
1

1.1

1.1.1 Berpartisipasi aktif pada Asosiasi Program Studi 

(APTIKOM)

1.2

1.2.1 Penyusunan Renstra Magister Informatika berbahasa 

Indonesia dan Inggris

1.2.2 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi renstra Magister 

Informatika

1.3

1.4

1.4.1 Sosialisasi dan promosi Magister Informatika   di luar 

negeri

1.5

1.5.1 Rapat koordinasi yang dilaksanakan secara berkala antara 

PSMP S2 Informatika dan prodi S2 Informatika

1.6

1.6.1 Peningkatan nilai akreditasi program studi Magister 

Informatika dalam menghadapi assesment lapangan

1.7

1.8

1.9

Pengelolaan UIN sebagai World Class University in Islamic Studies

RENTRA MAGISTER INFORMATIKA 

TAHUN 2020 - 2024

No Program Strategis/Kegiatan/ Rencana Kerja

Tata Pamong,  Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama

Sistem kepemimpinan yang visioner, inovatif, responsif, operasional, 

dan komunikatif (dalam level internasional)

Dokumen-dokumen tersedia (seperti RIP dan Renstra) dalam Bahasa 

Indonesia, Arab dan Inggris

Pembentukan Big Data atau pusat data yang komprehensif dan 

integratif-interkonektif

Sistem penjaminan mutu berbasis ISO; APT (Nilai Unggul pada 2024)

Prosentase prodi yang terakreditasi A (atau “Unggul”) sudah mencapai 

85 % dalam standar BAN PT

15 prodi terakreditasi secara internasional (AUN-QA atau lembaga 

akreditasi/assessment lain)

Pembukaan Fakultas Kesehatan Masyarakat/Kedokteran dan Fakultas 

Teknik

Persiapan pembukaan Fak. Kemaritiman



1.10

1.11

1.12

2

2.1

2.1.1 Sosialisasi dan promosi bersama fakultas serta admisi ke 

calon mahasiswa baru berupa promosi berbasis digital 

(Instagram, Tweeter, Facebook, dll), non digital (brosur, 

flyer, baliho, dll) 

2.2

2.3

2.3.1 Sosialisasi dan promosi melalui dosen dan alumni yang 

berada di luar negeri serta mahasiswa asing prodi S2 

Informatika yang sedang menempuh studi.

2.4

2.4.1 Membentuk ikatan alumni prodi S2 Informatika yang 

sedang/telah menyelesaikan studi di luar negeri

2.4.2 Berpartisipasi kegiatan fakultas temu alumni untuk 

memperkuat program pengembangan fisik dan non-fisik 

kampus 

2.5

2.5.1 Mendukung kerjasama fakultas  dengan pemprov atau 

pemda dalam pemberian beasiswa 

2.6

2.7

2.8

2.8.1 Mendukung program fakultas  english day

3

Jumlah mahasiswa asing mencapai 1% dari total mahasiswa yang 

diterima dalam setiap tahun

Pembukaan prodi-prodi baru S2 di Fak. Ushuluddin dan Pemikiran 

Islam (FUPI), Fak. Syari’ah dan Ilmu Hukum (FSIH), Fak. Tarabiyah dan 

Ilmu Keguruan (FITK), Fak. Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK), Fak. 

Adab dan Ilmu Budaya (FADIB), Fak. Ilmu Sosial dan Humaniora 

(FISHUM), Fak . Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), dan Fak. Saintek

Pembukanan Prodi-prodi S3 di Fakultas-Faluktas agama (FITK, FUPI, 

FDIK, FADIB, FSIH)

Pembukaan prodi S2 (Kajian Islam dan Terorisme) di Pascasarjana

Mahasiswa dan Alumni

Pengembangan sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru

Prosentase jumlah mahasiswa S2 dan S3 20% dari keseluruhan yang 

diterima

Kegiatan dan partisipasi alumni untuk mendukung pengembangan fisik 

dan non-fisik UIN

Penguatan kerjasama dengan lembaga-lembaga penyedia beasiswa, 

seperti Kementerian Agama, Pemda, Pemprov, Pemkot, dan lembaga 

pemerintah lainnya

Pusat inovasi kewirausahaan bagi mahasiswa

Basis data yang kemprehensif

Peningkatan kemampuan bahasa Inggris

Sumber Daya Manusia (SDM)



3.1

3.2

3.2.1 Mengadakan penelitian kolaborasi dengan dosen dari PT 

di luar negeri

3.2.2 Mengadakan pengabdian masyarakat kolaborasi dengan 

dosen dari PT di luar negeri

3.3

3.4

3.5

3.5.1 Pelatihan Bahasa Inggris bagi pengelola untuk mengelola 

Website Prodi S2 Informatika

3.5.2
Asosiasi Keilmuan ( APTIKOM) dan Asosiasi Profesi (PII)

3.6

3.7

3.8

3.8.1 Program Profesorisasi Dosen S2 Informatika

4

4.1

4.1.1 Workshop penyusunan RPS Matakuliah prodi S2

Informatika

Pada tahun 2024, dosen yang ada telah memiliki skill bahasa 

Inggris/Arab  dan memiliki skil IT terapan telah meningkat menjadi 

40%

Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan 

tenaga kependidikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan 

memperhatikan aturan Universitas

Melibatkan dosen asing dalam Tridarma Perguruan Tinggi sebesar 2%

Pengelolaan rasio dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang 

proporsional

Tersedianya sistem pengelolaan  dan pengembangan sumber daya 

manusia yang lengkap, transparan, dan akuntabel. Pustakawan, 

tenaga pendidik dan laboran; yang ada telah memenuhi standar 

minimal bagi pelayanan akademik sesuai aturan yang berlaku dan 

memperhatikan aturan Universitas

Peningkakan kualifikasi Dosen dan Tendik, terutama skill 

akademik/profesi, kemampuan bahasa asing, dan keahlian IT

Instrumen survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan 

tenaga administrasi  terhadap sistem pengelolaan sumber daya 

manusia

Jumlah profesor 10 % dari keseluruhan jumlah dosen di Tahun 2024

Pendidikan

Penyediaan pedoman/panduan tata kelola bidang pendidikan dalam 

bahasa Indonesia, Inggris dan Arab secara lengkap dan komprehansif



4.2

4.2.1
Evaluasi ketercapaian CP prodi S2 Informatika secara 

periodik 

4.3

4.3.1 Alih bahasa dokumen OBE ke dalam bahasa inggris (RPS,

Matriks penilaian, dll)

4.4

4.5

4.6

4.6.1 Publikasi Dokumen kurikulum melalui website prodi S2 

Informatika

4.7

4.7.1 Mempublikasikan prestasi dosen dan mahasiswa melalui 

berbasis web

4.8

4.9

4.10

4.11

5

5.1

Diskusi rutin dosen perlu diintensifkan kembali, kalau perlu akan 

diadakan dalam scope satu fakultas satu forum diskusi rutin

Kebijakan pengembangan kurikulum merdeka  sesuai dengan 

perkembangan kemajuan teknologi dan kebutuhan stakeholders

Pengembangan kurikulum konsisten dilakukan dalam bahasa 

Indonesia, Inggris dan Arab

UIN Suka juga akan terus mendesign dan mengimplementasikan 

metode pengajaran yang efektif, aktif, kreatif dan inklusif dengan 

menggunakan sarana yang lebih cocok dengan kebutuhan 

stakeholders

Inisiasi E-Learning sesuai dengan kebutuhan IT di era digital

Dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan publik (mahasiswa, 

dosen, maupun masyarakat) dapat diakses melalui internet (website 

UIN Suka)

Publikasi prestasi dosen dan mahasiswa di sekitar lingkungan UIN, baik 

melalui spanduk, running teks, website, maupun acara-acara di Suka-

TV

Pembentukan kelompok-kelompok studi dan atau kelompok diskusi 

lintas fakultas dan lintas prodi dengan memberikan pendampingan 

dari unsur dosen yang dipandang berkompeten

Pengembangan Laboratorium Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi

Pengembangan Program Studi International

Penelitian dan Publikasi

Regulasi, renstra penelitian, dan instrumen penelitian sudah tersedia 

dalam bahasa Indonesia, Inggris dan Arab



5.2

5.3

5.4

5.4.1 Monev Penelitian dosen S2 Informatika

5.5

5.6

5.6.1
Kerjasama Penelitian/Kolaborasi Penelitian dengan Pihak 

Luar Negeri

5.7

5.7.1

Pemberian insentif dosen S2 Informatika yang berhasil 

publikasi  jurnal terakreditasi nasional dan prosiding 

nasional

5.7.2 Monev Publikasi dan Jurnal nasional

5.8

5.8.1
Pemberian insentif dosen S2 Informatika yang berhasil 

publikasi  Q1, Q2, Q3 , Q4 dan Prosiding Internasional

5.9

5.9.1
Monev terkait jumlah sitasi karya dosen di tingkat nasional

5.9.2
Monev terkait jumlah sitasi karya dosen di tingkat  

internasional

5.10

Karya-karya dosen sudah mendapat sitasi di tingkat nasional dan 

internasional

Penelitian diproyeksikan untuk pengembangan keilmuan yang dapat 

memberikan kontribusi signifikan bagi pemecahan masalah-masalah 

bangsa

Kualitas dan kuantitas penelitian diakui di tingkat internasional, 

khususnya dalam Islamic Studies. Ditargetkan jumlah penelitian dosen 

sudah mencapai 55 % dari total jumlah dosen dan mahasiswa (naik 5 

persen dari tahap sebelumnya) di tahun 2024

Prosentase penelitian prodi adalah 40 % dari jumlah prodi (naik 10 % 

dari sebelumnya)

Penelitian pusat-pusat studi sebanyak 60 % dari jumlah pusat studi 

yang ada (naik 10 % dari sebelumnya)

Penelitian berskala internasional (melalui joint research dll.) pada 

tahap ini  diharapkan naik menjadi 10 buah penelitian (tahun 2024)

Jumlah artikel ilmiah dosen yang terpublikasi dalam  buku dan jurnal 

nasional ditargetkan sebanyak 750 artikel, atau naik 50% dari tahap 

sebelumnya (bertambah 250 artikel) (akhir 2024)

Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh dosen dalam  buku dan 

jurnal internasional adalah 100 buah artikel selama 4 tahun, naik 50 % 

(25 buah) dari tahap sebelumnya

Jumlah jurnal terakreditasi nasional (10 jurnal) dan terindeks 

internasional (2 jurnal) di lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Jumlah karya 

dosen dan mahasiswa yang mendapat paten/hak atas kekayaan 

intelektual (HAKI) di tingkat nasional dan, atau internasional tidak 

kurang dari 20  buah



5.10.1
Alokasi dana pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual 

(HaKI) dosen dan mhs S2 Informatika

5.11

5.12

6

6.1

6.2

6.2.1
Menyusun road map penelitian dan pengabdian prodi S2

Informatika

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7

7.1

Jumlah dana  pengabdian kepada masyarakat ini meningkat menjadi 

sekitar 7 Miliyar

Karya dosen dan mahasiswa yang memberikan kontribusi pada 

pembelajaran, kebijakan dan problem solving mencapai tidak kurang 

dari 30 buah

Jumlah dana  penelitian tidak kurang dari 5 % dari total anggaran di 

UIN Sunan Kalijaga, dan diharapkan sudah bisa mendapatkan dana 

penelitian dari luar UIN (founding nasional/dalam negeri)

Pengabdian kepada Masyarakat

Memiliki regulasi, rencana strategis, dan instrumen pengabdian 

kepada masyarakat bukan hanya dalam bahasa Indonesia, Bahasa 

Arab dan Inggris

Jumlah pengabdian masyarakat dilakukan dosen dan mahasiswa telah 

sesuai dengan bidang keilmuan prodi, multidispliner dan kolaboratif di 

Yogyakarta dan tiga propinsi di Jawa dengan jumlah kabupaten yang 

lebih banyak dari tahap sebelumnya

Pengabdian masyarakat  yang dilakukan dosen dan mahasiswa  ini 

sesuai dengan bidang keilmuan prodi, multidispliner dan kolaboratif, 

baik di tingkat  nasional di dua  propinsi lain di luar pulau Jawa

Pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa sesuai 

dengan bidang keilmuan prodi, multidispliner dan kolaboratif dan 

mencapai tingkat/regional internasinoal ( di dua negara)

Pengabdian lebih diarahkan pada community development, khususnya 

dalam kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan, skil, dan 

teknologi dalam kehidupan

Laboratorium sosial dibentuk di D.I.Y. dan tiga propinsi di Jawa dan 

satu propinsi di luar Jawa

Model pengabdian masayarakat adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN), 

Program Community Based Research, dan KKN Kebangsaan, serta KKN 

Mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa berdasarkan keilmuan prodi

Sarana dan Prasarana

Pengembangan Hardware dan Software pada Pusat Teknologi 

Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) sesuai dengan perkembangan 

sistem informasi



7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9

9.1

Pengembangan kearah efisiensi anggaran dan optimalisasi aspek 

fleksibilitas mulai diterapkan terutama dalam pengelolaan anggaran 

BLU. Ukuran kinerja keuangan BLU secara internal hendaknya 

menitikberatkan pada capaian (output); bukan lagi pada nominal 

serapan anggaran

Model kerja yang bebas dari penggunaan kertas. Seluruh dokumen 

dan formulir bisa direpresentasikan dalam bentuk elektronik/digital, 

sehingga tidak diperlukan lagi representasi dalam bentuk fisik tercetak

Seluruh proses akademik dan administratif dilakukan secara 

elektronik. Selain itu, seluruh aturan dan kebijakan yang berlaku harus 

mengakomodasi model kerja nirkertas ini

Pengembangan perpustakaab dari segi koleksi buku dan jurnal 

(konfensional), e-book, e-jurnal, sistem IT kepustakaan dan SDM

Pengembangan Pusat Bahasa sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan

Pelunasan Tanah Pajangan untuk Kampus II

Pembangunan Fakultas Tehnik, Fakultas Kesehatan 

Masyarakat/Kedokteran dan Ma’had Al-Jami’ah

Keuangan dan Pengembangan Bisnis

Rasio Pendapatan dibanding Biaya Operasional (BO) yang pada akhir 

periode ini ditargetkan tercapai sebesar 60%

Peningkatan pendapatan ditargetkan tercapai 15% setiap tahunnya. 

Berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan, secara logis akan 

terjadi peningkatan belanja/beban universitas

Laporan Realisasi Anggaran menjadi alat utama dan jembatan 

koordinasi bagian keuangan dan perencanaan. Hasil sisiran pagu 

anggaran akan direalokasi dan dioptimalkan dalam bentuk kegiatan 

lain yang menunjang pengembangan kampus

Pembangunan Sistem Informasi Keuangan internal terpadu, yang 

dimulai dari penganggaran, penerimaan, belanja dan pelaporan dalam 

rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana

Pengembangkan bisnis untuk meningkatkan PNBP, baik dengan cara 

memanfaatkan aset fisik maupun memberdayakan SDM

Moderasi Beragama dan Penguatan Kebangsaan

Penguatan Moderasi beragama di kalangan Dosen



9.2

9.3

10 Integrasi-Interkoneksi

10.1 Penguatan Integrasi-Interkoneksi di kalangan dosen

10.2 Penguatan implementasi integrasi-interkoneksi dalam pembelajaran

10.3 Penguatan implementasi integrasi-integrasi melalui kegiatan dan/atau karya ilmiah

10.4 Penguatan kelembagaan berbasis integrasi-interkoneksi

Penguatan Moderasi beragama di kalangan Mahasiswa

Penguatan Moderasi beragama di kalangan tenaga kependidikan 

(Tendik) 



Jml. Keg Jml. Hari Jml. Org

Lain-lain (%;  

judul penelitian; 

jml. Buku; jml. 

Modul)

Jml. Keg

Keterlibatan dosen, Pengelola Program 

Studi (APTIKOM)

1

Tersedianya Renstra Magister Informatika  

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris

1 4 6 Renstra Bhs 

Indonesia

1

Terlaksananya monitoring dan evaluasi 

ketercapaian Renstra Fakultas Saintek

1

Peningkatan jumlah mahasiswa dari luar 

negeri

1 mhs 1

Memiliki bukti yang sahih terkait praktek 

baik pengembangan budaya mutu di 

perguruan tinggi melalui mekanisme RTM 

(Rapat Tinjauan Manajemen) dan mendapat 

pengakuan eksternal tentang pelaksanaan 

budaya mutu dari lembaga yang kredibel.

2 1 7 2

terdapat prediksi score akreditasi prodi 1 AL Prodi S2 

Informatika

1

RENTRA MAGISTER INFORMATIKA 

TAHUN 2020 - 2024

Indikator Kinerja

Target Implementasi

2020 2021



keterlibatan prodi S2 Informatika dalam 

sosialisasi dan promosi

1

Memiliki jumlah kegiatan sosialisasi 2

Terbentuknya ikatan alumni   yang 

mempromosikan prodi S2 Informatika di 

luar negeri

1

 1

Meningkatnya jumlah dana beasiswa yang 

diterima dari pemprov atau pemda

1

Setiap tiga hari (Senin, Rabu dan Jumat) 

civitas akademika Saintek menggunakan 

Bahasa Inggris

Mahasiswa dan Alumni

Sumber Daya Manusia (SDM)



Meningkatnya penelitian kolaborasi dengan 

dosen PT luar negeri baik secara kuantitas 

maupun pembiayaan

1

Meningkatnya pengabdian masyarakat yang 

berkolaborasi dengan dosen PT luar negeri 

baik secara kuantitas maupun pembiayaan

1

Tersedianya pengelola Website mahir 

berbahasa Inggris

1

Keterlibatan dosen dalam Asosiasi Keilmuan 

dan Asosiasi Profesi

√ √ √ √

Dosen tetap dengan jabatan akademik Guru 

Besar  minimal 1  dosen S2 Informatika

1 1 1 calon GB 1

Tersedianya RPS yang mengacu ke SN-DIKTI 3 2 x 3 keg 15 x 3 keg 4

Pendidikan



Memiliki dokumen kurikulum yang sesuai 

dengan visi dan misi (mandat) UIN Sunan 

Kalijaga, pengembangan ilmu pengetahuan 

dan kebutuhan stakeholders yang 

komprehensif dan mempertimbangkan 

perubahan di masa depan.

Tersedianya dokumen OBE dalam bahasa 

indonesia dan inggris

1

Tersedianya dokumen kurikulum yang dapat 

diakses secara luas

Rekognisi dosen dan mahasiswa update  isi 

media sosial 

fakultas sesuai 

perkembangan 

Penelitian dan Publikasi



Daftar Judul Penelitian dosen dan 

mahasiswa S2 Informatika
2 kali 1 hari 7 orang 2 kali

1 Penelitian/tahun 2 kali 1 hari 6 orang 2 kali

5 Artikel  publish setiap tahun 2 kali 2 hari 6 orang
5 paper telah 

terbit

Daftar Judul Penelitian dan Jurnal Nasional 1 kali 1 hari 6 orang 1 kali

5 Artikel  publish setiap tahun 2 kali 2 hari 6 orang
5 paper telah 

terbit
2 kali

Daftar publikasi dosen beserta jumlah sitasi 

di tingkat nasional
1 kali 1 hari 6 orang 1 kali

Daftar publikasi dosen beserta jumlah sitasi 

di tingkat internasional
1 kali 1 hari 6 orang 1 kali



sejumlah 2  HaKI per tahun 6 HaKI

 Memiliki dokumen road map pengabdian 

berbasis prodi
1 kali 2 hari 6orang dokumen 1 kali

Pengabdian kepada Masyarakat

Sarana dan Prasarana



Keuangan dan Pengembangan Bisnis

Moderasi Beragama dan Penguatan Kebangsaan



Penguatan implementasi integrasi-integrasi melalui kegiatan dan/atau karya ilmiah



Jml. Hari Jml. Org

Lain-lain (%;  

judul penelitian; 

jml. Buku; jml. 

Modul)

Jml. Keg Jml. Hari Jml. Org

Lain-lain (%;  

judul penelitian; 

jml. Buku; jml. 

Modul)

Jml. Keg

3 3 1 3 6 1

Renstra dlm Bhs 

Inggris

2 6 1 2 6 1

3 1 mhs 2 mhs

1 7 2 1 7 2

AL Prodi S2 

Informatika

1 AL Prodi S2 

Informatika

1

Target Implementasi

2021 2022 2023



2 10 1 2 10 1

2 2

1 1 1 1

1 75 1 1 75 1

2 4 2 2 x 2 keg 6 2



1 penelitian 2 2 penelitian 3

1 PkM 1 1 PkM 2

14 8

√ √ √ √ √ √

1 calon GB 1 1 calon GB 1

2 x 4 keg 15 x 4 keg 3



7 10 1 7 10

update  isi 

website sesuai 

perkembangan 

update  isi 

website sesuai 

perkembangan 

update  isi 

media sosial 

fakultas sesuai 

perkembangan 

update  isi 

media sosial 

fakultas sesuai 

perkembangan 



1 hari 7 orang 2 kali 1 hari 7 orang 2 kali

1 hari 6 orang 2 kali 1 hari 6 orang 2 kali

1 hari 6 orang 1 kali 1 hari 6 orang 1 kali

2 hari 6 orang
5 paper telah 

terbit
2 kali 2 hari 6 orang

5 paper telah 

terbit
2 kali

1 hari 6orang 1 kali 1 hari 6 orang 1 kali

1 hari 6 orang 1 kali 1 hari 6 orang 1 kali



2 HaKI 2 HaKI

2 hari 6 orang dokumen 1 kali 2 hari 6orang dokumen 1 kali







Jml. Hari Jml. Org

Lain-lain (%;  

judul penelitian; 

jml. Buku; jml. 

Modul)

Jml. Keg Jml. Hari Jml. Org

Lain-lain (%;  

judul penelitian; 

jml. Buku; jml. 

Modul)

3 6 1 3 6

1 4 6 Renstra Bhs 

Indonesia

2 6 1 2 6

3 mhs 4 mhs

1 7 2 1 7

AL Prodi S2 

Informatika

1 AL Prodi S2 

Informatika

Target Implementasi

2023 2024



2 10 1 2 10

2

1 1 1

1 75 1 1 75

2 x 2 keg 6 2 2 x 2 keg 6



3 penelitian 4 4 penelitian

2 PkM 2 2 PkM

√ √

1 calon GB 1 1 GB

2 x 3 keg 15 x 3 keg 4 2 x 4 keg 15 x 4 keg



update  isi 

website sesuai 

perkembangan 

update  isi 

website sesuai 

perkembangan 

update  isi media 

sosial fakultas 

sesuai 

perkembangan 

update  isi 

media sosial 

fakultas sesuai 

perkembangan 



1 hari 7 orang 2 kali 1 hari 7 orang

1 hari 6 orang 2 kali 1 hari 6 orang

1 hari 6orang 1 kali 1 hari 6 orang

2 hari 610 orang
5 paper telah 

terbit
2 kali 2 hari 6 orang

5 paper telah 

terbit

1 hari 6 orang 1 kali 1 hari 6 orang

1 hari 6 orang 1 kali 1 hari 6 orang



2 HaKI 2 HaKI

2 hari 6 orang dokumen 1 kali 2 hari 6 orang dokumen






