; 

17. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi nasional dan internasional; 

18. Sasaran strategis dalam menyelenggarakan tata kelola good governance: 

19. Melaksanakan penjaminan mutu internal fakultas; 

20. Terealisasi akreditasi prodi; 

21. Pembangunan sistem informasi online.  



BAB III 

SASARAN STRATEGIS DAN CAPAIAN 

 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA UTAMA STRATEGI CAPAIAN JANGKA WAKTU CAPAIAN  

2016 2020 2025 

Sasaran Bidang Pendidikan  

1.1. Peningkatan 
kualifikasi 
dosen 

 

Terdapat dosen bergelar 
doktor 

Mengirim Dosen Fakultas untuk 
lanjut study pada program 
doktor 

2% 40% 70% Jumlah dosen lanjut study program 
doktor sebanyak 5% 

Meningkatkan kualitas dosen 
dengan studi S3 

Terdapat dosen yang sedang 
studi lanjut ke jenjang S3 

1% 40% 80% Jumlah dosen yang sedang studi 
lanjut 10% dari jumlah dosen tetap 
prodi 

Meningkatkan jabatan 
fungsional dosen 

Mengajukan usulan jabatan 
fungsional setiap tahun 

5% 15% 40% Dosen yang mengajukan jabatan 
fungsional 20% dari jumlah dosen 
tetap 

Meningkatkan kualitas dosen 
dengan mengikuti seminar 
baik sebagai pembicara 
maupun peserta 

Dosen mengikuti seminar dan 
workshop dalam setiap 
semesternya 

15% 50% 100% Keikutsertaan dosen dalam 
peningkatan kualitas sebagai 
pembicara sekali dalam semester 
dan beberapa kali sebagai peserta 

1.2. Mengoptim
alkan 
monev 
prodi 

Perencaan penyusunan 
program monev prodi 

Menyusun program monev 
prodi 

Tiap 
semester 

Tiap 
semest
er 

Tiap 
semeste
r 

Terlaksana penyusunan program 
monev prodi 

Menjamin terlaksana monev 
prodi 

Terlakasananya monev prodi Tiap 
semester 

Tiap 
semest
er 

Tiap 
semeste
r 

Terealisasi pelaksanaan monev 
prodi tiap semester 

1.3. Peningkatan 
sarana 

Melakukan inventaris 
kebutuhan sarana prasarana 

Melaksanakan pengadaan 
kebutuhan sarana prasarana 

15% 750% 100% Pengadaan sarana prasarana 
mencapai 40% 



prasarana 
 

Menjalin kerja sama dengan 
lembaga lain  

Menandatangani kerjasama 
dengan organisasi terkait 
pengadaan sarana prasarana 

2 kerja 
sama 

2 kerja 
sama 

2 kerja 
sama 

Ada bukti kerjasama dengan 
organisasi pengadaan sarana 
prasarana 

1.4. Pengemban
gan 
dokumen 
kurikulum 

 

Tersedianya dokumen RPS 
sebagai perencanaan 
pembelajaran 

Tersedia dokemen RPS sebelum 
terlaksananya pembelajaran 
dalam setiap semester 

Terlaksan
a 10% 

Terlask
nasana 
40% 

Terlaksa
na 80% 

Penyediaan RPS terlaksana 100% 
setiap semester 

Tersedianya modul 
pembelajaran sebagai bahan 
pembelajaran 

Tersedia Modul Pembelajaran 
dalam pelaksanaan 
pembelajaran dalam setiap 
semester 

Tersedia 
15% 

Tersedi
a 40% 

Tersedia 

80% 

Penyediaan Modul Pembelajaran 
terlaksana 80% setiap semester 

Terdokumentasinya 
pelaksanaan pembelajaran 
secara tertulis 

Tersedia dokumen rekam jejak 
pembelajaran berupa absen 
dosen absen mahasis, dan jurnal 
pembelajaran 

Tersedia 
15% 

Tersedi
a 40% 

Tersedia 

80% 

Penyediaan absen dosen absen 
mahasis, dan jurnal pembelajaran 
terlaksana 80% setiap semester 

1.5. Peningkatan 
kegiatan 
akademik 
dan non 
akademik 

Menyusun kurikulum sesuai 
dengan format KKNI 

Tersusunnya dokumen 
kurikulum Prodi berbasis KKNI 

Tersusun 
15% 

Tersus
un 60% 

Tersusu
n 100% 

Dokumen kurikulum tersusun 
dengan capaian 100% serta telah di 
SK Rektor 

Menyusun pedoman 
kegiatan non akademik 
untuk mahasiswa dan dosen 

Tersusun pedoman kegiatan 
kemahasiswaan  non akademik 
dan kegiatan dosen 

Tersusun 
15% 

Tersus
un 60% 

Tersusu
n 100% 

Dokumen pedoman  tersusun 
dengan capaian 100% serta telah di 
SK Rektor 

2. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

2.1. Meningkatka
n kualifikasi, 
penelitian 
dan 
pengabdian 
masyarakat 

 

Menyusun kegiatan Work 
Shop pembekalan penelitian  

Dosen melakasanakan kegiatan 
Work Shop pembekalan 
penelitian 

keikutsert
aan 15% 

keikuts
ertaan 
un 60% 

keikutse
rtaan 
100% 

Keikutsertaan dosen dalam kegiatan 
Work Shop pembekalan penelitian 
100% 

Mengikuti hibah penelitian 
dan pengabdian kepada 
masyarakat di tingkat lokal 
dan nasional 

Dosen mengajukan hibah 
penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat dalam setiap 
tahun 

keikutsert
aan 15% 

keikuts
ertaan 
un 60% 

keikutse
rtaan 
100% 

Keikutsertaan dosen dalam hibah 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat tingkat lokal 100% dan 
nasional 30% 



2.2. Optimalisasi 
hasil 
penelitian 
dan 
pengabdian 
masyarakat 
 

 

 

Menyusun bahan ajar 
berdasarkan hasil penelitian 
dan pengabdian masyarakat 

Penyusunan bahan ajar sesuai 
dengan hasil penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat 

15% 60% 100% Dalam tahun 2016 bahan ajar 
pembelajaran mahasiswa 15% 
disusun berdasarkan hasil penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat 

Mempublikasi jurnal ilmiah 
berdasarkan hasil penelitian 
dan pengabdian masyarakat 

Mempublikasikan hasil 
penelitian dan pengabdian 
masyarakat sebagai jurnal 

15% 60% 100% Dalam tahun 2016 jurnal ilmiah 15% 
disusun berdasarkan hasil penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat 

Menyusun buku ber-ISBN 
berdasarkan hasil penelitian 
dan pengabdian masyarakat 

Penyusunan buku ber-ISBN 
didasarkan hasil penelitian dan 
pengabdian masyarakat 

15% 60% 100% Dalam tahun 2016 Buku Ber-ISBN 
15% disusun berdasarkan hasil 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat 

3. Kerjasama 

3.1. Menjalin 
kerjasama 
dengan 
instansi 
pemerintah 

Menjalin kerjasma dengan 
Intansi pemerintahan 

Menandatangani kerjasama 
dengan Intansi pemerintahan 

2 8 15 Ada bukti kerjasama dengan Instansi 
pemerintahan 

Menjalin kerjasma dengan 
organisasi pendidikan 
nasional 

Menandatangani kerjasama 
dengan organisasi pendidikan 
nasional 

2 8 15 Ada bukti kerjasama dengan 
organisasi pendidikan dalam sekala 
nasional 

3.2. Menjalin 
kerjasama 
dengan 
perguruan 
tinggi 
nasional dan 
internasiona
l 

Menjalin kerjasama dengan 
perguruan tinggi dalam 
sekala nasional 

Menandatangani kerjasama 
dengan perguruan tinggi dalam 
sekala nasional 

2 8 15 Ada bukti kerjasama dengan 
perguruan tinggi dalam sekala 
nasional 

Menjalin kerjasama dengan 
perguruan tinggi atau 
instansi internasional 

Menandatangani kerjasama 
dengan perguruan tinggi atau 
instansi internasional 

2 6 10 Ada bukti kerjasama dengan 
perguruan tinggi atau instansi 
internasional 

4. Tata Kelola 

4.1. Melaksanak
an 
penjaminan 
mutu 

Membentuk pelaksana 
penjaminan mutu internal PT 

Terdapat organisasi penjaminan 
mutu internal beserta struktur 
organisasinya 

tersedia tersedi
a 

tersedia Ada organisasi penjaminan mutu 
berserta strukturnya dengan SK 
Rektor 

Menyusun dokumen SPMI Terdapat beberapa dokumen tersedia tersedi tersedia Penyusunan dokumen SPMI masih 



internal 
fakultas 

SPMI a 50% dari dokumen yang ideal 

Menyusun dokumen 
akademik sebagi panduan 

Tersusunnya dokumen pedoman 
akademik 

25% 80% 100% Pedoman akademik telah tersusun 
100% 

Menyusun SOP dalam 
melaksanakan kegiatan 

Tersusun SOP untuk 
melaksanakan tugas 

25% 80% 100% Penyusunan SOP masih 80% 

4.2. Terealiasi 
akreditasi 
prodi 

Menyusun dokumen 
akreditasi prodi 

Tersusun dokumen untuk 
melaksanakan akreditasi prodi 

25% 80% 100% Penyusunan dokumen akeditasi 
tersusun 100% 

Mendaftarkan Dokumen 
Akreditasi prodi 

Terlaksana pendaftaran  
Dokumen Akreditasi prodi 

15% 100% 100% Terlaksana 100% 

4.3. Pembangun
an sistem 
informasi 
online 

Menggunakan web PT 
sebagai sarana informasi 

Setiap informasi kegiatan dan 
pengumuman disebarkan 

melalui web www.ikhac.ac.id  

http://dakwah-
ushuluddin.ikhac.ac.id/  

15% 80% 100% Pengunaan web PT dalam 
menyebarkan informasi kegiatan 
dan pengumuman masih 50% 

Menyediakan sub menu 
untuk pendaftaran 
mahasiswa baru 

Terdapat menu pendaftaran 
online di web kampus 
http://ikhac.ac.id/ind/pendaftar
an/  

10% 80% 100% Penggunaan menu pendaftaran di 
web kampus 50% 

Membangun sistem SIAKAD 
untuk civitas akademik 

Terdapat system SIAKAD di 
kampus 

5% 50% 100% Pembangunan system dan 
penggunaannya masih 30% 
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BAB IV 

ISU STRATEGIS 

Tiga  Isu  Strategis  Pendidikan  Tinggi  Nasional  yang  tertuang  dalam Strategi Jangka 

Panjang Pendidikan Tinggi (HELTS) meliputi (1) daya saing bangsa, (2) otonomi dan 

desentralisasi dan (3) kesehatan organisasi; dijabarkan IKHAC dalam mempersiapkan 

diri menuju entrepreneurial university menjadi enam bidang, yaitu : (1) organisasi dan 

manajemen, (2) pendidikan dan kemahasiswaan, (3) penelitian, (4) pengabdian kepada     

masyarakat, (5) kerjasama institusional, dan (6) pengembangan penunjang 

penyelenggaraan Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto. 

A. Bidang Organisasi dan Manajemen 

Pengembangan kapasitas institusional baik berupa perbaikan kapasitas 

manajemen, penyelenggaraan layanan, keberlanjutan penyelenggaraan program 

studi. Tata pamong dan tata kerja dalam organisasi yang sehat, transparan dan 

akuntabel di bawah kepemimpinan yang kredibel, adil dan bertanggung jawab. 

Implementasi sistem penjaminan mutu dengan terus dilakukan pengendalian 

berkelanjutan melalui monitoring dan evaluasi berkala. 

B. Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan 

Pendidikan yang berkualitas dengan standar nasional dan internasional yang 

relevan dengan kepentingan masyarakat. Pengembangan penguasaan iptek dan 

soft-skill mahasiswa untuk meningkatkan daya saing lulusan di masyarakat. 

C. Bidang Penelitian 

Pengembangan relevansi penelitian untuk mendukung peningkatan kualitas 

pendidikan. 

 



D. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas yang didukung dengan 

kegiatan penelitian yang dapat menjadi sarana belajar mahasiswa yang efektif.  

E. Bidang Kerjasama Institusional 

Efektivitas  kerjasama  dengan  pihak  pemerintah  dan  swasta,  termasuk institusi 

di luar negeri, untuk mendukung perkembangan organisasi. 

F. Bidang Penunjang Penyelenggaraan Ikhac 

Peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan untuk memperbaiki kinerja 

organisasi. Pengembangan manajemen aset yang efektif. 

  



BAB V 

PENUTUP 

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal, RIP 2015-2020 akan selalu 

mengalami revisi, sehingga beberapa program pengembangan mengalami 

perbaikan dan penyesuaian sasaran. Adanya revisi secara berkala memungkinkan 

dokumen ini senantiasa dapat kembali dijadikan dasar untuk setiap penyusunan 

dokumen Program Kerja/Rencana Operasi Tahunan dari masingmasing unit kerja 

sebagai pelaksana. Seluruh aspek perencanaan yang akan dikembangkan oleh 

masing-masing unit harus diselaraskan kembali dengan arah dan strategi 

pengembangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dokumen. Dalam keadaan 

terjadinya perubahan lingkungan strategis berikutnya, yang tidak sesuai lagi 

dengan rencana saat ini, akan dilakukan kembali beberapa perubahan yang 

diperlukan atas inisiatif pimpinan, selanjutnya akan terus dikaji dan direvisi secara 

berkelanjutan melalui pertimbangan dalam Rapat Senat. 

 


