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KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Segala puja dan puji hanya milik Allah SWT semata. Sholawat dan salam semoga
selalu diberikan kepada nabiullah Muhammad SAW. Berkat rahmat dan hidayahNya
lah yang memberikan inspirasi kepada tim penyusun sehingga dapat menyelesaikan
Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
2015-2019 sesuai rencana semula. Tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah untuk
memberikan arah, petunjuk jalan implementasi, bagi Dekan dan sivitas akademika
dalam rangka pengembangan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
(UIN) Alauddin Makassar ke depan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran
fakultas. Rencana Strategis (Renstra) ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan adanya
penyusunan Rencana Operasional (Renop) dari masing-masing prodi
Rencana Strategis (Renstra) ini memuat sejumlah poin penting yang perlu
diperhatikan oleh semua kalangan terutama dalam penyusunan program kerja atau
rencana operasonal di setiap program studi yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Alauddin Makassar. Dengan demikian,
seluruh
kebijakan
yang
akan
diimplementasikan di tingkat Jurusan sejalan dengan rambu-rambu institusi yang
telah ditetapkan.
Dalam kesempatan ini, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin
Makassar saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada semua civitas akademika, dan khususnya kepada tim penyusun Renstra yang
telah meluangkan waktu dan menuangkan gagasannya untuk menyusun Rencana
Strategis ini untuk menjadi acuan bersama.
Wassalam
Samata-Gowa, September 2015
Dekan

Prof. Dr. Darussalam, M. Ag

Lembar Persetujuan dan Pengesahan
Rencana Strategis UIN Alauddin Makassar 2015 – 2019

RINGKASAN EKSEKUTIF
Dalam kiprahnya sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi selama ini,
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar telah
menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu fakultas yang patut diperhitungkan
secara nasional, terutama di kawasan timur Indonesia dan menjadi kebanggaan
civitas akademikanya. Faktor-faktor yang menjadi indikator keberhasilan ini adalah
berbagai prestasi dan kinerja para dosen, pegawai, dan mahasiswa serta alumni
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dalam karya dan kerja
akademik dan non-akademik untuk kepentingan pembangunan bangsa Indonesia.
Setiap tahun, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar telah
menghasilkan banyak lulusan yang berprestasi dan dibutuhkan dalam dunia kerja
baik di instansi pemerintahan maupun sektor bisnis dan swasta. Selain itu, terjadi
peningkatan jumlah prestasi akademik dosen dalam bentuk penelitian ilmiah, publikasi
ilmiah, dan kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat yang memiliki dampak
positif yang dirasakan oleh masyarakat.
Kinerja akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
mengalami trend peningkatan sejak bertransformasi status dari F a k u l t a s
S y a r i a h Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) sejak tahun 2005 berdasarkan Peraturan Presiden
(Perpres) Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005.
Seperti halnya Fakultas lainnya, Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Alauddin Makassar menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Tri Dharma Perguruan
Tinggi dalam rangka turut mencerdaskan bangsa, mengangkat martabat dan
melestarikan budaya dan kearifan lokal bangsa, serta turut berperan menyelesaikan
masalah dan tantangan akademik pada tingkat nasional dan global. F a k u l t a s
S y a r i a h d a n H u k u m UIN Alauddin Makassar berupaya tampil di depan
sebagai agen perubahan (agent of change) dalam rangka membangun
peradaban dunia berbasis peradaban Islam, sekaligus penggerak dalam
mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu syraiah
dan hukum di Indonesia.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pemikiran
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menegaskan bahwa intisari tujuan pendidikan nasional adalah untuk menumbuhkembangkan
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.Tujuan ini sejalan dengan tuntutan dan
harapan masyarakat yang hidup pada era globalisasi saat ini.
Untuk merealisasikan tujuan tersebut, berbagai langkah dilakukan untuk mengetahui
sejauh mana institusi dalam kaitan ini Fakultas Syariah dan Hukum melaksanakan peran dan
fungsinya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, idealnya kualitas pelayanan publik,
akuntabilitas,dan transparansi semakin hari harus ditingkatkan agar mampu menciptakan dan
menghasilkan kualitas institusi yang diharapkan.
Fakultas Syariah dan Hukum memiliki peranan dan fungsi sebagai salah satu fakultas di
UIN Alauddin Makassar yang bertekad menjadi fakultas yang memiliki keunggulan di kawasan
Timur Indonesia, secara nasional; maupun pada tingkat global, mengambil peran strategis
dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia secara umum.
Peran Fakultas Syariah dan Hukum semakin penting dengan latar belakang tradisi
intelektual yang kuat dalam bidang Islamic Studies yang merupakan bekal positif dalam
mengembangkan keunikan dan keunggulan yang kompetitif (competitive advantage) dikancah
kompetisi antar fakultas di Indonesia, memiliki daya saing komparatif (comparative advantage)
dalam kompetisi di dunia pendidikan, tidak saja dalam negeri tetapi juga di tingkat regional
dan global.
Penguatan peran Fakultas Syariah dan Hukum ini perlu didukung penuh dari pimpinan
dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum. Untuk itu Fakultas Syariah dan Hukum
mencanangkan visi jangka panjang menjadi salah satu fakultas yang bereputasi global.
Fakultas yang bereputasi global dibangun dari pengakuan global terhadap kinerja akademika
Fakultas Syariah dan Hukum yang terukur dan terarah terutama pada beberapa hal. Indikatorindikator tersebut antara lain: a).Kualitas alumni yang dihasilkan; b). Mutu, relevansi, dan
manfaat penelitian kaitannya dengan pengembangan ilmu dan menjadi solusi bagi masalahmasalah yang terjadi di masyarakat; c).Kontribusi konstruktif dari institusi dan civitas
akademika yang dapat mendorong perubahan pada aspek ekonomi, sosial, politik, dan

budaya secara progresif. Untuk mewujudkan visi jangka panjang tersebut maka diperlukan
rencana dan langkah-langkah strategis yang sistematis dan kontinu.
Renstra Fakultas Syariah dan Hukum 2015-2019 ini disusun sebagai kelanjutan dari
Renstra sebelum nya dan memberikan arah bagi 2(dua) Renstra periode berikutnya, demi
terwujudny apeningkatan yang berkelanjutan (continuous improvement). Oleh karena itu,
dalam Renstra ini juga diidentifikasi berbagai peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan
berdasarkan pada analisis terhadap kondisi eksternal dan internal yang menjadi dasar
perumusan kebijakan dan program pengembangan Fakultas Syariah dan Hukum 2015-2019.
Sebagai dokumen perencanaan satuan kerja (satker) perguruan tinggi yang bernaung
dalam Kementerian Agama, Renstra Fakultas Syariah dan Hukum 2015-2019 disusun
dengan mengacu kepada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Tata Cara Penyusunan Renstra
Kementerian/Lembaga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006.
Adapun secara substansial, penyusunan Renstra Fakultas Syariah dan Hukum 20152019 memerhatikan keselarasan antara kebijakan dan program dalam Renstra dengan
kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen-dokumen
perencanaan pembangunan, yaitu: 1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005-2025; 2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019; 3).Renstra Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi 2015-2019; 4).
Renstra Kementerian Agama 2015-2019; 5). Renstra Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan
Islam 2015-2019; 6). Renstra UIN Alauddin Makassar 2015-2019; 7). Renstra ini merupakan
revisi dari Renstra Fakultas Syariah dan Hukum sebelumnya (2013-2018); 8). Master Plan
pengembangan UIN Alauddin Makassar; dan 9).Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin
Makassar tahun 2013.
Dalam kedudukan tersebut di atas, Renstra Fakultas Syariah dan Hukum 2015-2019
berfungsi sebagai pedoman dan bersifat mengikat bagi seluruh jurusan/program studi di
lingkup Fakultas Syariah dan Hukum dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan
(monitoring) serta evaluasi program dan kegiatan. Selain itu, Renstra ini juga berfungsi
sebagai panduan dalam penyusunan Rencana Strategi semua jurusan/prodi di lingkup
Fakultas Syariah dan Hukum.
B. Perkembangan Fakultas Syariah dan Hukum
Sejarah perkembangan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar, yang dulu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar melalui
beberapa fase yaitu:

Fase tahun 1962 s.d 1965
Pada mulanya Fakultas Syariah IAIN Alauddin Makassar yang kini menjadi Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar berstatus Fakultas Cabang dari Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas desakan Rakyat dan Pemerintah Daerah Sulawesi
Selatan serta atas persetujuan Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Menteri Agama
Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 75 tanggal 17 Oktober 1962 tentang
penegerian Fakultas Syari’ah UMI menjadi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Cabang Makassar pada tanggal 10 Nopember 1962. Kemudian menyusul penegerian Fakultas
Tarbiyah UMI menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar
pada tanggal 11 Nopember 1964 dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 91 tanggal 7
Nopember 1964. Kemudian Menyusul pendirian Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta cabang Makassar tanggal 28 Oktober 1965 dengan Keputusan Menteri Agama
Nomor 77 tanggal 28 Oktober 1965.
Fase tahun 1965 s.d 2005
Dengan mempertimbangkan dukungan dan hasrat yang besar dari rakyat dan
Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan terhadap pendidikan dan pengajaran agama Islam
tingkat Universitas, serta landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 1963 yang
antara lain menyatakan bahwa dengan sekurang-kurangnya tiga jenis fakultas IAIN dapat
digabung menjadi satu institut tersendiri sedang tiga fakultas dimaksud telah ada di Makassar,
yakni Fakultas Syari’ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin, maka mulai tanggal 10
Nopember 1965 berstatus mandiri dengan nama Institut Agama Islam Negeri Al-Jami’ah alIslamiyah al-Hukumiyah di Makassar dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 79 tanggal 28
Oktober 1965.
Penamaan IAIN di Makassar dengan “Alauddin” diambil dari nama raja Kerajaan
Gowa yang pertama memuluk Islam dan memiliki latar belakang sejarah pengembangan
Islam di masa silam, di samping mengandung harapan peningkatan kejayaan Islam di masa
mendatang di Sulawesi Selatan pada khususnya dan Indonesia bahagian Timur pada
umumnya. Sultan Alauddin adalah raja Gowa XIV tahun 1593-1639, (kakek/datok) dari Sultan
Hasanuddin Raja Gowa XVI, dengan nama lengkap I Mangnga’rangi Daeng Manrabbia Sultan
Alauddin, yang setelah wafatnya digelari juga dengan Tumenanga ri Gaukanna (yang mangkat
dalam kebesaran kekuasaannya), demikian menurut satu versi, dan menurut versi lainnya
gelar setelah wafatnya itu adalah Tumenanga ri Agamana (yang wafat dalam agamanya).
Gelar Sultan Alauddin diberikan kepada Raja Gowa XIV ini, karena dialah Raja Gowa yang
pertama kali menerima agama Islam sebagai agama kerajaan. Ide pemberian nama
“Alauddin” kepada IAIN yang berpusat di Makassar tersebut, mula pertama dicetuskan oleh
para pendiri IAIN “Alauddin”, di antaranya adalah Andi Pangeran Daeng Rani, (cucu/turunan)

Sultan Alauddin, yang juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan, dan Ahmad Makkarausu
Amansyah Daeng Ilau, ahli sejarah Makassar.
Fase Perubahan Status/Konversi (Tahun 2005 s.d sekarang)
Perubahan status kelembagaan dari Institut menjadi Universitas diperlukan untuk;
pertama, merespon tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahaan mendasar
atas lahirnya Undang- undang Sistem Pendidikan Nasional No.2 tahun 1989 dimana jenjang
pendidikan pada Departemen Pendidikan Nasional R.I dan Departemen Agama R.I, telah
disamakan kedudukannya khususnya jenjang pendidikan menengah; kedua, untuk
menampung lulusan jenjang pendidikan menengah dibawah naungan Departemen
Pendidikan Nasional R.I dan Departemen Agama R.I. Atas prakarsa pimpinan IAIN Alauddin
periode 2002-2006 dan atas dukungan civitas Akademika dan Senat IAIN Alauddin serta
Gubernur Sulawesi Selatan, maka diusulkanlah konversi IAIN Alauddin Makassar menjadi
UIN Alauddin Makassar kepada Presiden R.I melalui Menteri Agama R.I dan Menteri
Pendidikan Nasional R.I. Mulai 10 Oktober 2005 Status Kelembagaan Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Alauddin Makassar berubah menjadi (UIN) Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar berdasarkan Perturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 57 tahun 2005
tanggal 10 Oktober 2005 yang ditandai dengan peresmian penandatanganan prasasti oleh
Presiden RI Bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Desember 2005 di
Makassar.
Dengan perubahaan status kelembagaan dari Institut ke Universitas, berdasarkan
Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 5 tahun 2006 tanggal 16 Maret 2006, ditetapkan pula
perubahan dari Fakultas Syariah menjadi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin
Makassar. Hingga saat ini, Fakultas Syariah dan Hukum membina 4 (empat) program studi,
yaitu: (1) Program Studi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan; (2) Program Studi
Hukum Pidana dan Ketatanegaraan; (3) Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum;
(4) Program Studi Ilmu Hukum; dan segera akan mengusulkan pembukaan 2 (dua) prodi
baru, yaitu: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah; dan Program Studi Ilmu Falak.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum
Sejak berdirinya sampai sekarang, Fakultas Syariah dan Hukum dipimpin oleh Dekan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prof. H. Abdul Rahman Syihab (1962-1970)
Drs. H. M. Ramli Yakub (1970-1972)
Drs. H. M. Busaeri Juddah (1972-1980)
Drs. H. M. Ramli Yakub (1980-1985)
Drs. H. Minhajuddin, MA. (1985-1993)
Drs. H. Abdul Muin Salim (1993-1995)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Drs. H. A. Qadir Gassing HT., MS., Pts. Dekan (1995-1997)
Drs. H. A. Qadir Gassing HT., MS. (1997-2000)
Drs. H. Baso Midong, M.Ag. (2000-2004)
Drs. H. Lomba Sultan, MA. (2004-2008)
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. (2008-2012)
Prof. Dr. H. Ali Parman, MA. (2012-2015)
Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. (2015-sekarang)

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum saat ini dibantu oleh tiga (3) orang wakil dekan, yaitu:
a. Wakil Dekan I : Dr. H. Abdul Halim Talli, M.Ag.
b. Wakil Dekan II : Dr. Hamsir, S.H., M.Hum.
c. Wakil Dekan III : Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag.
Penyelenggaraan administrasi pada Fakultas Syariah dan Hukum dipimpin oleh Kepala Tata
Usaha, Drs. Aminullah Hafid.
C. Dasar Hukum
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025.
4. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia.
8. Peraturan PemerintahRI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Presiden RI Nomor 57 tahun 2007 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin
Makassar ke UIN Alauddin Makassar
10. Peraturan Menteri Agama (PMARI) Nomor 13 tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri
Agama RI Nomor 85 tahun 2017
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2014 Jo.Peraturan Menteri Agama RI
Nomor 8 tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 349 tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian
Perguruan Tinggi Agama
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan,
Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada
Perguruan Tinggi Agama Islam

D. Visi,Misi,danTujuan
Visi Kementerian Agama Tahun 2015-2019 adalah:
“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera
lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan
berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Visi PendidikanTinggi Islam dirumuskan sebagai berikut:
“Mewujudkan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Sebagai Rujukan Dunia”
Visi UIN Alauddin Makassar pada tahap 2015-2040 dirumuskan sebagai berikut:
“Menjadi Pusat Pencerahan dan Transformasi IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi)
Berbasis Peradaban Islam tahun 2039”
Visi Fakultas Syariah dan Hukum dirumuskan sebagai berikut:
Menjadi Pusat Riset dan Pencerahan yang unggul dalam Ilmu Syariah dan Hukum
berperadaban Islam
Sebagai penjabaran dari visi tersebut, Fakultas Syariah dan Hukum mengemban
misi sebagai berikut:
a. Melaksanakan pembelajaran dan pengabdian berbasis riset
b. Meningkatkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
yang bertaraf nasional dan internasional, menjadi rujukan dalam pengembangan
peradaban Islam
c. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja
fakultas.
d. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra fakultas
e. Membangun organisasi yang sehat dengan menerapkan manajemen akreditasi,
penjaminan mutu, dan evaluasi diri secara berkesinambungan, dengan prinsip
transparansi, otonomi, dan akuntabilitas.
Pelaksanaan dan pencapaian misi UIN Alauddin Makassar tersebut di atas pada
tingkat yang lebih teknis dan operational dapat lebih mudah dilaksanakan apabila
diuraikan dalam tujuan pengembangan berikut ini:

a. Menghasilkan riset yang unggul dalam bidang Ilmu Syariah dan Hukum.
b. Terwujudnya fakultas sebagai pusat pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat
berbasis riset yang berperadaban Islam.
c. Terwujudnya kerjasama sinergis dengan alumni dan stakeholder.
d. Terciptanya budaya organisasi yang sehat dengan prinsip transparansi dan
akuntabilitas.
E. Kondisi Obyektif Fakultas Syariah dan Hukum
1. Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kurikulum
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin menyelenggarakan jenjang pendidikan tinggi
program Sarjana dengan enam program studi di dalamnya, yaitu: Program Studi Hukum
Acara Peradilan dan Kekeluargaan; Program Studi Hukum Pidan dan Ketatanegaraan;
Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum; Program Studi Ilmu Hukum; Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah; dan Program Studi Ilmu Falak. Pelaksanaan pendidikan dan
pengajaran mengacu pada ketentuan nasional yang sudah baku dengan sistem SKS yang
memberi beban setiap jenjang pendidikan itu dengan jumlah SKS dan beban belajar paling
lama 7 tahun. Kurikulum yang dilaksanakan berbasis Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia
(KKNI) yang dilaksanakan secara bertahap sampai pada waktu yang ditentukan untuk
dilaksanakan secara murni dan utuh. Revisi kurikulum dilaksanakan sesuai dengan
perkembangan pasar dan Iptek.
2.

Bidang Penelitian dan Publikasi

Pelaksanaan penelitian merujuk kepada ketentuan nasional sambil mengakomodasi
perkembangan kearifan lokal di Fakultas Syariah dan Hukum. Penelitian dilakukan bersama
antara fakultas melalui program studi dengan pusat penelitian dan publikasi pada LP2M
sebagai koordinator. Berbagai jenis penelitian telah dan terus akan dilakukan sesuai
perkembangan keuangan dan kebutuhan menuju universitas riset. Jenis penelitian itu
mengikuti penelitian unggulan, penelitian kolaboratif, penelitian mandiri, penelitian kelompok,
dan lain-lain sebagainya. Unsur publikasi Ilmiah terus dikembangkan melalui penerbitan jurnal
terindeks sebagai langkah permulaan baik jurnal lokal, nasional, dan internasional. Pada waktu
yang bersamaan digalakkan pula publikasi ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi
internasional. Publikasi ilmiah juga dilakukan para dosen, mahasiswa dan tenaga
kependidikan baik jurnal yang ada di fakultas, di fakultas lain di lingkup UIN Alauddin maupun
jurnal di luar UIN Alauddin Makassar.

3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang selama ini hanya bertumpu pada
pelaksanaan KKN dan desa binaan/desa mitra juga dilakukan dengan beberapa cara
berdasarkan hasil kerjasama dengan pihak Kanada melalui proyek SILE (Supporting Islamic
Leadership Education) dengan metode ABCD (Asset Based Community Development) hasil
kerja sama itu dilanjutkan dengan pembentukan kelompok kerja pada lokasi yang dijadikan
percontohan atau pilot project.
Pengabdian kepada masyarakat selain dilakukan kelembagaan melalui Pusat
Pengabdian kepada Masyarakat juga dilakukan secara rutin dan terstruktur oleh para civitas
akademik (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa). Jenis-jenis pengabdian
dapat bervariasi melalui penyuluhan, ceramah, khutbah, dan praktik keilmuan. Hal ini
dilakukan secara individual walaupun diantara kegiatan itu ada pula yang dilakukan secara
tersetruktur.
4. Bidang Sumber Daya Manusia
Perguruan tinggi dibangun dimaksudkan untuk peningkatan mutu lulusan, itulah
sebabnya seluruh kegiatan tridarma perguruan tinggi diarahkan untuk penguatan prodi.
Endingnya adalah kualitas alumni sebagai ujung tombak penguatan keberhasilan sebuah
perguruan tinggi.
Dosen tetap UIN Alauddin terdiri dari dua jenis yaitu dosen tetap PNS dan dosen tetap
bukan PNS. Dosen tetap ini bervariasi jumlahnya tergantung pada jumlah mahasiswa pada
setiap program studi. Kualitas dosen PNS sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah
tentang rekrutmen dosen PNS yang berupaya menyeimbangkan antara kuantitas dan kualitas
untuk menghasilkan outcome (hasil capaian).
Peralihan jabatan fungsional dosen sangat tergantung pada seberapa jauh para dosen
mengumpulkan kredit poin. Hal ini terlihat pada jenjang jabatan fungsional dosen yang tertinggi
yaitu profesor. Pada level profesor ini sangat sulit mengejar capaian jumlah minimal profesor.
Selain pengurusan yang semakin diperketat juga tingkat kesulitan menulis pada jurnal
terkareditasi.

Data Dosen Berdasarkan Jabatan Per Program Studi
Jumlah Dosen
No

Hal

(1)

(2)

PS-1

PS-2

PS-3

PS-4

HAPK

PMH

HPK

IH

Total
Dosen
Fakultas

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

A

Jabatan
Fungsional :

1

Non ASN/Kontrak

-

-

-

7

7

2

Asisten Ahli

-

1

-

3

4

3

Lektor

1

1

1

1

4

4

Lektor Kepala

14

13

12

11

50

5

Guru Besar/Profesor

2

1

4

3

10

17

16

17

25

75

TOTAL
B

Pendidikan
Tertinggi :

1

S1

-

-

-

-

-

2

S2/Profesi/Sp-1

7

7

7

17

37

3

S3/Sp-2

10

9

10

8

38

17

16

17

25

75

TOTAL

Data Tenaga Kependidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Jumlah Tenaga Kependidikan
No.

di Fakultas/Sekolah Tinggi dengan

Jenis Tenaga
Kependidikan

(1)

(2)

1

Pustakawan *

2

Laboran/ Teknisi/ Analis/
Operator/ Programer

3

Administrasi

4

Lainnya : …

Pendidikan Terakhir
S3

S2

S1

D4

D3

D2

D1

SMA/SMK

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Total

5
3

7

5

3

12

5

* Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan
Ada dua kategori tenaga kependidkan yaitu tenaga kependidikan tetap (PNS) dan tenaga
kependidikan non PNS (honorer). Tenaga kependidikan PNS terdiri atas beberapa unsur yaitu
tenaga administrasi, tenaga laboran, pustakawan, dan arsiparis. Demikian juga tenaga
kependidikan honorer terdiri atas tenaga administrasi, tenaga laboran, tenaga pustakawan,
tetapi tidak ada honorer untuk tenaga arsiparis. Tenaga bantu lainnya yaitu satuan pengaman
sebagai tenaga kontrak Cleaning Service (Pelayanan Kebersihan) yang dipihak ketigakan.
5. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Sejak IAIN Alauddin berubah status menjadi UIN Alauddin Makassar, perkembangan
mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum mengalami peningkatan yang sangat signifikan.
Faktor utamanya disebabkan oleh terbukanya ruang berkompetisi bagi calon mahasiswa pada
program studi di bawah fakultas. Disamping disebabkan oleh peningkatan jumlah kenaikan
penduduk. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar menyelanggarakan wisuda 3
kali setahun, yaitu periode April, Agustus, dan Desember. Jumlah mahasiswa wisuda setiap
periode mencapai 150 sampai dengan 300 orang yang dilaksanakan dalam satu hari.

6. Bidang Sarana dan Prasarana
a. Lahan dan bangunan; akultas Syariah dan Hukum terletak di dalam kampuas UIN
Alauddin Makassar memiliki lahan seluas 39 ha.
Gedung Utama Fakultas Syariah dan Hukum
dilengkapi AC dan Wifi
b. Laboratorium; Selain sarana ruang
perkuliahan dan administrasi, Fakultas Syariah dan
Hukum dilengkapi sarana laboratorium falak, dan
justicy yang berfungsi menunjang proses
pembelajaran melalui kegiatan praktikum.
c. Perpustakaan; Dalam menunjang proses
pembelajaran khususnya ketersediaan referensi
selain pada perpustakaan UIN Alauddin, Fakultas
Syariah dan Hukum memiliki perpustakaan fakultas yang memberi layanan
penyediaan referensi yang dibutuhkan civitas akademika Fakultas Syariah dan
Hukum. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) bertempat di lantai 3
gedung FSH.
NO.

JENIS PRASARANA

JUMLAH

TEMPAT (RUANG)

1

Ruang Dekan

1

Gedung M = Lt 2

2

Ruang Wakil Dekan

3

Gedung M = Lt 2

3

Ruang Kuliah

25

Gedung M = 13
Gedung B = 12

4

Ruang Jurusan/Program Studi

4

Gedung M - Gedung L

5

Ruang Dosen

27

Gedung Dosen Terpadu

6

Ruang Tata Usaha

3

Gedung M = Lt 1

7

Ruang Munaqasyah

1

Gedung M = Lt 1

8

Lecture Theater

1

Gedung M = Lt.1 (101)

9

Laboratorium Komputer

1

Gedung M = Lt.4 (407)

10

Laboratorium Yustisi

1

Gedung M = Lt.4 (408)

11

Perpustakaan

1

Gedung M = Lt.3 (304)

12

Laboratorium Falak

1

Gedung M = Lt.4 (402)

13

Ruang Rapat Senat

1

Gedung M = Lt.2 (205)

14

Ruang Rapat Pimpinan

1

Gedung M = Lt.2 (203.a)

15

Ruang Bendahara

1

Gedung M = Lt.2

16

Ruang KPM/GPM

1

Gedung M = Lt 1

17

Ruang Klinik Hukum

1

Kampus 1

18

Ruang Pelatihan Advokasi

1

Kampus 1

Dengan demikian, prasarana pendidikan yang telah diusahakan dan dimiliki sampai
saat ini dipandang telah mencukupi atau wajar untuk menjamin penyelenggaran Tridharma
Perguruan Tinggi yang bermutu.
d. Asrama Mahasiswa
e. Sarana Olahraga
f. Kantin
g. Tempat Ibadah
Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) dipimpin oleh Dekan dibantu para wakil dekan
dengan membawahi empat Jurusan (akan diusulkan pembukaan 2 prodi, yaitu: Prodi Hukum
Ekonomi Syariah dan Prodi Ilmu Falak) . Visi Fakultas Syariah dan Hukum adalah pusat riset
dan pencerahan yang unggul dalam ilmu syariah dan hukum berperadaban Islam dengan misi
(1) melaksanakan pembelajaran dan pegabdian berbasis riset, (2) meningkatkan kegiatan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertaraf nasional dan
internasional, menjadi rujukan dalam pengembangan peradaban Islam, (3) menjalin kerjasama
dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kerja fakultas, (4) memberdayakan alumni
untuk meningkatkan peran dan citra fakultas, dan (5) membangun organisasi yang sehat
dengan menerapkan manajemen akreditasi, penjamin mutu, dan evaluasi diri secara
berkesinambungan, dengan prinsip, transparansi, otonomi, dan akuntabilitas. Adapun
Jurusan/Prodi yang ada pada Faklutas Syariah dan Hukum adalah Jurusan Hukum Pidana
dan Ketatanegaraan; Jurusan Hukum Acara Peradilan & Kekeluargaan; Jurusan Perbandingan
Madzhab dan Hukum, dan Jurusan Ilmu Hukum. Untuk mendukung segala aktivitas

mahasiswa, fakultas ini dilengkapi dengan Laboratorium Multimedia, Laboratorium Yustisi,
Laboratorium Falak, Perpustakaan Fakultas, Klinik Hukum serta Lembaga Bantuan Hukum.
7. Bidang Kerjasama
Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas layanan tridarma perguruan tinggi
yang meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, bidang penelitian, dan bidang pengabdian
kepada masyarakat, Fakultas Syariah dan Hukum telah menjalin kerjasama dengan berbagai
pihak. Kerjasama yang dilaksanakan mulai dari tingkat regional, nasional, maupun
internasional. Kerjasama tersebut melibatkan berbagai elemen seperti Lembaga pendidikan
dalam maupun luar negeri; Instansi Pemerintah, BUMN, Perusahaan Swasta serta lembagalembaga terkait lainnya.

BAB II
POTENSI, PERMASALAHAN DAN ANALISIS STRATEGI
Seiring dengan berjalannya waktu, adanya dinamika lokal, nasional, dan global dalam
Pendidikan Hukum, diperlukan pengelolaan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) yang
akuntabel, transparan dan partisipatif. Tujuannya untuk mewujudkan visi-misi dalam
meningkatkan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang
berkelas nasional dan dunia dengan berlandaskan kearifan lokal. Sasarannya untuk
mengembangkan dan memperkuat manajemen fakultas yang mandiri dan mempunyai tata
kelola yang baik (GoodFacultyGovernance) serta meningkatkan kesejahteraan segenap sivitas
akademika yang bercirikan profesionalitas. Setelah dilakukan selfevaluation, maka dapat
disusun Renstra Fakultas Syariah dan Hukum ini dengan analisis SWOT (Strengths,
Weaknesses, Opportunities, and Threats).
Strengths. Untuk mewujudkan visi dan misi menjadi bermutu, Fakultas Syariah dan
Hukum (FSH) UIN Alauddin dalam melaksanakan tri dharma menerapkan regulasi
needassessment (Marketsignal) yang sesuai dengan bestpractice yang didukung oleh quality
etika yang memadai. Karena itu, FSH menerapkan prinsip-prinsip manajemen rasional dalam
rangka inovasi pendidikan hukum. FSH sebagai trend to the good dengan dukungan kuantitas
dan kualitas tenaga dosen tetap yang bermutu (10 Profesor, 28 Doktor, 37 magister) dan
alumni, serta adanya jaringan kerjasama yang luas baik dari dalam negeri, luar negeri maupun
masyarakat mendukung pelaksanakan proses pendidikan dan penelitian yang unggul. Hal ini
dibuktikan dengan dipilihnya Fakultas Syariah dan Hukum menjadi tempat review kurikulum
dari ahli kurikulum Perguruan Tinggi Australia yang rangking 1 dan 5 dunia. Negara Brunai
mengirim mahasiswanya 5 orang, khusus belajar Ilmu Falak dan Perbandingan Mazhab.
Mahasiswa S2 dari Thailan (Pattani), memilih salah satu mata kuliah hukum Islam dengan
silabi ilmu falak. Jumlah mahasiswa baru Fakultas Syariah dan Hukum yang diterima terus
meningkat. Ini menunjukkan bahwa Fakultas Syariah dan Hukum terus diminati. Untuk
mendukung kegiatan penelitian di Fakultas Syariah dan Hukum, telah tersedia Standart

Operating Procedure (SOP), fasilitas, alat, profil, dan laboratorium terpadu, serta informasi lain
yang dapat dilihat di dalam portal Fakultas Syariah dan Hukum.
Weaknesses. Sistem tata-kelola tri dharma yang diterapkan saat ini di Fakultas
Syariah dan Hukum, belum menunjukkan adanya resourcesharing, baik sumber daya
manusia maupun fasilitas di program studi dan unit yang ada. Pengembangan visi-misi
Fakultas Syariah dan Hukum, masih bersifat topdown. Untuk saat ini, perlu menggali visimisi di tingkat grassroot. Pada proses akademik dan kemahasiswaan, ada beberapa hal yang
belum berjalan dengan baik, diantaranya pada tahap rotasi praktikum, kompetensi tertentu
belum terlaksana secara optimal. Siklus pengembangan soal, pelaksanaan ujian, dan evaluasi
soal belum optimal. Pemantauan hasil belajar mahasiswa belum berkesinambungan.
Mekanisme yang ada belum bersifat proaktif. Demikian pula, staf akademik dan sarana
pelayanan belum termanfaatkan secara optimal di dalam proses perkuliahan. Mekanisme
evaluasi pembimbing telah dilaksanakan tetapi belum berjalan secara optimal dan hasil-hasil
evaluasi belum menjadi feedback untuk pengembangan Fakultas Syariah dan Hukum
secara kontinyu. Fakultas Syariah dan Hukum sedang membentuk unit pelayanan
masyarakat secara terpadu untuk melayani berbagai aspek kebutuhan. Lembaga bantuan
hukum sedang dipersiapkan. Lembaga Hisab Rukyat sudah dipercaya masyarakat. Dalam
bidang penelitian dan publikasi, perlu dilakukan perbaikan monitoring dan evaluasi. Jumlah
publikasi jurnal masih rendah. Rasio penyusunan proposal dalam pelaksanaan penelitian
masih rendah. Staf teknisi masih terbatas.
Opportunities. Fakultas Syariah dan Hukum mendapatkan kepercayaan dari
stakieholder yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan diperolehnya grant untuk kegiatan
pendidikan dan penelitian. Potensi sumber dana juga meningkat, baik dari dana masyarakat
(Fakultas/ Universitas) maupun hasil sinergi antara academy and government dan kerjasama
nasional dan internasional. Hal tersebut juga didukung adanya otonomi perguruan tinggi
secara penuh sesuai dengan UU Pendidikan nasional. Sumber dana yang ada dialokasikan
untuk pengembangan proses pendidikan, SDM, fasilitas pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat. Fakultas Syariah dan Hukum menjadi rujukan dalam
pengembangan ilmu pengetahuan.

Threats. Adanya persaingan nasional dan global dalam pengelolaan institusi
pedidikan syariah dan hukum, maka Fakultas Syariah dan Hukum perlu mengantisipasi.
Ancaman yang lain yang perlu mendapatkan perhatian Fakultas Syariah dan Hukum adalah
sumber daya manusia menjadi braindrain ke institusi lain dan pensiun. UU dan regulasi belum
pas searah, serta belum optimalnya pengelolaan sumber daya. Bertambahnya jumlah Fakultas
Syariah dan Hukum ditempat lain, lagi pula berkualitas. Percepatan perubahan di tingkat
nasional dan internasional di bidang hukum, perlu mendapatkan perhatian. Demikian juga
belum adanya akreditasi institusi yang memadai. Munculnya pusat research di institusi lain
sehingga perlu dipikirkan cara antisipasi secara bijak.
Matriks analisisnya sebagai berikut :
MATRIK SWOT

Strength (S)
1. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin
Makassar telah memiliki system.
2. Fakultas
Syariah
dan
Hukum
telah
menerapkan system informasi akuntansi
terintegrasi.
3. Fakultas Syariah dan Hukum memiliki system
penjaminan mutu yang cukup mapan dan
telah mendapat pengakuan eksternal
4. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin
memiliki sumber daya yang potensial
5. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin
Makassar memiliki potensi sumber daya yang
dapat dikerjasamakan
6. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin
Makassar memiliki reputasi individu sebagai
salah satu modal peningkatan reputasi
lembaga
7. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin
memiliki
beberapa
pusat
studi
yang
berkontribusi pada masyarakat
8. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin
Makassar memiliki kurikulum yang berbasis
pada ke-unggulan local
9. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin
Makassar
memiliki
program
praktikum
berbasis solusi.

Weakness (W)
1. Sistem remunerasi di Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar berbasis pada kinerja
2. Sistem pengembangan SDM yang kurang terencana
3. Sistem pengelolaan fasilitas Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Alauddin Makassar masih lemah
4. Pelaksanaan pola pengembangan kemahasiswaan di
Fakultas Sayriah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
belum optimal
5. Budaya akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Alauddin Makassar belum merata
6. Inovasi pembelajaran dan pemanfaatan IT di
Fakultas Syariah dan Hukum belum berjalan baik.
7. Kuantitas mahasiswa dan dosen asing di Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Aaluddin Makassar masih
kurang.
8. Rendahnya kualitas dan kuantitas penelitian
9. Kurangnya publikasi karya ilmiah di tingkat
internasional
10. Pengabdian masyarakat berbasis kompetensi
keilmuan dan hasil riset masih rendah
11. Implementasi nilai-nilai keislaman dalam
pengelolaan kelembagaan, kegiatan belajar
mengajar dan kemahasiswaan di Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Alauddin masih rendah.

Opportunities (O)

Threats (T)

1. Adanya dukungan eksternal untuk

1.

Semakin banyaknya perguruan tinggi lain
menerapkan sistem informasi.

2.

Perguruan tinggi lain telah menerapkan
sistem remunerasi berbasis kinerja

3.
4.

Tuntutan stakeholder semakin tinggi

5.

Persaingan rekruitmen mahasiswa
perguruan tinggi telah semakin ketat.

6.

Lingkungan kerja semakin menuntut
leadership

7.

Tuntutan stakeholder terhadap
penguasaan keahlian yang diakui secara
internasional semakin tinggi

pengembangan SDM

2. Adanya kebijakan peemrintah yang
mendukung kompetensi yang berbasis
lokal

3. Peluang partisipasi ditingkat nasional
semakin terbuka

4. Bertambah dan potensialnya alumni
Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Alauddin Makassar

5. Peluang kerjasama dari negara sedang
dan negara muslim semakin terbuka

6. Peluang penelitian yang berbasis lokal
semakin terbuka

7.

Semakin banyaknya penawaran hibah
berbasis kompetisi

Strategi S-T
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Persaingan antar perguruan tinggi semakin
ketat

Pengembangan sistem layanan
informasi kinerja individu dan unit
yang terintegrasi dengan sistem
layanan informasi lainnya.
Optimalisasi implementasi sistem
informasi terintegrasi.
Optimalisasi implementasi sistem
Penjaminan mutu.
Pengembangan sistem yang
mengintegrasikan pengelolaan semua
sumber daya.
Pemantapan sistem penerimaan ma
asiswa baru.
Pengembanganpengelolaan Nasional
Program.

Strategi W-T
1.

Pengembangan remunerasi berbasis kinerja
akademik/administrasi (insentif berbasis kerja).
2. Pengembangan sistem penganggaran berbasis
kinerja sebelumnya dan rasionalitas rencan
a program.
3. Pendapingan kaderisasi pengurus lembaga
kemahasiswaan.
4. Pemantapan budaya kerja yang Islami.
5. Peningkatan silaturahmi baik formal maupun
informal.
6. Pengembangan sistem pembelajaran.
7. Optimalisasi pelaksanaan pola pengembangan
kemahasiswaan.
8. Peningkatan promosi yang kreatif dan inovatif.
9. Peningkatan kuantitas dan kualitas mahasiswa
dan dosen asing.
10. Pengembangan sertifikasi nasional institusi.
11. Penguatan implementasi nilai-nilai keislaman
dalam pengelolaan kelembagaan, kegiatan
belajar
mengajar
dan kegiatan
kemaha
siswaan.

BAB III
KERANGKA PENGEMBANGAN
Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN 2015-2039 telah menempatkan tahapantahapan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan misi dan visi UIN yang ideal sebagai
rahmatan lil’alamiin. Visi dan misi UIN yang ideal dan mulia ini, direncanakan akan diwujudkan
dalam empat tahapan yang telah dituangkan dalam RIP UIN dan telah disahkan oleh senat
UIN, yaitu :
Tahap I

: UIN sebagai Strengthening Internal Capacity2015-2019;

Tahap II

: UIN sebagai Improving Performance 2020-2024;

Tahap III : UIN sebagai Comparative Advantages 2025-2029; dan
Tahap IV : UINsebagai Competitive Advantages 2030-2034.
Tahap IV : UIN sebagai Global Recognition 2035-2039.
Adanya lima tahapan yang telah digariskan dalam RIP UIN tersebut, maka pada
tingkat fakultas telah menerjemahkan tahapan Strengthening Internal Capacity ini dengan
menetapkan Rencana Strategis Universitas 2015-2019. Oleh karena itu, perjalanan Fakultas
sebagai bagian tak terpisahkan dari UIN terikat dan harus melaksanakan tahapan dalam RIP
UIN, Rencana Strategis Universitas baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun
jangka panjang. Dengan demikian RIP UIN, Rencana Strategis Universitas merupakan acuan
bagi Fakultas dalam usaha untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas yang mempunyai
reputasi nasional dan internasional guna mendukung tercapainya UIN sebagai rahmatan
lil’alamiin yang memiliki pada kesempurnaan dan risalah Islamiyah di bidang pendidikan,
penelitian pengabdian pada masyarakat.
Dengan melihat pada tahapan-tahapan di atas, sekarang ini, Fakultas telah masuk
pada tahun pertama UIN sebagai Strengthening Internal Capacity. Artinya, dalam tahapan
Strengthening Internal Capacity ini terdapat tiga komponen penting yang harus dilakukan
secara

simultan

yaitu;

pertama,

komponen

strategic

intent

yaitu

melakukan

koordinasi/komitmen organisasai dengan spirit yang sehat; kedua, komponen definisi yaitu
pemahaman bahwa tahap sekarang ini bertumpu pada pendidikan/pengajaran; dan ketiga,
komponen target yaitu untuk mewujudkan sistem pengajaran yang sudah baik.

Untuk mewujudkan UIN sebagai Strengthening Internal Capacity di mana Fakultas
Syarian dan Hukum berada di dalamnya tampaknya tidaklah mudah. Hal ini selain karena
Fakultas secara eksternal harus berkompetisi dengan perguruan tinggi lainnya, secara internal
Fakultas juga masih menghadapi berbagai kendala yang harus dibenahi baik aspek manajerial
maupun operasional. Secara eksternal, telah muncul berbagai Fakultas Syariah dan Hukum
yang terus menata dan mengevaluasi diri dalam mewujudkan keunggulan komparatif dan
kompetitifnya masing-masing dalam menghadapi tantangan global yang semakin berat.
Secara internal kondisi sumber daya manusia, proses belajar-mengajar, penelitian dan
pengabdian masyarakat, organisasi, sarana dan prasarana masih harus benahi dan
ditingkatkan agar mampu berkompetisi dengan Fakultas Syariah dan Hukum lainnya.
Oleh karena itu, dengan mengacu kepada Rencana Strategis Universitas 2015-2019
yang pada pokoknya adalah : pertama, menguatkan tata kelola yang baik (Good University
Governance); kedua, menguatkan keunggulan dan kualitas akademik; ketiga, menjadikan UIN
sebagai World Class University, dan keempatmeningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian
pada masyarakat.
Melihat kondisi objektif dan tantangan Fakultas Syariah dan Hukum ke depan, maka Rencana
Strategis Fakultas 2015-2019 disusun sebagai berikut:
1.

Visi Fakultas

Pusat riset dan pencerahan yang unggul dalam ilmu syariah dan hukum berperadaban
Islam
2.

Misi Fakultas
a. Melaksanakan pembelajaran dan pengabdian berbasis riset;
b. Meningkatkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
yang bertaraf nasional dan internasional, menjadi rujukan dalam pengembangan
ilmu pengetahuan, peduli terhadap nilai kemanusiaan, dan bermartabat;
c. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja
fakultas;
d. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra fakultas;

e. Membangun organisasi yang sehat dengan menerapkan manajemen, akreditasi,
penjaminan mutu, dan evaluasi diri secara berkesinambungan dengan prinsip
transparansi, otonomi, dan akuntabilitas.
3.

Tujuan Fakultas
a. Menghasilkan riset yang unggul dalam bidang ilmu syariah dan hukum;
b. Terwujudnya FSH sebagai pusat pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat
yang berbasis riset yang berperadaban Islam;
c. Terwujudnya kerja sama yang sinergis dengan alumni dan stakeholder;
d. Terciptanya budaya organisasi yang sehat dengan prinsip transparansi dan
akuntabel.

4.

Sasaran
a. Terwujudnya pembelajaran berbasis riset;
b. Tercapainya peningkatan akreditasi menjadi nilai A;
c. Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama nasional dan internasional;
d. Tercapainya peran Fakultas Syariah dan Hukum dalam penyelesaian masalah
bangsa dengan pendekatan agamis-yuridis-sosio-budaya Indonesia mencakup
advokasi lokal ke tingkat nasional bahkan internasional;
e. Terselenggaranya layanan akademik prodi yang bermutu dan berdaya saing;
f.

Meningkatnya kapasitas dosen dan tenaga kependidikan bermutu;

g. Terselenggaranya layanan prima kelembagaan;
h. Terselenggaranya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang
mendukung inovasi pembelajaran;
i.

Meningkatnya kualitas manajemen kelembagaan dengan sistem tata kelola yang
transparan dan akuntabel;

j.

Tuntas inventarisasi dan pelaporan aset;

k. Tuntas penyiapan sistem manajemen yang transparan, akuntabel, dan partisipatif;
l.

Tersusunnya laporan keuangan sesuai standar akuntansi bagi fakultas yang
mandiri;

m. Tercapainya peningkatan berkelanjutan kerjasama dengan mengedepankan
kesejahteraan;
n. Tercapainya standar penghargaan dan kesejahteraan segenap civitas akademika;
o. Tercapainya pemerataan kegiatan dalam pendidikan, riset, dan pengabdian
masyarakat.
A.

Perumusan Strategis

Merujuk kepada visi, misi dan tujuan di atas, maka ditetapkan sasaran dan strategi
pencapaiannya seperti yang tertuang dalam RIP Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 20152039. Sasaran dan strategi tersebut kemudian disusun secara periodik dalam kurun waktu 5
tahun dalam Rencana Strategis Fakultas Syariah dan Hukum.
Strategi pencapaian yang dimaksud disusun sebagai road map yang berkelanjutan
hingga tercapainya visi pada waktu yang ditetapkan.
Pencapaian visi melalui tahapan berikut:
a. Capaian Tahun 2015-2019
Sasaran : Fakultas Syariah dan Hukum memiliki minimal 3 programstudi
terakreditasi A
Strategi : Melakukan penguatan internal dan karakter kelembagaan, baik pada
aspek substansi akademik melalui pengembangan budaya pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maupun aspek tata
kelola kelembagaan, peningkatan kualitas layanan dalam pendidikan,
sarana dan prasarana, meningkatkan relevansi dan daya saing tingkat
fakultas.
b. Capaian Tahun 2020-2024
Sasaran : Fakultas Syariah dan Hukum termasuk 10 terbaik di Indonesia
Strategi : Meningkatkan

kinerja

tri

dharma

perguruan

tinggi,

dan

mengembangkan penyelenggaraan jaminan mutu akademik dan non
akademik, mengembangkan kualitas, kinerja, produktivitas, dan daya
saing di tingkat nasional.
c. Capaian Tahun 2025-2029

Sasaran : Fakultas Syariah dan Hukum termasuk 100 terbaik tingkat ASEAN
Strategi : Meningkatkan

kinerja

tri

dharma

perguruan

tinggi,

dan

mengembangkan penyelenggaraan jaminan mutu akademik dan non
akademik level internasional, peningkatan persentase program studi
akreditasi internasional tingkat ASEAN, peningkatan networking dalam
hal sistem pembelajaran dan peningkatan ketersediaan sarana dan
prasarana yang memenuhi standar kualifikasi ASEAN.
d. Capaian Tahun 2030-2034
Sasaran : Fakultas Syariah dan Hukum masuk dalam 200 terbaik se- Asia
Strategi : Meningkatkan keunggulan kompetitif prodi/jurusan yang berdaya saing
dan tampil beda dibandingkan dengan prodi/jurusan di perguruan tinggi
negeri yang lain melalui upaya pengintegrasian ilmu syariah dan
hukum, memfokuskan keunggulan kompetitif dan daya saing di tingkat
ASIA.
e. Capaian Tahun 2035-2039
Sasaran : Fakultas Syariah dan Hukum masuk dalam kategori 500 fakultas terbaik
di dunia versi lembaga pemeringkat yang kredibel.
Strategi : Penguatan keunggulan kompetitif prodi/jurusan yang spesifik pada taraf
internasional, memfokuskan pada eksistensi prodi yang berdaya saing
internasional dan penguatan pengakuan global.
Rencana Strategis Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2015-2019 yang saat ini
menjadi pedoman pencapaian visi misi, dan tujuan memuat sasaran, strategi,
indikator, capaian, program, dan kegiatan sebagai berikut :
1.

Sasaran
Untuk tujuan “menghasilkan riset yang unggul dalam bidang ilmu syariah dan hukum”,

sasarannya :
a. Terwujudnya pembelajaran berbasis riset;

b. Terwujudnya peran Fakultas Syariah dan Hukum dalam penyelesaian masalah
bangsa dengan pendekatan agamis, yuridis, sosio-budaya Indonesia;
Untuk tujuan “Terwujudnya Fakultas Syariah dan Hukum sebagai pusat pendidikan
dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset berperadaban Islam”,
sasarannya :
a. Terselenggaranya layanan akademik prodi yang bermutu dan berdaya saing;
b. Meningkatnya kapasitas dosen dan tenaga kependidikan bermutu;
c. Terselenggaranya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang
mendukung inovasi pembelajaran;
d. Tercapainya pemerataan kegiatan dalam pendidikan, riset, dan pengabdian
masyarakat.
Untuk tujuan “Terwujudnya kerja sama yang sinergis dengan alumni dan
stakeholders”, sasarannya :
a. Tercapainya peningkatan berkelanjutan kerjasama dengan alumni dan
stakeholders;
b. Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama nasional dan internasional;
Untuk tujuan “Terciptanya budaya organisasi yang sehat dengan prinsip transparansi
dan akuntabel”, sasarannya:
a. Meningkatnya kualitas manajemen kelembagaan dengan sistem tata kelola
yang transparan dan akuntabel;
b. Tuntas inventarisasi dan pelaporan aset;
c. Tersusunnya laporan keuangan sesuai standar akuntansi bagi fakultas yang
mandiri;
d. Terselenggaranya layanan prima kelembagaan;
B. Strategi Pencapaian
Dengan mempertimbangkan hasil analisis dan kajian, termasuk masukan-masukan
dari stakeholders, untuk mencapai sasaran tersebut, disusunlah program dan kebijakan
strategis sebagai berikut :

Pencapaian sasaran diukur melalui indikator-indikator. Adapun target-targetnya diuraikan
dalam dokumen Rencana Operasional.
Strategi untuk mencapai tujuan “menjadi pusat riset yang unggul dalam bidang ilmu
syariah dan hukum”, adalah:
a. Terwujudnya pembelajaran berbasis riset. Strategi ini dirancang dalam beberapa
kebijakan melalui:
1. Program penyempurnaan sistem tata kelola riset Fakultas Syariah dan Hukum
dengan kebijakan memperioritaskan terwujudnya penelitian tingkat fakultas;
2. Program percepatan pertumbuhan laboratorium riset fakultas dan meningkatkan
jumlah peneliti dan aktifitas dalam laboratorium;
3. Program pemberian dukungan fasilitas riset untuk disertasi (S3) dengan kebijakan
pemberian dukungan finansial dan non-finansial;
4. Melanjutkan peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran berbasis riset seluruh
program studi. Unit-unit bersinergi dalam sosialisasi, pengembangan, dukungan
fasilitas, monitoring pelaksanaan dan kemajuan sistem pembelajaran berbasis
riset.
b. Terwujudnya peran Fakultas Syariah dan Hukum dalam penyelesaian masalah
bangsa; Strategi ini dirancang melalui kebijakan program sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan
tinggi;
2. Peningkatan kinerja civitas akademika dalam melakukan penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat;
Strategi untuk mencapai tujuan terwujudnya Fakultas Syariah dan Hukum sebagai
pusat pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset berperadaban
Islam, adalah :
a. Terselenggaranya layanan akademik prodi yang bermutu dan berdaya saing; Hal ini
dirancang melalui program-program berikut:
1. Meningkatkan layanan akademik berbasis IT;
2. Mewujudkan penerapan total quality manajemen dalam tata kelola kelembagaan

3. Menggunakan manajemen modern perguruan tinggi yang berorientasi pada mutu,
profesionalitas dan berdaya saing tinggi.
Menjadi fakultas yang mandiri terakreditasi dan bertata kelola baik dengan
mengedepankan kesejahteraan. Untuk mencapai sasaran ini, strategi untuk mencapainya
adalah melalui :
a. Program penjaminan mutu kurikulum, silabi secara berkelanjutan untuk memenuhi
standar BAN PT. Semua program studi harus melakukan evaluasi diri dan memilih
fokus pembidangan yang mempunyai daya tarik dengan mengangkat keunggulan
lokal dan nasional ke tingkat internasional;
b. Program peningkatan mutu SDM, sarana prasarana, dan manajemen dengan
kebijakan perencanaan terpadu;
c. Program pengembangan dengan perguruan tinggi luar negeri yang bermutu
melalui kebijakan penjajagan pada semua kemungkinan pendekatan dan
direncanakan;
d. Program peningkatan mutu riset bertaraf internasional dengan kebijakan
mengutamakan pada penyelesaian permasalahan bangsa dan mendorong risetriset kerjasama dengan mitra negara lain baik kerjasama dalam proses penelitian,
pendanaan maupun publikasi serta peningkatan mutu SDM dan sarana prasarana
penelitian, di semua lingkup termasuk unit, pusat dan laboratorium.
e. Program peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat berfokus pada
pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal,
nasional dan internasional dengan kebijakan meningkatkan kepedulian bangsa;
f.

Program penelaahan, penyusunan, pengajuan akreditasi, dan peningkatan
akreditasi sesuai keadaan tiap program studi. Pentahapannya dapat dimulai dari
identifikasi kemampuan untuk akreditasi pada bidang pendidikan, penelitian dan
pengabdiankepada masyarakat.

C. Fungsi Renstra
a. Sebagai alat bagi fakultas untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja
unit-unit yang ada dibawahnya dalam menjalankan program kerja sesuai visi,
misi dan tujuan Fakultas Syariah dan HukumUIN Alauddin;
b. Sebagai bahan acuan utama atau pedoman unit-unit kerja di fakultas untuk
menyusun program kerja pelaksanaan dan implementasinya selama 4 tahun.
c. Sebagai alat evaluasi dalam menjalankan kegiatan operasional unit-unit kerja
dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

BAB III
ISU KONTEMPORER DAN RENCANA AKSI STRATEGIS
A.

Isu Kontemporer 2015-2019
Isu kontemporer yang akan dihadapi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin

Makassar pada periode kepemimpinan 2015-2019 lebih berat dibandingkan dengan periode
sebelumnya. Isu kontemporer ini dibagi menjadi isu kontemporer internal dan eksternal. Isu
kontemporer internal terkait dengan komitmen dosen dan karyawan, rendahnya budaya
akademik, terbatasnya anggaran yang tersedia, terbatasnya sarana dan prasarana serta
kompetensi dan kualifikasi akademik dosen serta kurangnya peran aktif mahasiswa dalam
berbagai kegiatan akademik dan kelembagaan. Isu kontemporer eksternal yang dihadapi
adalah lemahnya proses penegakan Hukum yang tidak sebanding dengan banyaknya sarjana
Syariah dan Hukum, persaingan antar Fakultas Syariah dan Hukum dalam skala nasional dan
internasional, persaingan pasar yang semakin ketat ditunjukkan dengan semakin
meningkatnya lulusan setiap tahun, sedangkan peluang kerja tetap stabil, biaya pendidikan
semakin tinggi di sisi lain daya beli masyarakat semakin menurun.
Terkait dengan isu kontemporer ini, maka renstra yang dibuat Fakultas Syariaah dan
Hukum UIN AlauddinMakassar harus mampu menjadikan FSH UIN Alauddin Makassar lebih
baik dan mampu menghadapi tantangan yang semakin berat. Penyusunan renstra ini juga
didasarkan pada rencana induk pengembangan (RIP) dan arah pengembangan UIN Alauddin
Makassar.
B.

Rencana Aksi Strategis
Berdasarkan permasalahan yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin

Makassar seperti yang diuraikan di atas, maka renstra Fakultas Syarih Hukum UIN Alauddin
2013-2018 terfokus pada lima tujuan strategis: (1) Penguatan sebagai pusat risetadalah
tuntutan dan prasyarat bagi FSH sebagai organisasi pengelola pendidikan untuk
mengoptimalkan kiprahnya di masyarakat. Sekaligus sebagai jaminan dan tanggung jawab
institusi kepada stakeholder dan masyarakat pada umumnya, (2) Penguatan keunggulan dan
kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan unggulan, lulusan yang berkualitas, memiliki

kemampuan teoritik sekaligus kemampuan profesional sehingga mampu menghadapi
persaingan baik berskala nasional maupun internasional, (3) Peningkatan pengabdian pada
masyarakat untuk mendekatkan Fakultas Syariah dan Hukum dengan lingkungan
masyarakatnya, sekaligus memperlihatkan dan mewujudkan pengabdian dalam upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa dan menumbuhkan kesadaran Hukum masyarakat, (4)
Penguatan Karakter. Konsekuensinya Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin harus
menjadi contoh sebagai bagian tak terpisahkan dengan seluruh kegiatan yang dilakukan
dalam lingkungan fakultas. Peningkatan karakter menjadi tanggung jawab civitas akademika
dalam menciptakan suasana ukhuwah yang beriman dan bertaqwa. (5) Penguatan
kerjasama, dengan mengupayakan, memperluas dan mengefektifkan jaringan kerjasama di
tingkat lokal, nasional dan internasional.

BAB IV
PENUTUP
Renstra Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar merupakan dasar
pembuatan Rencana Program Kerja Fakultas yang dibuat setiap tahun untuk periode 20152019 yang dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang I (akademik), II (administrasi umum dan
keuangan) dan III (kemahasiswaan).
Renstra ini memuat indikator, capaian, strategi dan rencana pengembangan, pelaksana,
program kerja dan aktivitas di masing-masing unit.
Dengan adanya Renstra ini, maka rencana kerja dan anggaran fakultas dan unit-unit
pelaksana yang berada di bawah fakultas harus disesuaikan dan diselaraskan dengan
Renstra. Sebagaimana termaktub dalam statuta UIN Alauddin Makassar, Renstra merupakan
penjabaran dari Arahan Strategis Universitas dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang
disahkan oleh Senat. Selain berpedoman pada Arahan Strategis dan Arah Pengembangan
UIN Alauddin yang dibuat oleh Universitas, Renstra ini juga dibuat berdasarkan Rencana
Strategis Universitas Islam Negeri Alauddin 2013-2018 dan ActionPlan Dekan terpilih.
Jika dalam perjalanannya nanti terjadi perubahan situasi dan kondisi yang diluar prediksi
ketika Renstra ini dibuat sehingga menimbulkan kendala dalam implementasinya, maka dapat
dilakukan perubahan atas inisiatif pimpinan Fakultas dengan persetujuan Pimpinan
Universitas.
Makassar, Oktober 2015
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin,

Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
NIP. 196210161990031003

RENCANA OPRASIONAL KEGIATAN TAHUN 2015 - 2019
Tujuan a. Menghasilkan riset yang unggul dalam bidang kajian Ilmu Syariah dan Hukum.
Sasaran :
a. Terwujudnya pembelajaran berbasis riset;
b. Terwujudnya peran Fakultas Syariah dan Hukum dalam penyelesaian masalah bangsa dengan
pendekatan agamis, yuridis, sosio-budaya Indonesia;
Target
Indikator
Target
Strategi Capaian
Kegiatan
Sasaran
Volume 2015 2016 2017 2018 2019
Penguatan
Peningkatan
1. Seminar Ilmiah
15
3
3
3
3
3
publikasi
kompetensi
dosen
ilmiah
penelitian dan
2. Komperensi dan
18
3
6
9
Publikasi
TOT Klinik Hukum
3. Konsorsium
5
1
1
1
1
1
Kelimuan Dosen
Bidang Ilmu
Syariah dan
Hukum
4. Simposium
2
1
1
Nasional UIN
Alauddin Makassar
5. Publikasi Jurnal
336
53
66
70
72
75
Terwujudnya
peningkatan
kinerja unit
akademik

1. Penyusunan
dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan yang
teringrasi

Mengintengrasikan
pengelolaan keuangan
disemua program

5

1

1

1

1

1

2. Optimalisasi
implementasi
sistem
penjaminan
mutu

Meningkatkan gerakan
sadar mutu

5

1

1

1

1

1

3. Optimalisasi
pemanfaatan
peluang

Mengupayakan
perolehan hibah dan
funding dari pihak

2

1

1

eksternal

eksternal

4. Optimalisasi
peran akademik
dalam
melaksanakan
Tridarma

Menguatkan dan
merevitalisasi pusat
studi untuk menunjang
terwujudnya
implementasi tridarma

2

1. Pemantapan
budaya kerja
yang kondusif

Melakukan sosialisasi
dan implementasi nilai
dasar Visi Misi dan
Tujuan Fakultas
Syariah dan Hukum
secara simultan

45

9

9

9

9

9

2. Peningkatan
Fasilitas
pendukung
pelaksanaan
Tridarma
Meningkatkan
pengelolaan
alumni

Memperbaharui dan
meningkatkan fasilitas
pendukung
pelaksanaan tridarma

5

1

1

1

1

1

Mengefektifkan
pendataan alumni dan
jaringan alumni

15

3

3

3

3

3

Membuka dan
70
14
14
14
14
memperluas jaringan
kerjasama yang
didasarkan pada
keunggulan dan
kualifikasi keilmuan
Tujuan b. Terwujudnya Fakultas Syariah dan Hukum sebagai Pusat Pendidikan dan pengabdian kepada
masyarakat yang berbasis riset berperadaban Islam .
Sasaran :
a. Terselenggaranya layanan akademik prodi yang bermutu dan berbudaya saing;
b. Meningkatnya kapasitas dosen dan tenaga kependidikan yang bermutu;
c. Terselenggaranya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang mendukung inovasi
pembelajaran;
d. Tercapainya pemerataan kegiatan dalam pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat;

14

Terwujudnya
lingkungan
kerja yang
harmonis dan
produktif

Terwujudnya
sistem
informasi
alumni yang
efektif
Terwujudnya
peran aktif
alumni dalam
pengembanga
n Fakultas

peningkatan
kualitas dan
kuantitas peran
aktif alumni

1

1

Indikator
Sasaran
Terwujudnya
peningkatan
kinerja
akademik

Target
2016 2017 2018
1
1
1

Target
Volume
5

2015
1

2. Pengembangan 1. Pengembangan
metode
Forum ilmiah bagi
pembelajaran
prodi dan dosen
2. Mengembangkan
metode
pembelajaran dan
memanfaatkan ITE
dalam proses
belajar mengajar

46

8

8

10

10

10

10

2

2

2

3

3

3. Peningkatan
kuantitas dan
kualitas
penelitian dan
karya ilmiah

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

2

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

Strategi Capaian
1. Pengembangan
atmosfer dan
budaya
akademik

4. Intensifikasi dan
ekstensifikasi
sistem
penjaminan
mutu akademik
Perubahan dan
pengembangan
kurikulum S1

Kegiatan
Menata fasilitas dan
infrastruktur

Meningkatkan insentif
penelitian dan
penulisan karya ilmiah

Mengevaluasi dan
mengembangkan
sistem penjaminan
mutu fakultas dan
prodi
Terwujudnya
1. Mengevaluasi dan
kurikulum
mengembangkan
prodi jenjang
kurikulum S1
S1 yang
2. Revitalisasi
sesuai dengan
kurikulum prodi
perkembangan
bergelar Sarjana
zaman
Hukum
Terselenggara Penguatan
1. Mengimplementasik
nya
keunggulan prodi
an local genius
spesialisasi
S1 pada
dan/atau
berbasis
keretampilan/kema
keuanggulan

5

1

2019
1

pengembanga
n local genius
dan
keunggulan
spesifik
akademik
Terwujudnya
peningkatan
komitmen
terhadap
penjaminan
mutu
akademik
Tercapainya
peningkatan
kualitas
mahasiswa

hiran hukum

2.

spesifik akademik
dalam proses
belajar mengajar
Mengembangkan
pembelajaran
hukum klinis
Meningkatkan
peringkat AMI
Mempertahankan
nilai akreditasi
Mempertahankan
ISO

9

1

1

2

3

2

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

Intensifikasi dan
1. Pembenahan
ekstensifikasi
kurikulum
double degree dan 2. Peningkatan
joint degree
layanan akademik
3. Peningkatan proses
belajar mengajar
4. Mengembangkan
double degree dan
joint degree
program
5. Mengintensifkan
pertukaran
mahassiwa secara
periodik

2

1

1

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

Optimalisasi
Pelaksanaan pola
pengembangan
kemahasiswaan

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

Intensifikasi dan
ekstensifikasi
proses dan
evaluasi system
pembelajaran

1.
2.
3.

1. Membentuk dan
menguatkan
lembaga
pengelolaan dan
pemberdayaan
mahasiswa
2. Menguatkan
student character
building (Character
Building Program)

Membina mahasiswa
melalui kegiatan
kurikuler dan
ekstrakurikuler

10

2

2

2

2

2

1. Mendorong peran
aktif mahasiswa
melalui
keterampilan dan
keilmuan dalam
lingkup lokal,
nasional dan
internasional
2. Merespon
persoalanpersoalan hukum
berskala lokal,
nasional dan
internasional
Menyusun pedoman
standarisasi input
calon mahasiswa

26

4

4

6

6

6

16

2

2

3

4

5

1. Meningkatkan
50
2
6
7
15
publikasi karya
ilmiah dosen dalam
jurnal terakreditasi
2. Menerbitkan karya
46
7
7
10
10
ilmiah dosen dalam
bentuk buku
Tujuan c. Terwujudnya kerjasama yang sinergis dengan alumni dan stakeholders
Sasaran :
a. Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama nasional dan internasional;
b. Tercapainya peningkatan berkelanjutan kerjasama dengan alumni dan stakeholders;
Terwujudnya
Peningkatan peran Menyelenggarakan
16
2
3
3
3
kualitas
aktif Fakultas
kajian-kajian ilmiah
pencitraan
Syariah dan
untuk merespon

20

Terwujudnya
peningkatan
pencitraan
lembaga
mahasiswa

Terciptanya
peningkatan
kualitas input
(calon
mahasiswa)
Tercapainya
pemanfaatan
karya ilmiah
dosen

Peningkatan
kemampuan
mahasiswa di
bidang
kewirausahaan/ket
erampilan hukum
Peningkatan peran
aktif mahasiswa
dalam berbagai
forum tingkat lokal,
nasional dan
internasional

Peningkatan
standarisasi input
calon mahasiswa

Peningkatan
publikasi dan
pemanfaatan
karya ilmiah dosen

1

1

12

5

lembaga

Terwujudnya
kompetensi
dosen dalam
bidang syariah
dan hukum
Tercapainya
peningkatan
intensitas dan
efektifitas
pengabdian
pada
masyarakat

Tercapainya
peningkatan
kesadaran
hukum
masyarakat

Hukum dalam
berbagai forum
ilmiah lokal,
nasional dan
internasional
Penyediaan
sarana dan
prasarana bagi
pengembangan
hukum

masalah-masalah
aktual

Merintis pembentukan
syariah dan Hukum
(Klinik Hukum) dan
Badan Hisab Rukyat

1

1

Peningkatan
pengabdian
masyarakat
berbasis
kompetensi
keilmuan, hasil
riset dan
penyelesaian
kasus

1. Meningkatkan
tanggungjawab
sosial civitas
akademika
2. Mengoptimalkan
peran civitas
akademika dalam
merespon berbagai
permasalahan
hokum

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

Pengembangan
peran Fakultas
Syariah dan
Hukum dalam
pengabdian
masyarakat
berskala
internasional
Peningkatan peran
Fakultas Syariah
dan Hukum dalam
penegakan dan
bantuan hukum
bagi masyarakat

Mengembangkan
peran Fakultas Syariah
dan Hukum dalam
pengabdian
masyarakat berskala
internasional

1

Menguatkan lembaga
masyarakat dalam
meningkatkan
kapasitas masyarakat

3

1

1

1

Peningkatan
kuantitas dan

1. Memberikan
pelatihan-pelatihan

27

3

4

6

1

6

8

kualitas
pendidikan dan
penyadaran
hukum bagi
masyarakat

keterampilan hukum
bagi masyarakat
2. Memberikan
bantuan hukum
kepada masyarakat

21

2

2

5

5

7

Tujuan: d. Terciptanya budaya organisasi yang sehat dengan prinsip transparansi dan akuntabel
Sasaran:
a. Meningkatnya kualitas manajemen kelembagaan dengan system tata kelola yang transparan dan
akuntabel;
b. Tersusunnya laporan keuangan sesuai standar akuntansi bagi fakultas yang mandiri;
c. Terselenggaranya layanan prima kelembagaan;
Tercapainya
Penguatan
1. Merevitalisasi setiap
20
2
2
4
6
6
peningkatan
implementasi nilaiunit kerja dalam
implementasi
nilai keislaman di
mengimplementasik
nilai-nilai
lingkungan
an nilai-nilai
keislaman di
kampus dalam
keislaman di
lingkungan
segala aspek
lingkungan kampus
kampus
dalam segala aspek
2. Menguatkan dan
20
2
2
4
6
6
mengintegrasikan
nilai-nilai keislaman
dalam proses
belajar mengajar
Terwujudnya
Penguatan peran
1. Menguatkan peran
230
35
40
45
50
60
nilai keislaman civitas akademika
civitas akademika
sebagai
Fakultas Syariah
dalam dakwah di
landasan
dan Hukum dalam
masyarakat
pengembanga mewujudkan
2. Menyelenggarakan
5
1
1
1
2
2
n ilmu
karakter di
forum silaturahmi
masyarakat
dalam upaya
penguatan
keimanan dan
keislaman
Penguatan respon
terhadap isu-isu
hukum Islam
kontemporer

Meningkatkan kajian,
pemikiran keislaman
tentang isu-isu
kontemporer baik di

5

1

1

1

1

1

Tercapainya
peningkatan
kuantitas dan
kualitas
kerjasama

Terwujudnya
pengelolaan
kerjasama
yang efektif

Peningkatan
kuantitas dan
kualitas kerjasama
dengan pihak
eksternal

Optimalisasi
implementasi
kerjasama dengan
pihak ekstrenal

Intensifikasi
kerjasama yang
telah dibangun
dan ekstensifikasi
kerjasama dengan
pihak eksternal

tingkat lokal, nasional
maupun internasional
yang relevan dengan
bidang hukum
1. Meningkatan
kuantitas dan
kualitas kerjasama
dalam mengangkat
citra fakultas
2. Mendorong
kerjasama dibidang
kajian hokum yang
dapat
mengimplementasik
an nilai-nilai
keislaman
1. Mengevaluasi
kerjasama yang
telah dilakukan
2. Mengimpelentasika
n kerjasama yang
telah menjadi
komitmen dan
kesepakatan
1. Membuka dan
memperluas
jaringan kerjasama
yang didasarkan
pada keunggulan
dan kualifikasi
keilmuan hukum
2. Mengupayakan,
memperluas dan
mengefektifkan
kerjasama di tingkat
lokal, nasional dan
internasional

25

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

24

4

4

4

6

6

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

RENCANA STRATEGIS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2015-2019

0

RENCANA STRATEGIS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2015-2019

KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Segala puja dan puji hanya milik Allah SWT semata. Sholawat dan
salam semoga selalu diberikan kepada nabiullah Muhammad SAW.
Berkat rahmat dan hidayahNya lah yang memberikan inspirasi kepada tim
penyusun sehingga dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin
Makassar 2015-2019 sesuai rencana semula. Tujuan dari penyusunan
Renstra ini adalah untuk memberikan arah, petunjuk jalan implementasi,
bagi Ketua, dan sivitas akademika dalam rangka pengembangan Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
(UIN) Alauddin Makassar ke depan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan
dan sasaran fakultas. Rencana Strategis (Renstra) ini tentunya harus
ditindaklanjuti dengan adanya penyusunan Rencana Operasional (Renop)
dari Program Studi Ilmu Hukum.
Rencana Strategis (Renstra) ini memuat sejumlah poin penting
yang perlu diperhatikan oleh semua kalangan terutama dalam
penyusunan program kerja atau rencana operasonal di setiap Program
Studi Ilmu Hukum yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin
Makassar. Dengan demikian, seluruh kebijakan yang akan
diimplementasikan di tingkat Jurusan sejalan dengan rambu-rambu
institusi yang telah ditetapkan.
Dalam kesempatan ini, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar saya menyampaikan terimakasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua civitas akademika,
dan khususnya kepada tim penyusun Renstra yang telah meluangkan
waktu dan menuangkan gagasannya untuk menyusun Rencana Strategis
ini untuk menjadi acuan bersama.
Wassalam
Samata-Gowa, November 2015
Dekan

Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
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RINGKASAN EKSEKUTIF
Dalam kiprahnya sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi
selama ini, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar telah menunjukkan
eksistensinya sebagai salah satu fakultas yang patut diperhitungkan
secara nasional, terutama di kawasan timur Indonesia dan menjadi
kebanggaan civitas akademikanya. Faktor-faktor yang menjadi indikator
keberhasilan ini adalah berbagai prestasi dan kinerja para dosen,
pegawai, dan mahasiswa serta alumni Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dalam karya dan
kerja akademik dan non-akademik untuk kepentingan pembangunan
bangsa Indonesia. Setiap tahun, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar telah menghasilkan banyak
lulusan yang berprestasi dan dibutuhkan dalam dunia kerja baik di instansi
pemerintahan maupun sektor bisnis dan swasta. Selain itu, terjadi
peningkatan jumlah prestasi akademik dosen dalam bentuk penelitian
ilmiah, publikasi ilmiah, dan kegiatan-kegiatan pengabdian pada
masyarakat yang memiliki dampak positif yang dirasakan oleh
masyarakat.
Kinerja akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin
Makassar mengalami trend peningkatan sejak bertransformasi status dari
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) sejak tahun 2005
berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 57
tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005.
Seperti halnya Fakultas lainnya, Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Alauddin Makassar menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Tri Dharma
Perguruan Tinggi dalam rangka turut mencerdaskan bangsa, mengangkat
martabat dan melestarikan budaya dan kearifan lokal bangsa, serta turut
berperan menyelesaikan masalah dan tantangan akademik pada tingkat
nasional dan Global.
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Alauddin Makassar berupaya tampil didepan sebagai agen perubahan
(agent of change) dalam rangka membangun peradaban dunia berbasis
peradaban Islam, sekaligus penggerak dalam mengembangkan dan
memajukan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu syraiah dan hukum
di Indonesia.
Wassalam
Samata-Gowa, November 2015

Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
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LEMBARAN PENGESAHAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Nomor 325 Tahun 2015 tentang penyusunan Rencana Strategi dan
Rencana Operasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan
Hukum Tahun 2019. Dekan Fakutas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Alauddin dengan ini menyatakan bahwa Dokumen Rencana
Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 2013-2019 ini adalah dokumen resmi
Program Studi yang merupakan acuan pengembangan dan pembangunan
Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Alauddin ke depan hingga tahun 2019. Dokumen Renstra dan Renop ini
sekaligus bermakna sebagai perwujudan keinginan dan amanah bersama
civitas akademika Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin untuk diimplementasikan secara
nyata, melalui evaluasi secara berkala dan berkelanjutan guna menjamin
peningkatan mutu dan daya saing Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin demi meraih masa
depan yang lebih baik.
Wassalam
Samata-Gowa, November 2015

Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional menegaskan bahwa intisari tujuan pendidikan
nasional adalah untuk menumbuhkembangkan potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.Tujuan ini
sejalan dengan tuntutan dan harapan masyarakat yang hidup pada era
globalisasi saat ini.
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
melaksanakan peran dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat. Oleh
karenanya,

idealnya

kualitas

pelayanan

publik,

akuntabilitas,dan

transparansi semakin hari harus ditingkatkan agar mampu menciptakan
dan menghasilkan kualitas institusi yang diharapkan.
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum memiliki
peranan dan fungsi sebagai salah satu fakultas di UIN Alauddin Makassar
yang bertekad menjadi fakultas yang memiliki keunggulan di kawasan
Timur Indonesia, secara nasional; maupun pada tingkat global, mengambil
peran strategis dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia secara
umum.
Peran Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
semakin penting dengan latar belakang tradisi intelektual yang kuat dalam
bidang hukum yang merupakan bekal positif dalam mengembangkan
keunikan dan keunggulan yang kompetitif (competitive advantage)
dikancah kompetisi antar Program Studi Fakultas di Indonesia, memiliki
daya saing komparatif (comparative advantage) dalam kompetisi di dunia
pendidikan, tidak saja dalam negeri tetapi juga di tingkat regional dan
global.
Penguatan peran Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan
Hukum ini perlu didukung penuh dari pimpinan dan civitas akademika
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Fakultas Syariah dan Hukum. Untuk itu Fakultas Syariah dan Hukum
mencanangkan visi jangka panjang menjadi salah satu fakultas yang
bereputasi global. Program Studi Ilmu Hukum yang bereputasi global
dibangun dari pengakuan global terhadap kinerja akademika Program
Studi Ilmu Hukum yang terukur dan terarah terutama pada beberapa hal.
Indikator-indikator tersebut antara lain: a).Kualitas alumni yang dihasilkan;
b).

Mutu,

relevansi,

dan

manfaat

penelitian

kaitannya

dengan

pengembangan ilmu dan menjadi solusi bagi masalah-masalah yang
terjadi di masyarakat; c).Kontribusi konstruktif dari institusi dan civitas
akademika yang dapat mendorong perubahan pada aspek ekonomi,
sosial, politik, dan budaya secara progresif. Untuk mewujudkan visi jangka
panjang tersebut maka diperlukan rencana dan langkah-langkah strategis
yang sistematis dan kontinu.
Renstra Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
2015-2019 ini disusun sebagai kelanjutan dari Renstra sebelum nya dan
memberikan arah bagi 2(dua) Renstra periode berikutnya, demi
terwujudny apeningkatan yang berkelanjutan (continuous improvement).
Oleh karena itu, dalam Renstra ini juga diidentifikasi berbagai peluang,
ancaman, kekuatan, dan kelemahan berdasarkan pada analisis terhadap
kondisi eksternal dan internal yang menjadi dasar perumusan kebijakan
dan program pengembangan Fakultas Syariah dan Hukum 2015-2019.
Sebagai dokumen perencanaan satuan kerja (satker) perguruan
tinggi yang bernaung dalam Kementerian Agama, Renstra Fakultas
Syariah dan Hukum 2015-2019 disusun dengan mengacu kepada Sistem
Perencanaan

Pembangunan

Nasional

sebagaimana

diatur

dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Tata Cara Penyusunan
Renstra Kementerian/Lembaga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2006.
Adapun secara substansial, penyusunan Renstra Fakultas Syariah
dan Hukum 2015-2019 memerhatikan keselarasan antara kebijakan dan
program dalam Renstra dengan kebijakan pembangunan nasional
sebagaimana

tertuang

dalam

dokumen-dokumen

perencanaan
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pembangunan, yaitu: 1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025; 2). Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019; 3).Renstra Kementerian Riset
dan Teknologi Pendidikan Tinggi 2015-2019; 4). Renstra Kementerian
Agama 2015-2019; 5). Renstra Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan
Islam 2015-2019; 6). Renstra UIN Alauddin Makassar 2015-2019; 7).
Renstra ini merupakan revisi dari Renstra Fakultas Syariah dan Hukum
sebelumnya (2013-2018); 8). Master Plan pengembangan UIN Alauddin
Makassar; dan 9).Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
tahun 2013.
Dalam kedudukan tersebut di atas, Renstra Fakultas Syariah dan
Hukum 2015-2019 berfungsi sebagai pedoman dan bersifat mengikat bagi
seluruh jurusan/program studi di lingkup Fakultas Syariah dan Hukum
dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan (monitoring) serta
evaluasi program dan kegiatan. Selain itu, Renstra ini juga berfungsi
sebagai

panduan

dalam

penyusunan

Rencana

Strategi

semua

jurusan/prodi di lingkup Fakultas Syariah dan Hukum.
Perkembangan masyarakat yang pesat dan semakin kompleks
sering berpengaruh pada perkembangan struktur keilmuan (body of
knowledge) Ilmu Hukum menyadarkan bahwa setiap saat Jurusan Ilmu
Hukum harus meninjau kembali (review) kurikulum sehingga proses
pembelajaran yang diselenggarakan dapat menjamin standar kualitas
lulusan yang compatible dengan perkembangan masyarakat serta
tuntutan profesionalisme.
Program Studi / Jurusan Ilmu Hukum merupakan salah satu
program studi/Jurusan yang ada di lingkungan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Alauddin Makassar. Dasar keberadaan (eksistensi) Program
Studi/Jurusan Ilmu Hukum adalah :
1. Keputusan Dirjen Perguruan Tinggi (PT) Depdiknas No.4035/D/T/ 2005
tentang Penambahan Program-Program Studi Baru pada UIN Alauddin
Makassar termasuk Ilmu Hukum, tanggal 9 Desember 2005.
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2. Keputusan

Direktur

Jendral

Kelembagaan

Agama

Islam

No.DJ.II/33/2006 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang
Strata Satu (S1) Pada UIN Alauddin (termasuk Prodi Ilmu Hukum).
3. Surat

Rekomendasi

No.3547/D/T/K-AI/2009

Direktorat
Tentang

Jendral

Pendidikan

Perpanjangan

Tinggi

Ulang

Ijin

Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum (74-201) Strata Satu(S1)
UIN Alauddin (201-006).
4. Keputusan BAN-PT No.004/BAN-PT/Ak-XIII/SI/V/2010 tanggal 27 Mei
2010 tentang Nilai dan Peringkat Penilaian Akreditasi Nilai Prodi Pasca
Sarjana ( termasuk Prodi Ilmu Hukum UIN Alauddin mendapat nilai C berlaku 27 Mei 2010 s/d 27 Mei 2015)-kadaluarsa.
5. Keputusan BAN-PT No.502/SK/BAN-PT/Akred /S/V/2015 tanggal 30
Mei 2015 tentang ( termasuk Prodi Ilmu Hukum UIN Alauddin
mendapat nilai B - berlaku 30 Mei 2015 s/d 30 Mei 2020)-.sementara
berlaku.
Program Studi Ilmu Hukum, lulusannya mendapat gelar SH
sesungguhnya merupakan program studi yang sangat prestisius dan
prespektif khususnya dalam menjawab kebutuhan masyarakat dalam
penyelesaian masalah terkait problematika Hukum. Eksistensi Program
Studi Ilmu Hukum ini didasari atas pemikiran dan fakta tentang
kompleksitas masalah hukum dalam masyarakat khususnya terkait
dengan hukum umum atas pertimbangan kondisi tersebut, Fakultas
Syariah dan Hukum terus mengembangkan program studi Ilmu Hukum
yang akan menyiapkan lulusannya menjadi sarjana hukum dalam bidang
calon penegak hukum (calon hakim, jaksa dan advokat) dan profesi
pendukung lainnya yang handal dan berkualitas.
B. Perkembangan Prodi Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar
Program Studi / Jurusan Ilmu Hukum merupakan salah satu
program studi/Jurusan yang ada di lingkungan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Alauddin Makassar. Dasar keberadaan (eksistensi) Program
Studi/Jurusan Ilmu Hukum adalah :
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1. Keputusan Dirjen Perguruan Tinggi (PT) Depdiknas No.4035/D/T/ 2005
tentang Penambahan Program-Program Studi Baru pada UIN Alauddin
Makassar termasuk Ilmu Hukum, tanggal 9 Desember 2005.
2. Keputusan

Direktur

Jendral

Kelembagaan

Agama

Islam

No.DJ.II/33/2006 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang
Strata Satu (S1) Pada UIN Alauddin (termasuk Prodi Ilmu Hukum).
3. Surat

Rekomendasi

No.3547/D/T/K-AI/2009

Direktorat
Tentang

Jendral

Pendidikan

Perpanjangan

Tinggi

Ulang

Ijin

Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum (74-201) Strata Satu(S1)
UIN Alauddin (201-006).
4. Keputusan BAN-PT No.004/BAN-PT/Ak-XIII/SI/V/2010 tanggal 27 Mei
2010 tentang Nilai dan Peringkat Penilaian Akreditasi Nilai Prodi Pasca
Sarjana ( termasuk Prodi Ilmu Hukum UIN Alauddin mendapat nilai C berlaku 27 Mei 2010 s/d 27 Mei 2015)-kadaluarsa.
5. Keputusan BAN-PT No.502/SK/BAN-PT/Akred /S/V/2015 tanggal 30
Mei 2015 tentang ( termasuk Prodi Ilmu Hukum UIN Alauddin
mendapat nilai B - berlaku 30 Mei 2015 s/d 30 Mei 2020)-.sementara
berlaku.
Pimpinan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan
Hukum
Sejak berdirinya sampai sekarang, Fakultas Syariah dan Hukum
dipimpin oleh Ketua Program studi Ilmu Hukum :
1. Dr. M. Thahir Maloko M.Ag ( 2007 - 2008)
2. Dr. Marilang S.H.,M.Hum ( 2008 - 2012)
3. Dr. Hamsir S.H.,M.Hum( 2012 - 2015)
4. Istiqamah S.H.,M.H (2015 – 2019)
Adapun Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum :
1. Istiqamah S.H.,M.H (2007-2015)
Penyelenggaraan administrasi pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum dilaksanakan oleh Herawati S.H.
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C. Dasar Hukum
Adapun dasar hukum penyelenggaraan program studi Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin
1. Undang-undang

RI

Nomor

20 tahun

2003

tentang

Sistem

Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang

RI

Nomor

17

tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
4. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
8. Peraturan PemerintahRI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Presiden RI Nomor 57 tahun 2007 tentang Perubahan
Status IAIN Alauddin Makassar ke UIN Alauddin Makassar
10. Peraturan Menteri Agama (PMARI) Nomor 13 tahun 2013 Jo.
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2017
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2014 Jo.Peraturan
Menteri Agama RI Nomor 8 tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin
Makassar
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 349 tahun 2003 tentang Pedoman
Pendirian Perguruan Tinggi Agama
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 tahun 2004 tentang Pedoman
Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma,
Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam
14. Keputusan Dirjen Perguruan Tinggi (PT) Depdiknas No.4035/D/T/ 2005
tentang Penambahan Program-Program Studi Baru pada UIN Alauddin
Makassar termasuk Ilmu Hukum, tanggal 9 Desember 2005.
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15. Keputusan

Direktur

Jendral

Kelembagaan

Agama

Islam

No.DJ.II/33/2006 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang
Strata Satu (S1) Pada UIN Alauddin (termasuk Prodi Ilmu Hukum).
16. Keputusan BAN-PT No.004/BAN-PT/Ak-XIII/SI/V/2010 tanggal 27 Mei
2010 tentang Nilai dan Peringkat Penilaian Akreditasi Nilai Prodi Pasca
Sarjana ( termasuk Prodi Ilmu Hukum UIN Alauddin mendapat nilai C berlaku 27 Mei 2010 s/d 27 Mei 2015)-kadaluarsa.
17. Keputusan BAN-PT No.502/SK/BAN-PT/Akred /S/V/2015 tanggal 30
Mei 2015 tentang ( termasuk Prodi Ilmu Hukum UIN Alauddin
mendapat nilai B - berlaku 30 Mei 2015 s/d 30 Mei 2020)-.sementara
berlaku.

D.

Visi, Misi dan Tujuan
Visi Kementerian Agama Tahun 2015-2019 adalah:
“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun,
cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan

Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan
gotong royong”
Visi PendidikanTinggi Islam dirumuskan sebagai berikut:
“Mewujudkan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Sebagai Rujukan
Dunia”

Visi UIN Alauddin Makassar pada tahap 2015-2040 dirumuskan sebagai
berikut:
“Menjadi Pusat Pencerahan dan Transformasi IPTEK (ilmu
pengetahuan dan teknologi) Berbasis Peradaban Islam tahun 2039”
Visi Fakultas Syariah dan Hukum dirumuskan sebagai berikut:
Menjadi Pusat Riset dan Pencerahan yang unggul dalam Ilmu Syariah
dan Hukum berperadaban Islam
Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Alauddin Makassar. menetapkan visi:
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“Sebagai Pusat Riset, Pengkajian, dan Pengembangan Keilmuan
Hukum yang berperadaban”.
Salah satu konsekuensi dari visi ini bahwa Jurusan/Program Studi
Ilmu

hukum

harus

mengembangkan

kurikulum

sebagai

landasan

akademik dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Kurikulum yang
dimaksud harus mencerminkan Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum
sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dan sekaligus kemampuan
akademik untuk mengembangkan Ilmu Hukum.
Terkait dengan visi di atas, maka Jurusan/Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dituntut
untuk dapat:
1. Menyelenggarakan program pendidikan yang didesain sedemikian
rupa sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki daya kompetitif
yang tinggi serta mampu mengembangkan profesionalitas dalam
bidang Ilmu Hukum,
2. Menyelenggarakan

program

pendidikan

untuk

menghasilkan

lulusan Ilmu Hukum yang profesional untuk pengelolaan Hukum,
serta
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam rangka memperkuat
epistemologi dan struktur keilmuan (body of knowledge) Ilmu
Hukum.
E. Kondisi Objektif Program Studi Ilmu Hukum UIN Alauddin
1. Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kurikulum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Alauddin menyelenggarakan jenjang pendidikan tinggi program Sarjana
dengan enam konsentrasi di dalamnya, yaitu: Konsentrasi Hukum Pidana,
Konsentrasi

Hukum

Perdata,

Konsentrasi

Hukum

Tata

Negara.

Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran mengacu pada ketentuan
nasional yang sudah baku dengan sistem SKS yang memberi beban
setiap jenjang pendidikan itu dengan jumlah 147 SKS dan beban belajar
paling lama 7 tahun. Kurikulum yang dilaksanakan berbasis Kerangka
Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI) yang dilaksanakan secara bertahap
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sampai pada waktu yang ditentukan untuk dilaksanakan secara murni dan
utuh. Revisi kurikulum dilaksanakan sesuai dengan perkembangan pasar
dan Iptek.
2. Bidang Penelitian dan Publikasi
Pelaksanaan penelitian merujuk kepada ketentuan nasional sambil
mengakomodasi perkembangan kearifan lokal di Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Penelitian dilakukan bersama antara
Program Studi program studi dengan pusat penelitian dan publikasi pada
LP2M sebagai koordinator. Berbagai jenis penelitian telah dan terus akan
dilakukan sesuai perkembangan keuangan dan kebutuhan menuju
universitas riset. Jenis penelitian itu mengikuti penelitian unggulan,
penelitian kolaboratif, penelitian mandiri, penelitian kelompok, dan lain-lain
sebagainya.

Unsur

publikasi

Ilmiah

terus

dikembangkan

melalui

penerbitan jurnal terindeks sebagai langkah permulaan baik jurnal lokal,
nasional, dan internasional. Pada waktu yang bersamaan digalakkan pula
publikasi ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional.
Publikasi ilmiah juga dilakukan para dosen, mahasiswa dan tenaga
kependidikan baik jurnal yang ada di fakultas, di fakultas lain di lingkup
UIN Alauddin maupun jurnal di luar UIN Alauddin Makassar.
3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang selama ini hanya
bertumpu pada pelaksanaan KKN dan desa binaan/desa mitra juga
dilakukan dengan beberapa cara berdasarkan hasil kerjasama dengan
pihak Kanada melalui proyek SILE (Supporting Islamic Leadership
Education)

dengan

metode

ABCD

(Asset

Based

Community

Development) hasil kerja sama itu dilanjutkan dengan pembentukan
kelompok kerja pada lokasi yang dijadikan percontohan atau pilot project.
Pengabdian kepada masyarakat selain dilakukan kelembagaan
melalui Pusat Pengabdian kepada Masyarakat juga dilakukan secara rutin
dan terstruktur oleh para civitas akademik (pimpinan, dosen, tenaga
kependidikan dan mahasiswa). Jenis-jenis pengabdian dapat bervariasi
melalui penyuluhan, penyusunan peraturan daerah dan praktik keilmuan.
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Hal ini dilakukan secara individual walaupun diantara kegiatan itu ada pula
yang dilakukan secara tersetruktur.
4. Bidang Sumber Daya Manusia
Perguruan tinggi dibangun dimaksudkan untuk peningkatan mutu
lulusan, itulah sebabnya seluruh kegiatan tridarma perguruan tinggi
diarahkan untuk penguatan prodi. Endingnya adalah kualitas alumni
sebagai ujung tombak penguatan keberhasilan sebuah perguruan tinggi.
Dosen tetap UIN Alauddin terdiri dari dua jenis yaitu dosen tetap
PNS dan dosen tetap bukan PNS. Dosen tetap ini bervariasi jumlahnya
tergantung pada jumlah mahasiswa pada setiap program studi. Kualitas
dosen PNS sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah tentang
rekrutmen dosen PNS yang berupaya menyeimbangkan antara kuantitas
dan kualitas untuk menghasilkan outcome (hasil capaian).
Peralihan jabatan fungsional dosen sangat tergantung pada
seberapa jauh para dosen mengumpulkan kredit poin. Hal ini terlihat pada
jenjang jabatan fungsional dosen yang tertinggi yaitu profesor. Pada level
profesor ini sangat sulit mengejar capaian jumlah minimal profesor. Selain
pengurusan yang semakin diperketat juga tingkat kesulitan menulis pada
jurnal terkareditasi.
Data Dosen Berdasarkan Jabatan Per Program Studi
Jumlah Dosen
No

Hal
PS-1
HAPK

PS-2
PMH

PS-3
HPK

PS-4
IH

Total
Dosen
Fakultas

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

A

Jabatan
Fungsional :

1

Non ASN/Kontrak

-

-

-

7

7

2

Asisten Ahli

-

1

-

3

4

14

RENCANA STRATEGIS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2015-2019

3

Lektor

1

1

1

1

4

4

Lektor Kepala

14

13

12

11

50

5

Guru Besar/Profesor

2

1

4

3

10

TOTAL

17

16

17

25

75

B

Pendidikan
Tertinggi :

1

S1

-

-

-

-

-

2

S2/Profesi/Sp-1

7

7

7

17

37

3

S3/Sp-2

10

9

10

8

38

TOTAL

17

16

17

25

75

* Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan
Ada dua kategori tenaga kependidkan yaitu tenaga kependidikan
tetap (PNS) dan tenaga kependidikan non PNS (honorer). Tenaga
kependidikan PNS terdiri atas beberapa unsur yaitu tenaga administrasi,
tenaga laboran, pustakawan, dan arsiparis. Demikian juga tenaga
kependidikan honorer terdiri atas tenaga administrasi, tenaga laboran,
tenaga pustakawan, tetapi tidak ada honorer untuk tenaga arsiparis.
Tenaga bantu lainnya yaitu satuan pengaman sebagai tenaga kontrak
Cleaning Service (Pelayanan Kebersihan) yang dipihak ketigakan.

5.

Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Sejak IAIN Alauddin berubah status menjadi UIN Alauddin

Makassar, perkembangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Faktor utamanya
disebabkan oleh terbukanya ruang berkompetisi bagi calon mahasiswa
pada program studi di bawah fakultas. Disamping disebabkan oleh
peningkatan jumlah kenaikan penduduk. Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Alauddin Makassar menyelanggarakan wisuda 3 kali setahun, yaitu
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periode April, Agustus, dan Desember. Jumlah mahasiswa wisuda setiap
periode mencapai 150 sampai dengan 300 orang yang dilaksanakan
dalam satu hari.
6.

Bidang Sarana dan Prasarana
a. Lahan

dan

bangunan;

Fakultas Syariah dan Hukum
terletak di dalam kampus UIN
Alauddin Makassar memiliki
lahan seluas 39 ha. Gedung
Utama Fakultas Syariah dan
Hukum dilengkapi AC dan Wifi

b. Laboratorium; Selain sarana ruang perkuliahan dan administrasi,
Fakultas Syariah dan Hukum dilengkapi sarana laboratorium falak,
dan justicy yang berfungsi menunjang proses pembelajaran melalui
kegiatan praktikum.
c. Perpustakaan; Dalam menunjang proses pembelajaran khususnya
ketersediaan referensi selain pada perpustakaan UIN Alauddin,
Fakultas Syariah dan Hukum memiliki perpustakaan fakultas yang
memberi layanan penyediaan referensi yang dibutuhkan civitas
akademika Fakultas Syariah dan Hukum. Perpustakaan Fakultas
Syariah dan Hukum (FSH) bertempat di lantai 3 gedung FSH.

NO.

JENIS PRASARANA

JUMLAH

TEMPAT (RUANG)

1

Ruang Dekan

1

Gedung M = Lt 2

2

Ruang Wakil Dekan

3

Gedung M = Lt 2

3

Ruang Kuliah

25

Gedung M = 13
Gedung B = 12
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4

Ruang Jurusan/Program Studi

4

Gedung M - Gedung L

5

Ruang Dosen

27

Gedung Dosen Terpadu

6

Ruang Tata Usaha

3

Gedung M = Lt 1

7

Ruang Munaqasyah

1

Gedung M = Lt 1

8

Lecture Theater

1

Gedung M = Lt.1 (101)

9

Laboratorium Komputer

1

Gedung M = Lt.4 (407)

10

Laboratorium Yustisi

1

Gedung M = Lt.4 (408)

11 Perpustakaan

1 Gedung M = Lt.3 (304)

12 Laboratorium Falak

1 Gedung M = Lt.4 (402)

13 Ruang Rapat Senat

1 Gedung M = Lt.2 (205)

14 Ruang Rapat Pimpinan

1 Gedung M = Lt.2 (203.a)

15 Ruang Bendahara

1 Gedung M = Lt.2

16 Ruang KPM/GPM

1 Gedung M = Lt 1

17 Ruang Klinik Hukum

1 Kampus 1

18 Ruang Pelatihan Advokasi

1 Kampus 1

Dengan demikian, prasarana pendidikan yang telah diusahakan
dan dimiliki sampai saat ini dipandang telah mencukupi atau wajar untuk
menjamin penyelenggaran Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu.
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum (FSH)
dipimpin oleh Ketua Program Studi dibantu oleh sekertaris program studi
serta diusulkan pembukaan pendidikan khusus profesi advokat.
(1) melaksanakan pembelajaran dan pengabdian berbasis riset,
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(2) meningkatkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional,
menjadi rujukan dalam pengembangan peradaban Islam,
(3) menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan
kualitas kerja fakultas,
(4) memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra
fakultas, dan
(5) membangun

organisasi

yang

sehat

dengan

menerapkan

manajemen akreditasi, penjamin mutu, dan evaluasi diri secara
berkesinambungan, dengan prinsip, transparansi, otonomi, dan
akuntabilitas. Untuk mendukung segala aktivitas mahasiswa,
fakultas

ini

dilengkapi

dengan

Laboratorium

Multimedia,

Laboratorium Yustisi, Laboratorium Falak, Perpustakaan Fakultas,
Klinik Hukum serta Lembaga Bantuan Hukum.
7.

Bidang Kerjasama
Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas layanan tridarma

perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, bidang
penelitian, dan bidang pengabdian kepada masyarakat, Fakultas Syariah
dan Hukum telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama
yang dilaksanakan mulai dari tingkat regional, nasional, maupun
internasional. Kerjasama tersebut melibatkan berbagai elemen seperti
Lembaga pendidikan dalam maupun luar negeri; Instansi Pemerintah,
BUMN, Perusahaan Swasta serta lembaga-lembaga terkait lainnya.
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BAB II
POTENSI, PERMASALAHAN, DAN ANALISIS STRATEGIS

A. Arah Kebijakan Program Studi Ilmu Hukum
Sesuai

dengan

mengembangkan

Permenristekdikti

instrumen

akreditasi

No
yang

32/2016,

BAN-PT

relevan

dengan

pengembangan sektor pendidikan tinggi di Indonesia dan mengikuti
perkembangan global. Perkembangan global dalam Pendidikan Hukum,
diperlukan pengelolaan Program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan
Hukum (FSH) yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Tujuannya
untuk mewujudkan visi-misi dalam meningkatkan kegiatan pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkelas nasional
dan dunia dengan berlandaskan kearifan lokal. Sasarannya untuk
mengembangkan dan memperkuat manajemen fakultas yang mandiri dan
mempunyai tata kelola yang baik (Good Faculty Governance) serta
meningkatkan kesejahteraan segenap sivitas akademika yang bercirikan
profesionalitas. Setelah dilakukan self evaluation, maka dapat disusun
Rencana strategis Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan
Hukum ini dengan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,
dan Threats).
B.

Strengths.
Untuk mewujudkan visi dan misi menjadi bermutu, Prodi Ilmu

Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin dalam melaksanakan
tri dharma menerapkan regulasi need assessment (Market signal) yang
sesuai dengan best practice yang didukung oleh quality etika yang
memadai. Karena itu, FSH menerapkan prinsip-prinsip manajemen
rasional dalam rangka inovasi pendidikan hukum. FSH sebagai trend to
the good dengan dukungan kuantitas dan kualitas tenaga dosen tetap
yang bermutu sebanyak

22 orang dosen ( 2 Profesor, 8 Doktor, 12

Magister) dan alumni, serta adanya jaringan kerjasama yang luas baik dari
dalam negeri, luar negeri maupun masyarakat mendukung pelaksanakan
proses pendidikan dan penelitian yang unggul. Hal ini dibuktikan dengan
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dipilihnya program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan hukum menjadi
tempat review kurikulum dari ahli kurikulum Perguruan Tinggi Australia
yang rangking 1 dan 5 dunia. Jumlah mahasiswa baru yang diterima terus
meningkat. Ini menunjukkan bahwa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Syariah dan Hukum terus diminati. Untuk mendukung kegiatan penelitian
di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, telah tersedia
Standart

Operating

Procedure

(SOP),

fasilitas,

alat,

profil,

dan

laboratorium terpadu, serta informasi lain yang dapat dilihat di dalam
portal Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.
C.

Weaknesses.
Sistem tata-kelola tri dharma yang diterapkan saat ini di Program

Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, belum menunjukkan
adanya resource sharing, baik sumber daya manusia maupun fasilitas di
program studi dan unit yang ada. Pengembangan visi-misi Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, masih bersifat top down. Untuk
saat ini, perlu menggali visi-misi di tingkat grass root. Pada proses
akademik dan kemahasiswaan, ada beberapa hal yang belum berjalan
dengan baik, diantaranya pada tahap rotasi praktikum, kompetensi
tertentu belum terlaksana secara optimal. Siklus pengembangan soal,
pelaksanaan ujian, dan evaluasi soal belum optimal. Pemantauan hasil
belajar mahasiswa belum berkesinambungan. Mekanisme yang ada
belum bersifat proaktif. Demikian pula, staf akademik dan sarana
pelayanan

belum termanfaatkan secara optimal di dalam proses

perkuliahan. Mekanisme evaluasi pembimbing telah dilaksanakan tetapi
belum berjalan secara optimal dan hasil-hasil evaluasi belum menjadi
feedback untuk pengembangan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Syariah dan Hukum secara kontinyu. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Syariah dan Hukum sedang membentuk unit pelayanan masyarakat
secara terpadu untuk melayani berbagai aspek kebutuhan. Lembaga
Konsultasi dan bantuan hukum serta Klinik Hukum sedang dipersiapkan.
Dalam bidang penelitian dan publikasi, perlu dilakukan perbaikan
monitoring dan evaluasi. Jumlah publikasi jurnal masih rendah. Rasio
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penyusunan proposal dalam pelaksanaan penelitian masih rendah. Staf
teknisi masih terbatas. Selain itu program studi mendorong dibentuknya
jurnal

yang

terakreditasi,

serta

jurnal

khusus

mahasiswa

dalam

mempublikasi hasil karya ilmiahnya.
D.

Opportunities.
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum

mendapatkan kepercayaan dari stakieholder

yang tinggi. Hal ini

ditunjukkan dengan diperolehnya grant untuk kegiatan pendidikan dan
penelitian. Potensi sumber dana juga meningkat, baik dari dana
masyarakat (Fakultas/ Universitas) maupun hasil sinergi antara academy
and government dan kerjasama nasional dan internasional. Hal tersebut
juga didukung adanya otonomi perguruan tinggi secara penuh sesuai
dengan UU Pendidikan nasional. Sumber dana yang ada dialokasikan
untuk pengembangan proses pendidikan, SDM, fasilitas pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Program Studi Ilmu
Hukum

Fakultas

Syariah

dan

Hukum

menjadi

rujukan

dalam

pengembangan ilmu pengetahuan.
E.

Threats.
Adanya persaingan nasional dan global dalam pengelolaan institusi

pedidikan syariah dan hukum, maka Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Syariah dan Hukum perlu mengantisipasi. Ancaman yang lain yang perlu
mendapatkan perhatian Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan
Hukum adalah sumber daya manusia menjadi brain drain ke institusi lain
dan pensiun. UU dan regulasi belum pas searah, serta belum optimalnya
pengelolaan sumber daya. Bertambahnya jumlah Fakultas Syariah dan
Hukum ditempat lain, lagi pula berkualitas. Percepatan perubahan di
tingkat nasional dan internasional di bidang hukum, perlu mendapatkan
perhatian. Demikian juga belum adanya akreditasi institusi yang memadai.
Munculnya pusat research di institusi lain sehingga perlu dipikirkan cara
antisipasi secara bijak.
Matriks analisisnya sebagai berikut :
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MATRIK SWOT

Strength (S)

1. Program

Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Alauddin telah memiliki
sistem layanan informasi berbasis IT.
2. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Syariah dan Hukum UIN telah menerapkan
Sistem
Informasi
Akuntansi Terintegrasi
3. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Alauddin
memiliki sistem penjaminan mutu
yang cukup mapan dan telah mendapat
pengakuan eksternal
4. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Alauddin memiliki sumber
daya yang potensial
5. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Alauddin Memiliki
potensi sumber daya yang dapat
dikerjasamakan
6. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Syariah dan Hukum UIN memiliki
Reputasi individu sebagai salah satu
modal peningkatan reputasi lembaga
7. Program Studi Ilmu HukumFakultas Syariah
Dan Hukum UIN memiliki beberapa
pusat studi yang berkontribusi pada
masyarakat
8. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah
dan Hukum UIN memiliki kurikulum
yang berbasis pada ke-unggulan lokal
9. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Syariah dan Hukum UIN telah
memliki program praktikum berbasis solusi.

Weakness (W)

Sistem remunerasi di Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
UIN belum berbasis pada kinerja.
2. Sistem pengembangan SDM yang kurang
terencana.
3. Sistem pengelolaan fasilitas Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN
masih lemah.
4. Pelaksanaan pola pengembangan
kemahasiswaan di Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum UIN belum
optimal.
5. Budaya akademik Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN
belum merata.
6. Inovasi pembelajaran dan pemanfaatan IT
di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah
dan Hukum UIN belum berjalan baik.
7. Kuantitas mahasiswa dan dosen asing di Progr
am Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan
Hukum UIN masih kurang.
8. Rendahnya kualitas dan kuantitas penelitian
9. Kurangnya publikasi karya ilmiah di ti
ngkat internasional.
10. Pengabdian masyarakat berbasis kompet
ensi keilmuan dan hasil riset
masih rendah.
11. Implementasi nilai-nilai keislaman
dalam pengelolaan kelembagaan,
kegiatan belajar mengajar dan
kemahasiswaan di Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum UIN masih rendah.
1.

Opportunities (O)
1.

Adanya dukungan eksternal untuk

Threats (T)
1.

Semakin

pengembangan SDM.
2.

Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung

banyaknya

perguruan

tinggi

lain menerapkan sistem informasi.
2.

kompetensi yang berbasis lokal

Perguruan tinggi lain telah menerapkan sist
em remunerasi berbasis kinerja.

3.

Peluang partisipasi di tingkat nasional semakin terbuka

3.

Tuntutan stakeholder semakin tinggi

4.

Bertambah dan potensialnya alumni Program Studi

4.

Persaingan antar perguruan tinggi semakin ket

Ilmu Hukum Fakultas Syriah dan Hukum UIN.
5.

Peluang kerjasama dari negara sedang

at.
5.

dan negara muslim semakin terbuka
6.

Peluang penelitian yang berbasis lokal

uan tinggi telah semakin ketat.
6.

semakin terbuka
7.

Semakin banyaknya penawaran hibah
berbasis kompetisi.

Persaingan rekruitmen mahasiswa pergur
Lingkungan kerja semakin menuntut leadership
.

7.

Tuntutan stakeholder terhadap penguasaan
keahlian yang diakui
secara internasional semakin tinggi.
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MATRIK STRATEGI SWOT

Strategi S-O
1.

Strategi W-O

Optimalisasi pemanfaatan peluang ekster 1.
nal.
2. Optimalisasi peran satuan organisasi
2.
akademik dalam pelaksanaan darma.
3. Optimalisasi sumber daya dalam
rangka menghasilkan genenersi.
4. Intensifikasi
dan
ekstensifikasi
si
sistem penjaminan mutu di bidang
3.
akademik.
5. Peningkatan reputasi akademik.
4.
6. Intensifikasi kerjasama yang telah
5.
dibangun,
7. Ekstensifikasi kerjasama internasional
6.
dengan mengutamakan negara
sedang berkembang dan negara
mayoritas muslim.

Pengembangan
atmosfir
dan
budaya akademik.
Peningkatan peran aktif Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan
Hukum UIN
dalam
berbagai
forum
nasional
dan internasional.
Peningkatan kualitas dan kuantitas pera
n aktif alumni.
Intensifikasi kerjasama internasional.
Pengembangan
penelitian
berbasis
lokal.
Peningkatan
penyuluhan hukum
dan
pengabdian masyarakat
berbasis komptensi keilmuan dan
hasil riset.

Strategi S-T
1. Pengembangan sistem layanan informasi
kinerja individu dan unit yang terintegrasi
dengan sistem layanan informasi lainnya.
2. Optimalisasi implementasi sistem informasi
terintegrasi.
3. Optimalisasi implementasi sistem
Penjaminan mutu.
4. Pengembangan sistem yang mengintegrasikan
pengelolaansemua sumberdaya.
5. Pemantapan sistem penerimaan
mahasiswa baru.
6. Pengembangan pengelolaan
Nasional Program.

Strategi W-T
1. Pengembangan remunerasi berbasis kinerja
akademik/administrasi (insentif

berbasis kerja).

2. Pengembangan sistem penganggaran
berbasis kinerja sebelumnya dan
rasionalitas rencana program.
3. Pendampingan kaderisasi pengurus
lembaga kemahasiswaan.
4. Pemantapan budaya kerja yang Islami.
5. Peningkatan silaturahmi baik formal
maupun informal.
6. Pengembangan sistem pembelajaran.
7. Optimalisasi pelaksanaan pola pengembangan
kemahasiswaan.
8. Peningkatan promosi yang kreatif dan inovatif.
9. Peningkatan kuantitas dan kualitas mahasiswa
dan dosen asing.
10. Pengembangan sertifikasi nasional institusi.
11. Penguatan implementasi nilai-nilai keislaman
dalam pengelolaan kelembagaan, kegiatan
belajar mengajar dan kegiatan kemahasiswaan.
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BAB III
KERANGKA PENGEMBANGAN
A.

Kerangka Pengembangan Program Studi

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
berkomitmen untuk mengembangkan institusi dengan memiliki reputasi
global hal yang sama dilakukan Universitas Islam Negri Alauddin dengan
memiliki daya saing dan pengakuan secara global, dengan beberapa
indikator berikut: a). memiliki reputasi akademik yang unggul, b). alumni
yang berdaya saing secara internasional, c). tingginya publikasi ilmiah
dosen yang dirujuk, d). rasio yang ideal antara dosen dan mahasiswa, e).
hasil-hasil

penelitian

yang

dipublikasikan

secara

internasional,

f).

tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan akademik,
dan g). tingginya prosentase jumlah mahasiswa dan dosen asing.
Dalam merespon kebijakan tersebut, UIN Alauddin Makassar telah
merumuskan visi,

misi,

dan tujuannya dalam beberapa tahapan

(milestones) yang nantinya diharapkan akan mengantarkan UIN Alauddin
Makassar menjadi salah satu universitas yang bereputasi global pada
tahun 2040. Perumusan visi, misi, dan tujuan yang berorientasi pada
universitas yang bereputasi global tersebut merupakan respon positif
terhadap isu pembangunan perguruan tinggi bertaraf internasional, dan
dorongan cita-cita luhur untuk berperan aktif mewujudkan perguruan tinggi
yang berkualitas, yang berkontribusi nyata mencetak sumber daya
manusia yang bermutu, mengembngkan ilmu pengetahuan secara
kontinu, serta mengimplementasikan secara nyata ilmu di masyarakat
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sebagai strategi dalam rangka merealisasikan visi tersebut,
Renstra jangka panjang Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Alauddin Makassar disusun dalam 4 (empat) tahapan
(milestones) sebagai berikut: 2015-2040

1. Tahap Strengthening Internal Capacity (2015-2019)
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Kebijakan tahap ini difokuskan pada pembenahan internal dan
pembangunan karakter kelembagaan, baik pada aspek substansi
akademik melalui pengembangan budaya penelitian dan penguatan
kerangka integrasi keilmuan maupun aspek tata kelola kelembagaan dan
keuangan. Keberhasilan tahap ini ditandai dengan terpenuhinya berbagai
kondisi kelembagaan, baik dari sisi sistem akademik, tata kelola
kelembagaan yang meliputi keuangan, organisasi dan sumber daya
manusia maupun ketersediaan sarana dan prasarana.
2. Tahap Improving Performance (2020-2024)
Fokus institusi pada tahap ini adalah upaya peningkatan kinerja Tri
Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat dalam kesatuan yang sinergis. Tahap ini merupakan
tahap pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan jaminan mutu
pendidikan, baik akademik maupun non-akademik. Indikator keberhasilan
pada tahap ini ditandai dengan peningkatan kerjasama Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan
berbagai institusi, dalam dan luar negeri.
3.

Tahap Comparative Advantages (2025-2029)
Peningkatan keunggulan kompetitif Prodi/Jurusan di lingkup

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin
Makassar yang berdaya saing dan tampil beda dibandingkan dengan
Prodi/Jurusan di perguruan tinggi negeri yang lain melalui upaya
pengintegrasian ilmu agama dan umum maupun sebaliknya menjadi
orientasi utama institusi pada tahapan ini. Indikator keberhasilan tahap ini
ditandai dengan peningkatan integrasi hukum Islam dan Hukum Positif di
Indonesia.
4.

Tahap Competitive Advantages (2030-2034)
Pada tahapan ini, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Alauddin Makassar memberikan penekanan yang maksimal
pada bidang penelitian yang terintegrasi dengan kajian Islam. Kegiatankegiatan akademik yang diprogramkan, diarahkan untuk perbaikan dan
penguatan kemampuan penelitian yang memiliki pengaruh yang kuat dan
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signifikan. Kajian lokal namun memiliki pengaruh global serta kesiapan
Universitas untuk ikut terlibat dalam penelitian-penelitian yang memiliki
hasil dan implementasi yang kuat untuk pengembangan Islam dan
kemanusiaan secara integral menjadi fokus. Tingkat keberhasilan capaian
pada tahapan ini dapat dilihat dari banyaknya penelitian-penelitian yang
dilakukan oleh civitas akademika Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Makassar yang memiliki
keunggulan yang sangat kompetitif, baik pada tingkat regional, maupun di
tingkat global.
5.

Tahap Global Recognition (2035-2039)
Penguatan eksistensi dan daya saing Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar UIN Alauddin
Makassar pada taraf internasional menjadi fokus institusi pada tahapan
ini. Indikator keberhasilan pencapaian pada tahap ini ditandai dengan
terpenuhinya seluruh indikator World Class University.
B.

Kebijakan Dan Program Strategis
1. Alur Perumusan Kebijakan, Program dan Kegiatan

Rencana Strategis Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Alauddin Makassar tahun 2015-2019 ini merupakan
penjabaran dari empat tujuan pengembangan yang telah disebutkan di
atas. Keempat tujuan ini kemudian dikategorikan dalam empat kelompok
kebijakan, yaitu:
a. Kebijakan Peningkatan Kinerja Pendidikan dan Pengajaran;
b. Kebijakan Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan
Pengabdian pada Masyarakat;
c. Kebijakan Peningkatan Kinerja, Efektivitas dan Efisiensi Struktur
Organisasi;
d. Kebijakan Peningkatan Kinerja dan Penegakan Prinsip-prinsip Tata
Kelola Universitas yang Baik (Good University Governance).
Masing-masing kelompok kebijakan tersebut akan menghasilkan
kebijakan-kebijakan

strategis

yang

akan

menjadi

patokan

dalam

penyusunan program, kegiatan, indikator, dan target capaian. Gambar
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berikut menggambarkan alur perumusan kebijakan, program, dan
kegiatan:
Alur Perumusan Program dan Kegiatan

2. Kebijakan, Program dan Kegiatan
a. Peningkatan Kinerja Pendidikan dan Pengajaran
Kebijakan

peningkatan

kinerja

pendidikan

dan

pengajaran

dikelompokkan dalam 8 delapan) kebijakan strategis sebagai berikut:
1) Peningkatan Mutu Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif
Program-program untuk peningkatan mutu integrasi Hukum Islam
dan Hukum Positif adalah: pengembangan keunggulan kompetitif
dan komparatif.
2) Penguatan Program Studi
Guna

meningkatkan

dilakukan

aspek

penguatan

pengembangan

dan

akademik

kapasitas

program

program

penguatan

spesifikasi

studi,

studi,

perlu

workshop

program

studi,

pendampingan akreditasi program studi serta pendampingan dan
penguatan database program studi.
3) Peningkatan Kualitas Pembelajaran
Program-program
meningkatkan

kualitas

yang

dilakukan

pembelajaran

dalam
yaitu:

upaya
pertama,

27

RENCANA STRATEGIS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2015-2019

pengembangan modul pembelajaran STILeS (Student Teacher
Integrated Learning System);
dalam pembelajaran;

kedua,

pemanfaatan

ketiga, penggunaan bahasa

IT
asing

dalam pembelajaran; keempat, evaluasi pembelajaran.
4) Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dalam upaya peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan,

dilakukan

program-program

yang

mencakup:

pertama, peningkatan mutu manajemen penyediaan dosen dan
tenaga kependidikan; kedua, rekrutmen dan pengangkatan dosen
berdasarkan kebutuhan program studi dan tenaga kependidikan
berdasarkan analisis beban kerja; ketiga, peningkatan kualifikasi
dan kompetensi tenaga pendidik berdasarkan kebutuhan program
studi dan tenaga kependidikan berdasarkan tuntutan pekerjaan;
keempat, pengusulan guru besar dan lektor kepala berdasarkan
kualifikasi akademik, kompetensi, dan kebutuhan program studi.
5) Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan Programprogram yang dilakukan untuk peningkatan mutu sarana dan
prasaran pendidikan yaitu: pertama, peningkatan manajemen
penyediaan sarana dan prasarana pendidikan; kedua, peningkatan
mutu akademik sarana dan prasarana umum; ketiga, peningkatan
kualitas sarana akademik khusus yang bermutu; keempat,
peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang yang
bermutu.
6) Peningkatan Mutu Input Mahasiswa
Program yang dilakukan untuk peningkatan mutu input mahasiswa
yaitu peningkatan kualitas seleksi penerimaan mahasiswa baru.
7) Peningkatan Mutu Mahasiswa
Guna meningkatkan mutu mahasiswa, maka dilakukan programprogram yang mencakup peningkatan kualitas mahasiswa baru,
peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan, dan peningkatan
kualitas akademik mahasiswa.
8) Peningkatan Mutu dan Daya Saing Alumni
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Dalam upaya peningkatan mutu dan daya saing alumni, dilakukan
program-program yaitu: pertama, peningkatan mutu manajemen
alumni; kedua, peningkatan kompetensi profesional alumni; ketiga,
peningkatan kompetensi entrepreneurship; keempat, peningkatan
kompetensi personal/interpersonal.
b. Peningkatan

Kinerja

Penelitian,

Publikasi

Ilmiah,

dan

Pengabdian kepada Masyarakat
Kebijakan Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi Ilmiah
dan Pengabdian kepada Masyarakat dikelompokkan dalam 2
(dua) kebijakan strategis sebagai berikut:
1) Penyediaan

Sarana

Pengembangan

Kompetensi

Dosen

Kebijakan penyediaan sarana pengembangan kompetensi dosen
dilaksanakan dalam bentuk 3 (tiga) program yaitu: pertama,
peningkatan kualitas dan kuantitas karya ilmiah civitas akademika;
kedua, penyusunan dan penerbitan buku; ketiga, penyebarluasan
gagasan.
2) Penguatan

Pengabdian

Masyarakat

Berbasis

Integrasi

Keilmuan
Guna menguatkan pengabdian masyarakat berbasis integrasi
keilmuan perlu dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain desa binaan
berbasis pos daya, pelaksanaan kuliah kerja nyata, bantuan dan
konsultasi hukum, pendampingan masyarakat berbasis prodi,
pelatihan dan pemberdayaan masyarakat dengan pola-pola LSM
sesuai prodi Ilmu Hukum.
c. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Struktur Organisasi
Kebijakan peningkatan efektifitas dan efisiensi struktur organisasi
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kebijakan strategis sebagai berikut:
1) Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Struktur Organisasi
Dalam upaya peningkatan efektivitas

dan efisiensi struktur

organisasi, dilakukan 2 (dua) program yaitu: pertama, review
tupoksi unit-unit organisasi; kedua, reorganisasi unit-unit organisasi
berdasarkan tupoksi.
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2) Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Antar Unit pada Area
Kunci Manajerial
Kebijakan peningkatan koordinasi dan sinergi antar unit pada area
kunci manajerial dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu:
pertama, peningkatan koordinasi dan sinergi antar unit; kedua,
pengembangan sistem informasi dan komunikasi antarlini.
d.

Peningkatan

Penegakan

Prinsip-Prinsip

Tata

Kelola Universitas yang Baik
Kebijakan peningkatan peningkatan penegakan prinsip-prinsip tata
kelola universitas yang baik dikelompokkan dalam 5 (lima) kebijakan
strategis sebagai berikut:
1) Peningkatan Profesionalisme Manajemen Akademik Programprogram yang dilakukan dalam rangka peningkatan profesionalisme
manajemen akademik yaitu: pertama, pengembangan sistem
penjaminan

mutu;

kedua,

mahasiswa

baru;

ketiga,

peningkatan
peningkatan

layanan
layanan

penerimaan
akademik

mahasiswa.
2) Peningkatan

Profesionalisme

Manajemen

SDM

Program-

program yang dilakukan dalam rangka peningkatan profesionalisme
manajemen SDM, yaitu: pertama, peningkatan efektivitas proses
rekruitmen; kedua, pengembangan sistem karir PNS/ASN; ketiga,
peningkatan kualitas SDM PNS/ASN; keempat, penilaian dan
evaluasi PNS/ASN; kelima, peningkatan kesejahteraan PNS/ASN;
keenam, pascakerja PNS/ASN.
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BAB IV
PENUTUP
A.

Pengembangan dan Pelaksanaan Renstra
Renstra Program Studi Ilmu Hukum disusun dengan merujuk pada

Rencana Strategis UIN Alauddin Makassar tahun 2015 – 2019 di bidang
Pendidikan, dan Rencana Strategis. Tujuan pembuatan renstra Program
Studi ini adalah sebagai pedoman kerja kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara Program Studi. Hal ini dikarenakan
renstra Program studi ini merupakan penjabaran dari rumusan visi, misi,
dan tujuan Fakultas dan Universitas. Renstra Program Studi ini disusun
sebagai panduan pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuan dan visi oleh
manajemen program studi. Dengan demikian, renstra Universitas ini harus
menjadi komitmen bersama seluruh pihak dalam manajemen Program
Studi, agar pengembangan Program Studi dapat berlangsung secara
kontinu.
Karena renstra Program Studi ini merupakan acuan kerja, maka
perlu ditindaklanjuti dengan pembahasan untuk menjamin kontinuitas
program kerja dan ketercapaian tujuan sesuai dengan indikator dan target
yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka masingmasing unit dan sub unit manajemen program studi perlu melakukan
identifikasi mengenai kebijakan, program dan kegiatan, serta memastikan
bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan tersebut dapat
dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu,
semua

fakultas/lembaga/pusat/unit

kerja

di

lingkup

UIN

Alauddin

Makassar perlu memiliki Rencana Strategis masing-masing unit dalam
rangka pengembangan potensi institusi secara optimal. Namun demikian,
renstra program studi ilmu hukum tetap mengacu pada renstra
Universitas.
Diharapkan agar koordinasi dan pendekatan yang bersifat sinergis,
mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap implementasi
berbagai program dan kegiatan tersebut dalam berkoordinasi dengan
fakultas dan universitas. Hal ini perlu dilaksanakan untuk menghindari
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terjadinya tumpang tindih program, kegiatan dan anggaran antar unit.
Jadi, eksistensi unit-unit tersebut dengan segala kekhususannya, mulai
dari visi, tujuan, misi dan strategi pengembangan yang dipilih tidak bersifat
independen, namun tetap terkait satu sama lain karena berdasarkan pada
renstra yang sama, yaitu Renstra Universitas.

B.

Monitoring dan Evaluasi
Implementasi renstra Program studi ini memerlukan kegiatan

monitoring and evaluation (monev) dan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari implementsi renstra itu sendiri. Kegiatan monev ini
bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan kemudian
mengevaluasinya untuk selanjutnya dilakukan tindakan-tindakan korektif.
Kegiatan monev ini dilaksanakan oleh pimpinan fakultas dan juga
pimpinan program studi dengan berpedoman pada rencana kerja tahunan.
Pada setiap tahun anggaran, pimpinan program studi memastikan
tersedianya rencana kerja tahunan yang merujuk pada Renstra program
studi. Tahapan selanjutnya adalah pimpinan program studi melakukan
peninjauan secara berkala mengenai efektivitas seluruh program dan
kegiatan pada program studi.
Pimpinan program studi bersama pimpinan fakultas di akhir setiap
tahun anggaran melakukan evaluasi dalam bentuk kajian dan analisis
terhadap kontinuitas program dan kegiatan, serta pencapaian target-target
yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi salah
satu rujukan dalam menyusun program dan kegiatan serta penetapan
target paa tahun berikutnya.
Pada akhir setiap tahapan (milestone), pimpinan fakultas bersama
pimpinan program studi melakukan evaluasi secara komprehensif
terhadap seluruh kebijakan, program, kegiatan, dan indikator serta target
capaian yang telah dilaksanakan dan ditetapkan. Kegiatan evaluasi ini
meliputi ketepatan perencanaan, kontinuitas program dan kegiatan,
ketercapaian indikator dan target, prestasi yang diraih, serta kendalakendala yang dihadapi. Selanjutnya, hasil evaluasi pada setiap tahapan
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tersebut

menjadi

salah

satu

faktor

pertimbangan

penting

dalam

penyusunan rencana kerja dan penetapan strategi menuju tahap
(milestone) berikutnya.
Wassalam
Samata-Gowa, November 2015
Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
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RENCANA OPRASIONAL (RENOP) KEGIATAN TAHUN 2015 - 2019
SAT UAN ORGANISASI
VISI

: Program Studi Ilmu Hukum
: Sebagai pusat riset, pengkajian, dan pengembangan keilmuan hukum yang berperadaban

MISI

: 1. Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kemampuan menerapkan hukum di tengah-tengah masyarakat;
2. Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kemampuan dalam menjalankan profesinya;
3. Mewujudkan nilai-nilai budaya hukum yang Islami.

No.
1

Tujuan Strategis
Menghasilkan produk
intelektual yang bermanfaat
dan terbangunnya potensi
insani yang kuat

Sasaran
1.1 T erserapnya alumni/lulusan
yang mengabdi di masyarakat
sesuai kompetensinya

1.2. Meningkatnya kualitas
akademik dan non mahasiswa

Strategi

Program

Kegiatan

2

3

4

P.1.1. Melaksanakan reviuw
kurikulum dengan melibatkan
stakeholder

K.1.1 Workshop Reviuw
kurikulum dan kegiatan
pendukung lainnya

√

√

√

√

1.1.2 Peningkatan kualitas
alumni

P.2.1 Peningkatan
pengetahuan praktis dan
teoritik mahasiswa

K.2 Membentuk perpustakaan
program studi

√

√

√

√

1.1.3 Presentase lulusan yang P.3.1 Peningkatan layanan
bekerja sesuai kompetensi
informasi bursa kerja

K.3 Informasi bursa kerja
praktikum

√

√

√

√

1.2.1 Pelaksanaan
P.2.1 T ersedianya manual
administrasi akademik sesuai mutu kegiatan akademik
standar mutur

K. 4 Lomba Peradilan Semu,
Debat Hukum, Olah Raga, Seni,
dan lain-lain

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.2.2. Keterlibatan mahasiswa P.2.2 Mendorong pelaksanaan K.5 Mendorong pelaksanaan
dalam berbagai lomba
dan keikutsertaan mahasiswa
berbagai lomba di bawah
dalam berbagai lomba
koordinasi HMJ

2

Meningkatkan kualitas dosen
dalam implementasi T ri
Darma Perguruan T inggi

1.2.3. Menerbitkan tabloid
mahasiswa

P.2.3 T ersedianya sarana
penyebarluasan gagasan bagi
mahasiswa

K.6 Penerbitan tabloid
mahasiswa

1.2 T erimplementasinya sec ara
maksimal T ri Darma Perguruan
T inggi

2.1.1 Keseluruhan Dosen
Program Studi memiliki
sertifikat pendidik

P.2.1 Pendistribusian
kewajiban akademik dosen
sesuai kec ukupan kewajiban

K.2.1 Distribusi mata kuliah

1.2.2 Meningkatkan kualitas
pribadi bagi dosen/tenaga
pengajar

2.1.2 Menggalakkan kegiatan P.2.2 Pelibatan dosen dalam
yang berorientasi peningkatan kegiatan dan Karya Ilmiah
kualitas dosen

K.2.2 Penelitian Mandiri,
kelompok, dan program studi.

Pelibatan dalam program
penulisan buku
Penerbitan Jurnal Program Studi
2.1.3 Memotivasi dosen
program studi untuk
melanjutkan janjang
pendidikan serta
penyelesaian tugas akhir

3

Program Studi sebagai pusat
kajian hukum umum

3.1 Program studi IH sebagai
program studi yang banyak
peminat

Tahun Pelaksanaan
1

1.1.1 Menyusun kurikulum
berbasis KKNI

P.2.3 Pelibatan dosen dalam
kegiatan pengabdian
masyarakat

K.2.3 Membentuk Pendidikan
Khusus Profesi Advokat

P.2.4 Melibatkan dosen
sebagai narasumber

K.2.4 Penyuluhan Hukum di
lokasi tertentu

P.2.5 Pelibatan dosen dalam
kegiatan program
pengembangan karakter

K.2.5 Seminar Nasional
√

√

√

√

K.2.6 Seminar Internasional

√

√

√

√

K.2.6 CBT

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3.2.1 Pelaksanaan sosialisasi
ke masyarakat

K.3.1 Sekolah dan masyrakat

3.2.2 Menggalakkan
informasi melalui media
c etak dan media online

K.3.2 Website prodi, koran

3.2.3 Peningkatan akreditasi
program studi

P.2.3 Menyusun borang
akreditasi

K.3.3.1 Borang Akreditasi

3.2.4 Menjalin kerjasama
dengan berbagai lembaga

P.2.4 Menjajaki kerjasama
dengan berbagai Instansi,
negeri maupun swasta

K.3.2.4 Nota Kerjasama

Samata,

2015

Ketua Jurusan
Ilmu Hukum

Istiqamah, S.H., M.H.
NIP: 19680120199503 2 001
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Jangka
Waktu

Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan
Penelitian
Sasaran

Periode
I
(20152016)

1. Lulusan 75%
terserap pada
bidang yang sesuai
kompetensi utama
2. Terbentuknya
Asosiasi program
studi dan dosen
ilmu hukum PTKIN
3. Melaksanakan
kerjasama dengan
organisasi profesi
dalam menjalankan
pendidikan
organisasi profesi
hukum.
4. Jurnal
Jurisprudentie
program studi Ilmu
Hukum terbit
secara berkala dan
online dan telah
terdaftar di LIPI
dengan nomor

Strategi
Pencapaian

Bidang Manajerial dan Organisasi

Sasaran

1. Mengadakan 1. Memiliki 1 orang
Pendidikan
dosen tetap
Provesi
PNS
Advokat
2. Memiliki 1 orang
(PKPA);
kandidat Doktor
2. Dosen
3. Memiliki 1 (satu)
pembimbing
orang staf yang
diberikan
telah mengikuti
insentif;
pelatihan
3. Kajur
dan
menejemen
sekjur
administrasi
memperhatik
an
perkembang
n kemajuan
prodi;
4. Menyiapkan
SDM untuk
menguji
mahasiswa,
seperti
menguji
hafalan Al-

Strategi
Pencapaian
1. Mengajukan
Permohonan
penambahan
dosen Ilmu
Hukum

Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Sasaran

1. Pangkalan data
mahasiswa prodi
Ilmu Hukum
lengkap pada
setiap tahun
pelaporan
2. Mendorong
2. Mengikutsertaka
Dosen
n mahasiswa
mendaftar
minimal 1
dan
orang/tim pada
menyampaik
kegiatan
an program
lomba/kegiatan
beasiswa
lainnya bertaraf
yang
ada
nasional/internasi
seperti
onal
LPDP,
3. Terserapnya
Beasiswa
minimal 2 orang
Unggulan
alumni sebagai
dan lain-lain
dosen tidak tetap
pada Prodi Ilmu
3. Mengikutkan
Hukum
staf
dalam
4. Terserapnya
pelatihan
minimal 2 orang
manajemen

Strategi
Pencapaian
1. Memantau proses
pengimputan
pangkalan
data
mahasiswa
oleh
operator Program
Studi
2. Melakukan
pendaftaran
kegiatan
lomba/kegiatan
lainnya
bertaraf
nasional/internasio
nal
3. Melibatkan alumni
yang telah lulus
pendidikan
program magister
dalam
proses
mengajar
mendampingi
dosen
yang
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ISSN-p
5. Menghasilkan
minimal 2 karya
ilmiah/penelitian
dosen program
studi

Qur’an;
5. Memberikan
reward bagi
mahasiswa
berprestasi.

admistrasi

alumni sebagai
Pembimbing
Praktikum
Penguatan
Kompetensi
5. Mengoptimalkan
peran dan fungsi
IKA dalam
menunjang
kegiatan Prodi
Ilmu Hukum

memiliki
kepangkatan
lektor.
4. Mendata
alumni
yang
memiliki
pengetahuan
kompetensi yang
tinggi
kemudian
diundang
melakukan
pembimbingan ke
adik
mahasiswanya.
5. Melibatkan Ikatan
Alumni
dalam
setiap
kegiatan
prodi Ilmu Hukum.
6.

Periode 1. Lulusan 80%
II
terserap pada
bidang yang sesuai
(2016kompetensi utama
2017)
dan kompetensi
pendukung
2. Menghasilkan
minimal 2 karya
ilmiah dosen

1. Memiliki 2 orang
kandidat Doktor
2. Mengikutsertak
an (satu) orang
staf
dalam
pelatihan
menejemen
administrasi
3. Melibatkan

1. Pangkalan
data
mahasiswa prodi
Ilmu
Hukum
lengkap
pada
setiap
tahun
pelaporan
2. Mengikutsertakan
mahasiswa
minimal
2
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3.

4.

5.

6.

program studi yang
termuat dalam
jurnal nasional dan
internasional.
Minimal 2 dosen
menjadi
narasumber dalam
kegiatan nasional.
Menghasilkan
minimal 2 orang
dosen mendapatkan
hibah penelitian
dalam negeri.
Mahasiswa memiliki
keterampilan dalam
menangani kasuskasus hukum.
Tersedianya modul
pembelajaran yang
berbasis integrasi
keilmuan

dosen program
studi
ilmu
hukum
pada
kegiatan
dokumentasi
kinerja secara
online.

3.

4.

5.

6.

7.

orang/tim
pada
kegiatan bertaraf
nasional/internasio
nal
Menghasilkan
alumni yang dapat
bekerja
dalam
bidang
profesi
hukum
Memperluas
jaringan
kerja
pada
berbagai
lembaga
Melibatkan
minimal 2 orang
alumni
yang
memenuhi syarat
sebagai
dosen
tidak tetap pada
Prodi Ilmu Hukum
Terserapnya
minimal 2 orang
alumni
sebagai
Pembimbing
Praktikum
Penguatan
Kompetensi
Mengoptimalkan
peran dan fungsi
IKA
dalam
menunjang
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kegiatan
Prodi
Ilmu Hukum

Periode 1. Lulusan
85%
III
terserap
pada
bidang
sesuai
(2017kompetensi utama
2018)
dan
kompetensi
pendukung
2. Memperoleh
Akreditasi minimal
“C” jurnal program
studi Ilmu Hukum
“Jurisprudentie”
3. Menghasilkan
minimal 2 karya
ilmiah
dosen
program studi yang
dimuat dalam jurnal
nasional/internasion
al.
4. Mengadakan kerja
sama minimal 3 kali
dengan lembaga
dalam negeri
5. Pengajuan
permohonan judul
dan skripsi
mahasiswa
berbasis online

1.

Memiliki
2
orang kandidat
Doktor

1. Pangkalan
data
mahasiswa prodi
Ilmu
Hukum
lengkap
pada
setiap
tahun
pelaporan
2. Mendorong
dan
mengikutsertakan
mahasiswa
minimal
2
orang/tim
pada
kegiatan bertaraf
nasional
dan
internasional
3. 50%
alumni
terserap
pada
bidang
profesi
yang
sesuai
dengan
kompetensi utama
dalam
bidang
profesi hukum
4. Menjalin
kerjasama dengan
lembaga
luar
negeri
5. Terserapnya
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6. Digitalisasi hasil
skripsi mahasiswa
(repositori)

Periode 1. Lulusan
87%
IV
terserap
pada
bidang
sesuai
(2018kompetensi utama.
2019)
2. Menghasilkan
minimal 2 karya
ilmiah
dosen
program studi yang
dimuat dalam jurnal
nasional/internasion

minimal 2 orang
alumni prodi ilmu
hukum
sebagai
dosen tetap non
PNS dan pegawai
honorer.
6. Terserapnya
minimal 2 orang
alumni
sebagai
Pembimbing
Praktikum
Penguatan
Kompetensi
7. Mengoptimalkan
peran dan fungsi
IKAdalam
menunjang
kegiatan
Prodi
Ilmu Hukum

1. Mendorong
dosen
untuk
aktif
dalam
kegiatan
organisasi
dalam
dan
diluar kampus.
2. Mendorong
dosen
untuk
lanjut
kuliah

1. Pangkalan
data
mahasiswa prodi
Ilmu
Hukum
lengkap
pada
setiap
tahun
pelaporan
2. Mendorong
dan
mengikutsertakan
mahasiswa
minimal
2
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al.
3. Mengadakan kerja
sama minimal 3 kali
dengan
lembaga
dalam negeri
4. Pengajuan
permohonan judul
dan
skripsi
mahasiswa
berbasis online
5. Digitalisasi
hasil
skripsi mahasiswa
(repositori)

Doktor
3. Mendorong
dosen
untuk
kenaikan
pangkat
dan
jabatan
fungsional
4. Meningkatkan
kualitas SDM
tenaga
kependidikan
dengan
melanjutkan
studi

3.

4.

5.

6.

7.

orang/tim
pada
kegiatan bertaraf
nasional
dan
internasional
50%
alumni
terserap
pada
bidang
profesi
yang
sesuai
dengan
kompetensi utama
dalam
bidang
profesi hukum
Menjalin
kerjasama dengan
lembaga
luar
negeri
Terserapnya
minimal 2 orang
alumni prodi ilmu
hukum
sebagai
dosen tetap non
PNS dan pegawai
honorer.
Terserapnya
minimal 2 orang
alumni
sebagai
Pembimbing
Praktikum
Penguatan
Kompetensi
Mengoptimalkan
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Periode
V
(20192020)

1. Lulusan
90%
terserap
pada
bidang
sesuai
kompetensi utama.
2. Menghasilkan
minimal 2 karya
ilmiah
dosen
program
studi
yang dimuat dalam
jurnal
nasional/internasio
nal.
3. Mengadakan kerja
sama minimal 3
kali
dengan
lembaga
dalam
negeri
4. Pengajuan
permohonan judul
dan
skripsi
mahasiswa
berbasis online
5. Digitalisasi
hasil
skripsi mahasiswa
(repositori)

1. Mendorong
dosen
untuk
aktif
dalam
kegiatan
organisasi
dalam
dan
diluar kampus.
2. Mendorong
dosen
untuk
lanjut
kuliah
Doktor
3. Mendorong
dosen
untuk
kenaikan
pangkat
dan
jabatan
fungsional
4. Meningkatkan
kualitas SDM
tenaga
kependidikan
dengan
melanjutkan
studi

peran dan fungsi
IKA
dalam
menunjang
kegiatan
Prodi
Ilmu Hukum
1. Pangkalan
data
mahasiswa prodi
Ilmu
Hukum
lengkap
pada
setiap
tahun
pelaporan
2. Mendorong
dan
mengikutsertakan
mahasiswa
minimal
2
orang/tim
pada
kegiatan bertaraf
nasional
dan
internasional
3. 60%
alumni
terserap
pada
bidang
profesi
yang
sesuai
dengan
kompetensi utama
dalam
bidang
profesi hukum
4. Menjalin
kerjasama dengan
lembaga
luar
negeri
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5. Terserapnya
minimal 2 orang
alumni prodi ilmu
hukum
sebagai
dosen tetap non
PNS dan pegawai
honorer.
6. Terserapnya
minimal 3 orang
alumni
sebagai
Pembimbing
Praktikum
Penguatan
Kompetensi
7. Mengoptimalkan
peran dan fungsi
IKA
dalam
menunjang
kegiatan
Prodi
Ilmu Hukum
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