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A. PENDAHULUAN 

 

Evaluasi kelembagaan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen; 

perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengendalian (monitoring dan 

evaluasi). Dalam bahasa Stufflebeam (1971) evaluasi dipandang sebagai suatu proses 

untuk mengungkap permasalahan, mencari dan menganalisis data dan menyajikan 

informasi untuk pembuatan keputusan. Dengan demikian evaluasi kelembagaan 

adalah kegiatan yang melibatkan identiifikasi masalah, menentukan tujuan, 

menentukan kriteria, merumuskan permasalahan dan asumsi, mengumpulkan data 

dan analisis. Membuat kesimpulan dan rekomendasi serta membuat keputusan 

dengan menggunakan data hasil evaluasi.   

Dalam kerangka evaluasi kelembagaan sebuah perguruan tinggi maka diperlukan 

Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemjaminan Mutu, karena semua unit kelembagaan 

yang dikembangkan dalam perguruan tinggi tersebut harus berorientasi pada mutu. 

Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemjaminan Mutu ini memiliki kebijakan, tugas, 

fungsi dan struktur kelembagaan serta ruang lingkup kerja yang dapat diuraiakan.   

 
B. TUJUAN 
 

Evaluasi tata pamong di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN 

Raden Intan Lampung ditujukan sebagai panduan bagi para pimpinan dalam 

melaksanakan survey Pemahaman Visi ,Misi, Tujuan Prodi Sosiologi Agama. 

 

C. Lokasi Pelaksanaan Monev 

Kegiatan monev dilaksanakan di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama UIN Raden Intan Lampung yang terdiri dari tujuh Program Studi (Prodi). Prodi-

prodi tersebut antara lain Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Prodi Studi Agama-Agama, 

Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Prodi Pemikiran Politik Islam, Prodi Sosiologi Agama, 

Prodi Psikologi Islam, dan Prodi Tasawuf Psikoterapi.  



 

 

 

D. Populasi dan sampel  

 

Populasi dalam kegiatan monev ini adalah mahasiswa, dosen tetap dan tenaga 

kependidikan yang ada di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden 

Intan Lampung. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik convenience sampling, 

artinya setiap Dosen, Tenaga Pendidik, Stakeholder, Mahasiswa, Alumni, Lembaga yang 

memiliki keterkaitan Kerjasama (MOU) yang bersedia mengisi kuesioner online. 

 
E. Hasil Analisis Data Prodi Sosiologi Agama  

 

Berdasarkan analisis capaian kinerja VMTS Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama, maka evaluasi capaian VMTS dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Akar Masalah 

Pengukuran tingkat keberhasilan dan ketidak berhasilan pencapaian VMTS yang telah 

ditetapkan dilakukan melalui fungsi Gugus Mutu Fakultas yang melakukan evaluasi 

kinerja tahunan dilakukan setiap akhir semester, Prodi Sosiologi Agama dengan 

menyebarkan lembar kuesioner melalui online google form kepada para stakeholder 

mulai dari unsur pimpinan, dosen dan termasuk mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan 

Studi Agama. Hasil evaluasi menunjukkan adanya tingkat keberhasilan Prodi Sosiologi 

Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung dalam 

mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan. 

Tabel 1. Hasil Pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UPPS 

No Tahun Mahasiswa Dosen Karyawan 

1 2018 91,83 90,91 90,91 

2 2019 93,05 94,54 92,73 

3 2020 95,30 98,18 95,54 

 

 

 

 



Tabel 2. Hasil Pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi 

No Tahun Mahasiswa Dosen Karyawan 

1 2018 88,30 89,58 81,82 

2 2019 91,21 91,67 841 

3 2020 95,70 95,83 86,36 

 

Prinsipnya Prodi Sosiologi Agama melaksanakan mutu layanan akademik 

dengan baik karena sudah didukung dengan mutu pelayanan yang bersinergi di 

dengan berbagai elemen di fakultas maupun program studi. Serta didukung adanya 

orientasi pengembangan kurikulum berbasis KKNI, keter penuhan tenaga pengajar 

dan staf kependidikan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk 

adanya dukungan anggaran operasional. program studi dari tingkat Fakultas 

Ushuluddin dan Studi Agama sesuai dengan kebijakan penganggaran UIN Raden 

Intan Lampung. Hanya saja yang menjadi kelemahan dalam mencapai keberhasilan 

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi Sosiologi Agama yang telah ditetapkan antara 

lain; belum maksimalnya penyerapan SDM dengan baik disebabkan potensi bagi 

dosen yang berlatar belakang jurusan sosiologi agama sendiri yang kurang, juga 

adanya keberagaman cara pandang dalam merumuskan kebijakan untuk memajukan 

Prodi Sosiologi Agama masa yang akan datang. Permasalahan lain yang cukup riskan 

bagi eksistensi pencapaian VMTS Prodi yakni tercapainya ideal dalam rasio dosen 

dengan mahasiswa pada pembelajaran  

 

b. Simpulan Hasil Evaluasi Visi Misi Tujuan Sasaran dan Tindak Lanjut 

 

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tentang ketercapaian VMTS Fakultas 

Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung maka dapat dikatakan 

bahwa pencapaian kinerja yang berintegrasikan dengan multidisipliner telah berjalan. 

Realisasi VMTS tersebut terlihat dari berbagai kegiatan yang mengusung pusat studi 

Sosiologi Agama yang terintegrasi dan multidisipliner berwawasan lingkungan. 

Walaupun demikian perlu dilakukan evaluasi secara berkelanjutan terkait 

pencapaian VMTS FUSA UIN Raden Intan Lampung diatas 80% baik dari Dosen, 

Mahasiswa dan Karyawan dan tindak lanjutnya adalah bukan hanya pemahaman 



VMTS, tetapi implementasi/ pelaksanaannya sehingga pimpinan mendorong baik 

dosen kinerja sesuai dengan visi misi pada tridharma perguruan tinggi, mahasiswa 

ditingkatkan pengetahuan dan softskillnya, diikutsertkan dalam penelitian dan 

pengabdian dengan dosen serta meningkatkan kompetensi akademik maupun non 

akademik agar terwujud VMTS, karyawan diberikan pelatihan mengenai sistem 

terbaru baik sistem digital, pelatihan peningkatan performa kinerja kerja dalam 

mewujudkan VMTS. 

Perbaikan dan pengembangan VMTS FUSA yaitu diperlukan evaluasi VMTS 

dilakukan secara berkesinambungan, diperlukan masukan dari berbagai pihak 

maupun stakeholder lainnya dan perlu dilakukan evaluasi oleh lembaga independen, 

sedangkan perbaikan dan pengembangan VMTS Program Studi Sosiologi Agama 

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung perlu dilakukan 

dalam beberapa langkah sebagai berikut: 

 

No Akar Permasalahan 
Rencana Perbaikan dan Pengembangan 

UPPS 

1 SOP tingkat prodi belum optimal Penguatan integrasi internal dan kelembagaan 

2 SDM layanan akademik dan 

bagian umum belum responsif 

Penguatan manajeman berbasis kinerja 

3 Dosen prodi banyak yang 
tidak 

linear dan sesuai keilmuan prodi 

Mengupayakan pengadaan Dosen CPNS 
sesuai 

kompetensi keilmuan prodi 
4 Minimnya Publikasi ilmiah jurnal 

nasional maupun bereputasi 

Internasional 

Mengembangkan kualitas akademik baik 

Dosen dan mahasiswa dengan pelatihan, dan 

menstimulus gagasan brilliant dosen untuk 

memajukan capaian 

tersebut 
5 Kurangnya pengembangan 

kualitas 

SDM di internal 

Pengembangan mutu menekankan pada 
aspeK intellectuality, sprituality and integrity 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

pencapaian VMTS FUSA UIN Raden Intan Lampung diatas 80% baik dari 

Dosen, Mahasiswa dan Karyawan dan tindak lanjutnya adalah bukan hanya 

pemahaman VMTS, tetapi implementasi/ pelaksanaannya sehingga pimpinan 

mendorong baik dosen kinerja sesuai dengan visi misi pada tridharma perguruan 

tinggi, mahasiswa ditingkatkan pengetahuan dan softskillnya, diikutsertkan dalam 

penelitian dan pengabdian dengan dosen serta meningkatkan kompetensi akademik 

maupun non akademik agar terwujud VMTS, karyawan diberikan pelatihan mengenai 

sistem terbaru baik sistem digital, pelatihan peningkatan performa kinerja kerja 

dalam mewujudkan VMTS. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Diagram mahasiswa mengikuti survey sesuai Angkatan 



Berdasarkan data gambar terlihat data mahasiswa yang mengikuti Survey 

PemahamanVisi, Misi dan Tujuan sampel dari tahun 2014-2020. 

 

 

 

 Gambar 2 Gambar 1 Diagram mahasiswa Pengetahuan Mengenai Visi,Mis,Tujuan 

dan Sasaran ProdiSosiologi Agama 

 

Berdasarkan hasil analisis, terlihat bahwa mahasiswa mengetahui dari website dan 

informasi dari madding pengumuman dan selebaran. 

 

 

 
Gambar 3 Gambar 1 Diagram Dosen  berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Pengetahuan Mengenai Visi,Mis,Tujuan dan Sasaran ProdiSosiologi Agama 

 



 

Gambar 4 Gambar 1 Diagram Dosen  
Pengetahuan Mengenai Visi,Mis,Tujuan dan Sasaran ProdiSosiologi Agama dari diagram 

di atas terlihat pengetahuan mengenai Visi ,Misi ,Tujuan dan Sasaran FUSA UIN RIL 
untuk responden mengatakan website 85%, Informasi Cetak Mading dsb 15,4%  

 

 


