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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 kepuasan Pengguna Lulusan. 

 

C. asi 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 Lembaga yang memiliki keterkaitan Kerjasama (MOU) yang bersedia 

mengisi kuesioner online dan masih aktif menjadi mitra (MOU) Fakultas Ushuluddin dan 

Studi Agama berhak ikut serta. Mitra mengisi survey kepuasan pengguna 

Lulusan/Alumni. 

 

1. Hasil Analisis Data Pengguna Lulusan Prodi Sosiologi Agama 
 

Berdasarkan hasil analisis data, didapatkan bahwa nilai rata-rata kepuasan Penilaian 

kepuasan dosen terhadap Pelacakan ini dilaksanakan secara kontinu setiap akhir 

semester. Prodi mengajak GMPF untuk membantu proses pelacakan tersebut. Hasil 

pelacakan dapat dilihat di bawah ini: 

a. Produktivitas dan Efektivitas Lulusan 

Sejak berdirinya Prodi Sosiologi Agama sampai dengan sekarang telah 

meluluskan mahasiswa. Jumlah lulusan semakin meningkat selaras dengan 

bertambahnya peminat masuk prodi. Dari aspek masa studi, Prodi Sosiologi Agama 

konsisten meluluskan mahasiswa dengan rata-rata masa studi 4 tahun. Berikut diagram berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 GrafikLama rata-rata masa Studi 

Adapun aspek daya saing lulusan dan hasil tracer study terkait dengan masa tunggu 
bekerja dapat dijelaskan bahwa Prodi Sosiologi Agama berhasil melacak total 12 lulusan. 



Pada TS-3 prodi berhasil melacak satu orang lulusan yang bekerja pada sebuah instansi 
dengan waktu tunggu kerja kurang dari 6 bulan. Pada TS-2 prodi berhasil melacak 12 orang 
lulusan dengan waktu tunggu kerja kurang dari 6 bulan. Berikut diagram tersebut 

 
Tahun 
Lulus 

 
Jumlah 
Lulusan 

Jumlah 
Lulusan 

yang 
Terlacak 

Jumlah Lulusan Terlacak yang Bekerja Berdasarkan 
Tingkat/Ukuran Tempat Kerja/Berwirausaha 

Lokal/ Wilayah/ 
Berwirausaha tidak 
Berbadan Hukum 

Nasional/ 
Berwirausaha 

Berbadan Hukum 

Multinasiona/ 

Internasional 

1 2 3 4 5 6 

TS-4      

TS-3 1 1  1  

TS-2 16 11 5 6  

Jumlah 17 12 5 7 0 

 

 

Hasil survey lulusan yang dilakukan tiap tahun diolah dengan metode statistic 

dan didokumentasikan untuk menjadi bahan dalam rapat tinjauan mutu di kalangan 

pimpinan, adalah bahwa lebih 80% alumni mempunyai kinerja yang professional di 

masing-masing institusi tempatnya bekerja. Penggunaan hasil pelacakan lulusan untuk: 

a. Perbaikan proses pembelajaran, setelah melakukan survey pelacakan lulusan dan 

didapatkan hasilnya, maka saran dan masukan dirapatkan untuk memperbaiki 

proses pembelajaran yang selama ini telah dilakukan, dalam bentuk peninjauan 

kurikulum. 

b. Penggalangan dana, dilakukan oleh prodi untuk meningkatkan pembelajaran dan 

pengembangan kreatifitas mahasiswa dalam bentuk pelatihan kewirausahaan dan 

yang lain-lain. 

c. Informasi pekerjaan, Lulusan program studi Sosiologi Agama banyak juga yang 

memiliki profesi di bidang bisnis kewirausahaan, dan tentunya memiliki jaringan 

komunikasi terkait dengan lapangan pekerjaan yang sesuai dan kompeten dengan 

keahlian yang diajarkan di program studi Sosiologi Agama. 

Membangun jejaring. Lulusan program studi banyak yang berkiprah di 

berbagai bidang maupun instansi pemerintahan, sehingga dibangun jaringan 

komunikasi melalui jaringan IKAFURI (Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ushuluddin 

Raden Intan Lampung) untuk memudahkan mahasiswa yang akan lulus mendapatkan 

jejaring yang berada di berbagai instansi. Program Studi Sosiologi Agama sudah 

meluluskan banyak alumni, program studi menetapkan evaluasi kinerja lulusan melalui 

instrumen angket alumni yang diperoleh data tentang identitas diri alumni, proses 



pencarian pekerjaan alumni, dan deskripsi serta prestasi pekerjaan oleh alumni di 

tempat kerjanya. Sedangkan melalui instrumen angket pengguna lulusan, diperoleh 

data tentang identitas pengguna (organisasi/ instansi), tentang persepsi pengguna 

lulusan terhadap kualitas lulusan yang mencakup aspek-aspek integritas (moral/ 

etika), profesionalisme, kemampuan bahasa, penggunaan teknologi informasi, 

komunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri, dan tentang saran pengguna 

lulusan untuk peningkatan kualitas lulusan.  

 

Hasil studi pelacakan dirangkum dalam tabel berikut: 

ETIKA KEAHLIAN 
BAHASA 
ASING 

Teknologi 
Informasi Komunikasi Kerjasama 

 

85% sangat 
baik 

90% sangat 
baik 

70% sangat 
baik 

90% sangat 
baik 

95% sangat 
baik 

90% 
sangat 
baik 

 

10% baik 5% baik 10% baik 5% baik 5% baik 5% baik  

0% cukup 5% cukup 10% cukup 5% cukup  5% cukup  

 
 10% kurang    

    

 
No 

Jenis 
Kemampuan 

Jenis Kemampuan 
Rencana Tindak Lanjut Oleh Program 

Studi Sangat 
Baik 

Baik Cukup Kurang 

1 Integritas 85% 15% - - Meningkatkan bimbingan dosen 
 (etika dan     Pembimbing   Akademik (PA) Ketua 
 Moral)     Prodi, Sekretaris Prodi dengan 
      mahasiswa melaui pelayanan dan 
      konseling, bekerjasama dengan 
      bidang III Fakultas. 
      Pelayanan dan konseling lebih 
      ditekankan kepada sosialisasi dan 
      aplikasi tata tertib, etika dan peraturan 
      yang ada selama berada dilingkungan 
      kampus. Seperti etika berpakaian 
      larangan merokok, membawa senjata 
      tajam, minuman beralkohol dan 
      lannya. 

2 Keahlian 88% 12% - - Melakukan penyempurnaan kurikulum 
 berdasarkan     secara berkala melalui workshop dan 
 bidang Ilmu     konsorsium mata kuliah, dan 
 (Profesionalis     mensosialisasikan kepada mahasiswa 
 me)     dengan melakukan pelatihan sejenis. 

      Meningkatan sarana praktikum 
      keahlian mahasiswa prodi Sosiologi 
      Agama dalam hal pengetahuan sosial 
      keagamaan. 



3 Bahasa 70% 29% 1%  Program peningkatan dan penguatan 

 Inggris    kemampuan berbahasa inggris, 

     melalui kerjasama dengan Pusat 

     Bahsa (Pusba) UIN Raden Intan; 

     kursus bahasa inggris yang mengarah 

     pada penguatan TOEFL, mewajibkan 

     mahasiswa yang akan ujian 

     munaqasah agar menyerahkan 

     sertifakt TOEFL dengan skor 400. 

4 Penggunaan 
Teknologi 
Informasi 

92% 6% 2% 
 

Program peningkatan dan penguatan 

kemampuan menggunakan teknologi 

informasi dengan;Pelatihan 

pembuatan dan penggunaan IT 

bekerjasama dengan Pusat Teknologi 

Informasi dan Pangkalan Data 

(PTIPD) ; pelatihan pembuatan dan 

manajemen blog; 
5 Komunikasi 85% 13% 2% 

 

Program peningkatan dan penguatan 

kemampuan berkomunikasi mealui 

kegiatan: pelatihan ESQ bahsul kutub 

wa al-munazharah, pelatihan 

kepribadian 

 Kerjasama Tim 93% 7%  
 

Program peningkatan dan penguatan 

kemampuan leadership melalui 

kegiatan:pelatihan manajemen 

organisasi, pelatihan kepemimpin 

bekerjasama dengan bidanh III dan 

HMJ Fakultas dan Prodi Sosiologi 

Agama 

 7 Pengembang 
an Diri 

95% 
 

5%  
 

Program peningkatan dan penguatan 

kapasitas diri melalui kegiatan: 

mengoptimalkan kegiatan olahraga di 

kalangan mahasiswa seperti yang 

telah berjalan, yakni sepakbola, futsal, 

tenis meja, pencak silat, bulu tangkis 

dan voli ball; mengembangan dan 

lebih mengaktifkan seni budaya Islam 

yang telah ada, seperti kaliagrafi, dan 

musik Islami bekerjasama dengan 

UKMF Salam di Fakultas Ushuluddin 



 

 
 

    



 

 

 

  

 



 


