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PENGANTAR REKTOR 

Rencana induk pengembangan (RIP) universitas merupakan 
pedoman besar bagi para civitas akademika UIN Sunan Gunung 
Djati Bandung dalam berkiprah, baik kiprah akademik maupun 
nonakademik. RIP sebagai kelengkapan administrasi dan 
pedoman arah Langkah pengelolaan lembaga harus dimiliki oleh 
sebuah perguruan tinggi, mengingat rencana besar 
pengembangan berbagai aspek terdapat di dalamnya. 
Sehubungan dengan itu, RIP memiliki peran yang sangat penting 
dalam menjalankan roda universitas. RIP merupakan grand 
strategy yang memuat visi, misi, dan tujuan universitas untuk 
dikembangkan warga kampus.  

 Saya menyambut dengan bangga atas kehadiran RIP ini 
sebagai hasil jerih payah tim perumus yang dibentuk dari unsur 
rektor dan anggota senat. Hasil kerja keras tim mewujud dalam 
bentuk dokumen resmi universitas yang patut dibanggakan. RIP 
ini memuat rencana pengembangan universitas dua puluh tujuh 
tahun ke depan (2019-2045), bertepatan dengan menyongsong 
Indonesia emas, yaitu serratus tahun Indonesia merdeka, dengan 
visi unggul dan berdaya saing. Di dalam RIP ini terdapat arah dan 
Langkah yang jelas tentang rencana membangun universitas agar 
memiliki hasil yang ingin dicapai, sehingga rencana 
pengembangan institusi memiliki peta yang jelas dan terarah 
untuk membangun bangsa. 

 Saya sampaikan penghargaan yang tinggi kepada berbagai 
pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Induk 
Pengembangan (RIP) ini, terutama kepada senat universitas yang 
terus mengawal proses penyusunannya. Dengan terbitnya RIP ini, 
UIN Sunan Gunung Djati memiliki pedoman dalam merancang 
masa depan universitas. 

 

Bandung, Juni 2019 

Rektor, 

 

Prof.Dr.H.Mahmud, M.Si 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Dasar Pemikiran 

Sebagai perguruan tinggi negeri yang menempatkan diri 

sebagai kekuatan intelektual, dengan amanah mengintegrasikan 

ilmu keislaman dengan ilmu umum, Universitas Islam Negeri 

Sunan Gunung Djati Bandung (selanjutnya disebut UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung), membutuhkan rencana induk 

pengembangan lembaga yang berkesinambungan dan periodik.  

Rencana Induk Pembangunan ini diyakini dapat memetakan UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung dalam berkontribusi pada 

pembangunan masyarakat Indonesia yang cerdas, kreatif, 

tangguh, bermartabat, dan berciri khas islami. 

Berbagai potensi yang tersedia, baik sumber daya manusia 

maupun sarana, memungkinkan UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing dan 

berdaya sanding tinggi baik di tingkat nasional, regional, bahkan 

dunia internasional. Termasuk kebijakan pemerintah terkait 

dengan pengembangan Pendidikan Tinggi. Hal itu memberikan 

peluang kepada UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk mampu 

menjadi sosok perguruan tinggi yang berkarakter dan 

berkemajuan. Terkait hal itu, dibutuhkan peta jalan (road map) 

dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan (selanjutnya 

disebut RIP) sebagai pemandu dalam mengambil kebijakan yang 

sistematis dan terukur dalam pengelolaannya. Untuk 

mewujudkan hal tersebut, UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

harus memetakan secara terukur rencana pengelolaan, seperti 

fokus garapan pengetahuan, struktur kelembagaan, sumber daya 

manusia, kurikulum dan pembelajaran, penelitian dan publikasi 

ilmiah, peran dalam pengabdian kepada masyarakat, 
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pengembangan aspek kemahasiswaan dan alumni, kerjasama 

akademik dan non akademik, sarana prasarana dan 

modernisasinya, pembiayaan institusi, tata kelola, penguatan 

sistem informasi, dan penjaminan mutu institusi. Semua aspek 

tersebut merupakan hal yang memerlukan peta konsep rencana 

yang jelas dan terpandu dalam pengembangannya.  

Berdasarkan pemikiran di atas, perlu disusun RIP UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung 2045 (menuju Indonesia Emas), 

yang memetakan rencana pokok pengembangan lembaga selama 

25 tahun ke depan. RIP ini merupakan kerangka dasar untuk 

merumuskan kebijakan yang bersifat operasional dan strategis, 

juga sebagai pemandu bagi kelanjutan capaian-capaian 

pengelolaan lembaga sebelumnya. RIP 2045 ini merupakan 

jabaran dari Visi Indonesia 2045, Visi Kemenristek Dikti, Visi 

Kementerian Agama, dan Grand Desain Transformasi 

Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Pendidikan 

Tinggi Islam Kementerian Agama RI  2015-2034. 

 

B. Dasar Hukum 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Tenaga pendidik; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi; 

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Perubahan IAIN  menjadi UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung; 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang 

Pendidikan Tinggi; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan; 

9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama 

Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah oleh 

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 tahun 2017 

tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung 

Djati  Bandung; 

10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 

tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 

11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2003 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di 

Lingkungan Departemen Agama; 

12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

251/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung sebagai Instansi Pemerintah 

yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum; 

13. Peraturan Menristekdikti No.50 Tahun 2017 tentang 

Rencana Strategis Kemenristekdikti Tahun 2015-2019; 

14. Grand Desain Transformasi Kelembagaan Pendidikan 

Tinggi Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam 

Kementerian Agama RI  2015-2034; 
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15. Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/06361 

tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung Periode 2015-2019. 

 

C. Struktur Isi 

RIP UIN  Sunan Gunung Djati Bandung  2019-2045 ini 

terdiri atas sembilan bagian pokok. Pertama, pendahuluan berisi 

dasar pemikiran sebagai dasar filosofis dan yuridis perumusan 

RIP. Kedua, berisi Wahyu Memandu Ilmu (WMI) sebagai 

paradigma keilmuan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Ketiga, 

kontribusi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam Membangun 

Bangsa. Keempat, visi UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 

2045. Kelima, kondisi Objektif UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

(Baseline 2018). Keenam, tahapan pengembangan UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung. Ketujuh, arah pengembangan UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung, yang dibagi dalam lima periodisasi 

pengembangan, periode 2019-2024, 2024-2029, 2029-2034, 

2034-2039, dan 2039-2045. Kedelapan, strategi pencapaian 

pengembangan UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2045. 

Kesembilan, penutup.  

 

D. Metode Penyusunan 

Penyusunan RIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2019–

2045 dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu (1) Ekplorasi untuk 

menjaring informasi dan inspirasi secara komprehensif tentang 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui penggalian data dan 

dokumen, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, Forum 

Group Discussion (FGD), studi banding untuk menguatkan 

distingsi yang akan dikembangkan, wawancara dengan 

narasumber internal dan eksternal secara mendalam yang juga 

melibatkan para pemangku kepentingan, di samping mempelajari 
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seluruh dokumen dan regulasi yang ada; (2) Formulasi bentuk 

perencanaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan prinsip-

prinsip operasional pendekatan perencanaan interaktif 

(interactive planning) yang dikembangkan oleh Russell L. Ackoff. 

Pertama, prinsip work backward, bekerja mundur dengan 

menganalisis data masa lalu untuk mengetahui kondisi saat ini 

sebagai modal untuk perencanaan yang akan datang. Kedua, 

prinsip continuity, keberlanjutan perencanaan yang sudah 

dilakukan pada periode sebelumnya, menjadi sebuah pedoman 

yang dipertimbangkan keberlanjutannya di masa yang akan 

datang, dan akan terus berlanjut, dengan target yang lebih baik. 

Ketika terdapat kondisi kejadian atau perubahan yang terjadi di 

luar dugaan dan perencanaan, akan dilakukan evaluasi dan 

review. Demikian jika terjadi impelementasi ideal berbeda 

dengan realitasnya, perlu dicari penjelasannya dan kemudian 

dilakukan penyesuaian kembali. Ketiga, participative, partisipasi 

pemangku kepentingan terhadap RIP UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung baik internal maupun eksternal dilakukan dengan 

menggali data, harapan, dan cita-cita terhadap pengembangan 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung ke depan; (3) Penyusunan 

tahapan pengembangan lima tahunan sesuai dengan visi UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung dengan pengembangan ke arah 

yang lebih baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

Model perencanaan partisipatif dalam penyusunan RIP 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan penggalian data 

kualitatif dan kuantitatif baik melalui wawancara, diskusi, 

maupun penggalian data sekunder dengan mengakomodasi 

keinginan dan harapan dari pemangku kepentingan. Hal ini 

dilakukan secara top down  dan bottom up, terdiri atas: (1) 

Pimpinan Diktis; (2) Pimpinan dan Anggota Senat; (3) Pimpinan 

dan mantan Pimpinan Universitas; (4) Pimpinan Fakultas, 
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Lembaga, Jurusan/Prodi; (5) Perwakilan Tenaga pendidik, 

Mahasiswa, Alumni, dan Tenaga Kependidikan; (6) Birokrat, 

Tokoh Masyarakat, dan Pemerhati UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung. 

Keterlibatan banyak pihak diharapkan dapat menjadikan 

RIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini akan dijadikan 

pedoman dalam gerak langkah bersama, yang bukan hanya cita-

cita bersama tetapi juga dapat diimplementasikan secara bersama 

untuk mewujudkan visi UIN Sunan Gunung Djati Bandung ke 

depan. Proses pengumpulan dan analisis data, proses 

pendalaman, proses penyusunan dan penulisan naskah akademik 

RIP, dengan diskusi-diskusi yang intensif, sehingga RIP UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung ini bisa memberikan hasil yang 

optimal dan menjadi panduan dalam pengembangan UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung ke depan. 
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BAB II 

WAHYU MEMANDU ILMU (WMI)  

SEBAGAI PARADIGMA KEILMUAN  

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
 

A. WMI sebagai Ontologi dan Epistemologi 

Pengetahuan  

Titik tolak rancang bangun keilmuan UIN Sunan Gunung 

Djati bertumpu pada pembidangan ilmu yang telah mapan selama 

ini, yaitu ilmu keislaman, ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu 

humaniora. Ilmu-ilmu tersebut ditengarai terpisah dari sumber 

nilai universal dalam agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah 

sebagai jiwanya. UIN Sunan Gunung Djati memiliki beban 

konstitusi, karena diamanahi oleh Peraturan Presiden Nomor 57 

Tahun 2005, dengan mengintegrasikan ilmu keislaman dan ilmu 

umum agar tidak terjadi dikotomi untuk membentuk 

keseimbangan antara zikir dan pikir. 

Secara normatif, rancang bangun keilmuan UIN Sunan 

Gunung Djati berangkat dari ayat Al-Quran dalam surah Ali 

Imran ayat 190-191. Dua ayat tersebut memberitahukan bahwa 

pergantian siang dan malam mengandung isyarat pengetahuan 

yang dapat diteliti oleh orang-orang yang memiliki daya nalar, di 

samping proses terciptanya alam secara keseluruhan. 

Secara empiris, umat Islam pernah memimpin dunia 

dalam bidang pengetahuan, yaitu pada Abad Kedelapan sampai 

Abad Ketigabelas Masehi. Daya saing umat Islam ketika itu 

mencapai puncaknya dalam penguasaan sains, teknologi, 

ekonomi, dan militer. Pengembangan dan inovasi pengetahuan 

menjadi tradisi umat Islam pada waktu itu, setelah mereka selesai 

membangun sarana-sarana infrastruktur yang dibutuhkan. 
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Pikiran, tenaga, dan biaya digunakan oleh umat Islam pada masa 

itu untuk berbagai percobaan sains, karena mereka sudah tidak 

memikirkan lagi pembangunan infrastruktur yang sudah 

memadai. Kelebihan anggaran pada negara digunakan untuk 

pengembangan-pengembangan sains sehingga ditemukan 

loncatan-loncatan besar dalam  berbagai disiplin ilmu. Pada 

waktu itu, umat Islam berhasil mengintegrasikan antara ilmu 

keislaman dan umum, ayat Qur’aniyah memandu ayat Kauniyah. 

Pada waktu itu lahir para ahli sains dan teknologi dari kalangan 

umat Islam, sekaligus sebagai agamawan yang mumpuni. Dalam 

waktu yang bersamaan, hadir seorang ahli tafsir  Al-Quran 

sekaligus sebagai ahli fisika, ahli fiqh sekaligus ahli astronomi, 

ahli tasawuf sekaligus ahli medis, dan ahli-ahli lainnya yang 

memiliki kemampuan integrasi sains. Agama dan sains pada 

waktu itu tidak mengenal dikotomi ekstrim, terjadi keseimbangan 

penguasaan kedua-duanya. 

Berdasarkan pemaparan di atas, UIN Sunan Gunung Djati 

memiliki modal normatif (teologis) dan historis dalam 

melaksanakan visinya, yaitu mengintegrasikan dan 

menghilangkan dikotomi pengetahuan melalui kerangka pikir 

WMI. WMI merupakan jangkar untuk konseptualisasi dan 

praktik pengintegrasian pengetahuan yang pernah berhasil 

dilakukan umat Islam pada waktu lalu. Bahasa teknis untuk 

menyebut kerangka konseptualisasi dan praktik integrasi sains 

adalah sains tauhidullah. 

Seluruh pengetahuan selalu memiliki hakikat dan 

bentuknya. Hakikat dan bentuk pengetahuan selalu memiliki 

tanda yang membedakan dari pengetahuan lainnya. Tanda 

tersebut harus dapat terbaca dan mengaktualisasi dalam bentuk 

simbol dan kode. WMI adalah simbol dan kode pengetahuan UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung. WMI menerjemahkan hakikat 
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pengetahuan yang dikembangkan oleh para sivitas akademika, 

sekaligus sebagai cara pandang menemukannya. WMI sebagai 

paradigma merupakan alat bantu untuk membuat cara pandang 

dalam memproduk dan mengelola pengetahuan.  

WMI mengarahkan pengetahuan agar memiliki jangkar 

yang kokoh dan muara yang pasti. Pengetahuan tidak liar dan 

mencari jalannya sendiri, melainkan memiliki jati diri dan sumber 

yang pasti. WMI menjadikan pengetahuan tidak berada dalam 

ketidakpastian asas, sumber, dan alur mendapatkannya. 

Sementara itu, epistemologi pengetahuan  memuat sejumlah 

landasan dan cara berpikir secara perorangan dan kelembagaan.  

Epistemologi pengetahuan memuat bagaimana pengetahuan 

diolah dan dihadirkan, serta membantu memetakan bidang ilmu 

tertentu, sehingga dimensi-dimensinya dapat terbaca secara jelas. 

WMI merupakan landasan dan cara berpikir, yang 

meruntut bagaimana pengetahuan ditemukan dan 

dikomunikasikan. WMI memiliki sejumlah prinsip dan konsep 

dasar sebagai berikut: 

1. Tauhid sebagai landasan pokok pengembangan 

keilmuan; 

2. Ayat Qur’aniyyah dan Kauniyah sebagai sumber ilmu; 

3. Wahyu dan akal pada hakikatnya tidak bertentangan; 

4. Menolak pandangan dikotomis terhadap ilmu; 

5. Penolakan terhadap klaim yang menyatakan ilmu 

sebagai sesuatu yang bebas nilai; 

6. Penolakan terhadap ideologi saintisme; 

7. Ilmu sebagai sarana ibadah kepada Allah; 

8. Berorientasi kepada kemaslahatan umum. 

Delapan prinsip di atas merupakan kerangka dialog 

pengetahuan dalam mempertemukan antara ilmu dan agama, 

serta sebagai acuan pengembangan pengetahuan oleh ilmuwan-
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ilmuwan (ulama) Islam masa lalu yang pernah menemukan 

puncak kejayaan dalam pengembangan sains. 

Upaya membumikan integrasi ilmu umum dan ilmu 

keislaman melalui delapan prinsip pengembangan WMI yang 

dibangun dalam sebuah filosofi roda, sebagai simbol dinamika 

pengetahuan yang berputar pada porosnya. Roda inilah yang 

berfungsi untuk menghantarkan integrasi ilmu dan agama agar 

sampai kepada masyarakat dan memberikan nilai guna bagi 

kehidupan mereka dalam memahami sumber ajaran agamanya 

dan menggunakan pengetahuannya. Ilustrasi roda dalam 

kaitannya dengan WMI, terlihat dalam Gambar 1.  

 
 

Gambar 1.  
Roda Wahyu Memandu Ilmu 

 

 Roda ilmu di atas terdiri dari beberapa komponen yang 

saling berhubungan dalam membentuk fungsi. Pertama, poros 

atau as, sebagai kode titik pusat daya nalar (akal) manusia. Daya 

nalar manusia ini bersumber dari Allah yang menjadi pusat 

kedatangan pancaran pengetahuan. Sebagaimana roda yang 

memiliki gaya sentrifugal, ia memiliki kekuatan mendorong dari 
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dalam ke luar untuk menghasilkan  proses integrasi ilmu dan 

agama. Selain memiliki gaya sentrifugal, roda pun memiliki gaya 

sentripetal, kekuatan menarik dari luar ke dalam terhadap semua 

proses pengetahuan, yaitu menarik tema-tema pembelajaran ke 

arah penemuan dan transfer hasil. Selain itu, as atau poros 

merupakan muara semua proses integrasi ilmu dan agama, yaitu 

menauhidkan Allah sebagai Pemberi daya nalar dan pengetahuan. 

Ilmu (sains) dan agama sama-sama bersumber dari Allah, dalam 

hal ini agama adalah bersumber dari firman Allah (kalamullah) 

sedangkan ilmu bersumber dari ciptaan Allah (af‘alullah). Pada 

dasarnya pengembangan dan telaah keduanya sama-sama sebagai 

tindakan tauhidullah yang tidak bisa dipisahkan walaupun bisa 

dibedakan dalam hal metodologi dan materi. 

 Kedua, velg yang memiliki jari-jari, dengan lingkaran 

dalam dan lingkaran luar. Lingkaran dalam dan luar 

menggambarkan rumpun ilmu dengan beragam disiplin. 

Keberagaman disiplin ilmu memiliki karakteristik yang berbeda, 

namun memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai alat bantu 

memahami sebuah realitas atau fenomena. Sama halnya dengan 

jari-jari pada velg roda yang beragam namun fungsinya sama, 

yaitu membantu agar roda bisa berputar. Jari-jari terkumpul pada 

lingkaran membentuk satu kekuatan, sehingga apabila ada satu 

atau dua jari yang patah (tidak bergabung dengan yang lainnya) 

putaran roda menjadi tidak sempurna. Ketiadaan proses integrasi 

ilmu menghasilkan keolengan pengetahuan sehingga 

pengetahuan tidak dapat banyak memberi manfaat pada 

masyarakat, bahkan cenderung menciptakan konflik 

pengetahuan yang mengakibatkan saling menafikan antara satu 

ilmu dengan yang lainnya. Akibatnya, muncullah superioritas dan 

inferioritas pengetahuan, satu disiplin ilmu merasa unggul di atas 

disiplin lain sedangkan satu disiplin merasa rendah di hadapan 
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disiplin ilmu lain. Roda ilmu pada WMI menegasikan 

kecenderungan inferioritas dan superioritas disiplin ilmu yang 

membahayakan bagi stabilitas psikologis ilmuwan dan persepsi 

sosial  masyarakat. 

 Ketiga,  ban luar, sebagai gambaran realitas keimanan, 

keislaman, dan amal saleh. Keimanan sebagai pengokoh tindakan 

sivitas akademika UIN Sunan Gunung Djati, keislaman sebagai 

identitas sosial dan kulturalnya, sedangkan amal saleh sebagai 

komitmen pengetahuan yang digulatinya. Nilai keimanan tidak 

bisa dilepaskan secara radikal dari sains yang dipelajari di UIN 

Sunan Gunung Djati, dikarenakan akan menimbulkan 

ketidakseimbangan psikis dan sosial. Sains yang dilepaskan dari 

nilai keimanan persis roda yang ban karetnya dilepas, bisa saja 

berputar tapi menimbulkan kerusakan pada jalur atau jalan yang 

dilewatinya. Sementara itu, sains yang dilepaskan dari nilai 

keislaman hanya bisa berputar, namun tidak akan memiliki jati 

diri karena bisa saja berbenturan dengan paradigma-paradigma 

lain yang bebas nilai dan mengakibatkan cacat pada bodi roda, 

karena tidak terlindungi. Sementara itu, amal saleh merupakan 

parameter terukur untuk menakar efek dari pengetahuan yang 

dipelajari terhadap perilaku dalam bentuk akhlak mulia (akhlak 

karimah). 

 Ban luar pengetahuan WMI adalah balutan akhlak karimah 

sivitas akademika UIN Sunan Gunung Djati, sebagai citra terluar 

yang paling nampak di masyarakat. Balutan akhlak ini merupakan 

penanda paling nyata dari sekian keistimewaan produk 

pendidikan UIN Sunan Gunung Djati. Semua pengetahuan dalam 

berbagai disiplin tidak bisa melepaskan diri dari pemeliharaan 

pada ban luar WMI, supaya tampak menarik di masyarakat. WMI 

dengan filosofi roda memandu harmonisasi pengetahuan melalui 

proses integrasi. 
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B. WMI sebagai Pemandu Integrasi Pengetahuan 

Integrasi pengetahuan merupakan issue internasional 

untuk harmonisasi sains. Melalui konsep integrasi pengetahuan 

tidak mengenal lagi superioritas dan inferioritas ilmu. Ragam 

pengetahuan bisa berjalan dan berdampingan, serta saling 

melengkapi dan menguatkan. Lintas pengetahuan dapat menjalin 

kekokohan untuk saling dukung. Pengetahuan agama akan 

menguatkan pengetahuan umum, sedangkan pengetahuan umum 

membantu memperjelas pengetahuan agama. Antara 

pengetahuan umum dan pengetahuan agama tidak terjadi 

benturan yang membuat lubang lebar pemisah antara keduanya. 

Misi pengetahuan agama dapat dibantu untuk prosesnya oleh 

pengetahuan umum, begitu juga misi pengetahuan umum dapat 

dilegitimasi daya dorong dan tekannya oleh pengetahuan agama.  

1. Integrasi Kultur  

Secara umum, di dunia pengetahuan terdapat dua 

paradigma (kultur) pengetahuan, yaitu positivisme dan idealisme. 

Kultur positivisme mendasarkan pengetahuan pada fenomena 

alam yang terjadi secara empirik. Sementara itu, kultur idealisme 

mendasarkan pengetahuan pada fenomena aksiomatik teks-teks 

normatif. Positivisme menempatkan alam raya sebagai sumber 

dan buku besar pengetahuan. Pengetahuan diyakini oleh kultur 

ini hanya terdapat dalam materi-materi alam, baik yang statis 

(benda mati) maupun dinamis (makhluk hidup). Pengetahuan 

dari alam, oleh alam, dan untuk alam. Pengetahuan-pengetahuan 

yang hanya terukur secara material yang dapat dikatakan sebagai 

ilmu dan dapat diterima. Di luar itu, pengetahuan tidak bisa 

diterima. 

Secara ontologis, positivisme memercayai bahwa realitas 

itu ada, objektif, dan terbebas dari subjektivitas. Secara 
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epistemologis, positivisme peduli dengan testabilitas hipotesis 

sehingga pengetahuan ilmiah harus memungkinkan diverifikasi 

dan digeneralisasi. Secara metodologis, positivisme berpendapat 

bahwa untuk menguji teori pengetahuan ilmiah harus bebas nilai 

dan menggunakan pengukuran objektif untuk mengumpulkan 

bukti-buktinya. Metode kuantitatif melalui perangkat seperti 

survei adalah instrumen positivis yang khas, yang menafsirkan 

realitas tidak melibatkan perspektif responden untuk 

membebaskan dari tindakan interpretif. Alur kerja penganut 

positivisme sebagian besar berjalan melalui perumusan hipotesis, 

pemodelan, dan pencarian hubungan sebab akibat.  

Positivisme berpendapat bahwa kepercayaan agama bahwa 

Tuhan memegang kendali penuh atas alam adalah hambatan yang 

penting dalam pengembangan pengetahuan. Membincangkan 

bahwa realitas alam terjadi karena kekuatan naturalistik dan 

bukan karena Tuhan dianggap sebagai penyimpangan teologi 

(bid’ah). 

Positivisme menempatkan pengetahuan pada realitas 

dinamis, tidak menempatkannya pada realitas statis berupa 

informasi normatif dalam bentuk teks-teks suci. Bagi positivisme 

informasi normatif wahyu tidak bisa dijadikan sebagai sasaran 

dan sumber pengetahuan dikarenakan tidak bisa menerima 

koreksi dan tidak dapat diukur substansi ilmiahnya. Informasi 

normatif  lebih sebagai realitas dalam bentuk idea yang tidak bisa 

diakui sebagai realitas kebenaran. Sebab realitas yang sebenarnya 

ada di alam nyata, bukan di alam idea. 

Paradigma idealisme kebalikan dari paradigma 

positivisme, yang menempatkan realitas sebenarnya di dalam 

idea. Tidak ada kebenaran kecuali dalam idea, yang telah terbawa 

dari sebelumnya. Biogramar manusia telah tercetak di alam idea, 

sehingga pengetahuan bukan datang baru akibat bersentuhan 
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dengan materi, melainkan telah terbawa sebelumnya. 

Pengetahuan manusia tentang apapun di alam ini bukan perkara 

baru melainkan telah tercetak sebelumnya, sehingga proses 

penemuan pengetahuan hanya proses konfirmasi bukan proses 

penciptaannya karena sudah tercipta sebelumnya. Paradigma 

idealisme tidak menempatkan alam ini sebagai buku besar 

pengetahuan yang masih netral, melainkan sebagai rekaman 

pengetahuan yang sudah terwarnai. 

Paradigma atau kultur idealisme lebih cenderung pada 

pengolahan kalam, berbeda sekali dengan positivisme yang lebih 

cenderung pada pengelolaan alam. Positivisme mengatur 

infrastruktur alam, sedangkan idealisme mengelola 

suprastrukturnya.  

Dua kultur sains yang saling bertentangan secara ontologis 

di atas dapat disatukan atau diitegrasikan dalam satu kultur sains 

universal, yaitu WMI. WMI menggabungkan dua kutub yang 

saling bertentangan dalam dimensi ontologi dan epistemologi. 

Kultur positivisme yang cenderung pada realitas material tidak 

diingkari, begitu juga kultur idealisme yang cenderung pada 

idealitas mesti dikuatkan. Realitas material dijadikan objek untuk 

penemuan, sedangkan idealitas dijadikan objek penilaian. WMI 

sebagai kultur menekankan agar kecenderungan positivisme pada 

realitas material dikawal oleh idealitas, supaya tidak liar, 

sedangkan idealisme yang lebih cenderung pada narasi normatif 

agar dikawal oleh realitas material supaya tidak rijid dan dapat 

adaptasi dengan realitas.  

Terdapat dua kesalahan epistemologis yang diluruskan 

oleh paradigma wahyu memandu ilmu. Pertama, pencarian detail 

kehidupan dari agama secara total. Agama dipaksa untuk mencari 

jawaban untuk semua hal praktis dalam kehidupan. Kedua, 

melonggarkan kerangka religius dalam kajian sains sehingga 
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muncul pikiran bahwa manusia dapat memperoleh tujuan akhir 

kehidupan dari proses empirikal. 

Salah satu alasan utama umat Islam tidak melakukan 

dengan baik dalam hal mengelola sains adalah karena mereka 

membuat kesalahan pertama. Sementara itu, masyarakat modern 

mengalami kesulitan dan tidak dapat beradaptasi dengan masalah 

dalam hidup karena kesalahan kedua. 

WMI mengembangkan sains dan teknologi tanpa 

membenturkan antara nilai pengetahuan dan tradisi agama 

(Islam). Sains yang mengembangkan modernitas dan agama yang 

melestarikan tradisi dapat disatukan, sehingga format 

pengetahuan berada di antara modernitas dan tradisi sehingga 

tidak terjadi kesenjangan antara keduanya. 

Sains yang tidak didasarkan pada nilai sosial tertentu 

(seperti agama dan budaya) dapat menimbulkan kerusakan 

serius. Terdapat masyarakat yang mengalami kejadian demikian, 

karena sains yang dikembangkan tidak didasarkan pada salah 

satu nilai sosial tersebut. WMI meminimalkan kerusakan yang 

timbul dari bentrokan antara sains dengan agama atau budaya. 

WMI merumuskan target-target keagamaan dan pada saat yang 

sama memetakan sains dengan sebaik-baiknya. 

WMI memandu ilmuwan untuk memajukan sains dan 

pengetahuan sambil memertahankan nilai-nilai religiusitas. 

Ilmuwan harus menghasilkan pengetahuan, tetapi dia pun harus 

membatasi diri dari area tertentu karena pertimbangan moralitas 

agama.  

WMI memberikan perisai pengaman dari ancaman sains 

dan teknologi terhadap agama. WMI menempatkan teknologi 

hanyalah alat dan orang harus belajar cara menggunakannya. 

WMI memandang agar teknologi diikat oleh spiritualitas dan 

moralitas karena memengaruhi cara manusia bersikap. Sebagai 
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contoh, apakah saya memilih untuk pergi bekerja dengan 

menunggang kuda atau di dalam mobil akan memengaruhi 

bagaimana manusia berperilaku selama perjalanan dan efek yang 

ditimbulkan terhadap orang lain.  

2. Integrasi Struktur  

WMI memandang bahwa integrasi kultur tidak akan 

berhasil dan berdampak dalam permukaan apabila tidak 

diwadahi dalam sebuah struktur. Hal ini dapat diilustrasikan 

dalam proses pembuatan kopi. Kopi sebagai minuman adalah 

gabungan dari bubuk kopi, gula, dan air. Kopi akan terlihat 

sebagai minuman apabila diwadahi dalam cangkir tersendiri yang 

memiliki sebutan cangkir kopi. Integrasi tiga komponen tersebut 

akan terjadi sempurna apabila diwadahi dalam tempat yang 

secara khusus dirancang dengan nama yang mewakilinya. 

Integrasi sains tidak akan muncul secara sempurna kecuali 

terwadahi dalam struktur yang memiliki nomenklatur khas, baik 

pada prodi maupun fakultas sebagai satuan penyelenggara 

pendidikan tinggi. Begitu juga nomenklatur nama mata 

perkuliahan harus menggambarkan sebuah integrasi sains. 

Integrasi struktur menghendaki agar mata kuliah tertentu 

tidak dominan pada prodi tertentu pula. Mata kuliah statistik, 

ilmu komputer, dan matematika harus ada di prodi-prodi 

keislaman. Begitu juga mata kuliah tafsir, hadis, tasawuf, dan 

lainnya harus ada di prodi-prodi pengetahuan umum. 

3. Integrasi Substansi 

Substansi pengetahuan terdiri atas dua hal, yaitu metode 

dan materi. Integrasi pengetahuan dalam hal metode tidak terjadi 

pertentangan di antara aliran pengetahuan. Walaupun begitu, 

dalam sains penting untuk dibedakan antara penemuan dan 

penilaian. Begitu juga antara mengumpulkan data, mengevaluasi, 

dan menilai apa yang telah dikumpulkan. Ketika peneliti 
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mengevaluasi data, mereka bisa menggunakan metodologi yang 

sama, apakah mereka Muslim atau Kristen, religius atau sekuler. 

Tetapi ketika seorang peneliti mengumpulkan data atau 

melakukan eksperimen, hal-hal seperti agama, budaya atau 

bahkan sikap peneliti dapat membuat perbedaan. 

Secara umum metode pengetahuan terdiri atas metode 

deduktif dan induktif. Baik pada pengetahuan agama maupun 

pengetahuan umum, dua metode tersebut dapat digunakan. 

Untuk mengintegrasikan substansi antara ilmu keislaman dan 

ilmu umum dapat dipertemukan dalam kegiatan penelitian yaitu 

melalui kolaborasi. 

Secara praktis dan contoh, menalar ayat Al-Quran tentang 

perintah shalat dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara 

kolaborasi antara peneliti agama dan peneliti sains terapan. 

Rentetan kata-kata dalam bentuk kalimat perintah shalat ditelaah 

oleh  peneliti agama, sedangkan praktik shalat (sujud, ruku, dan 

gerakan lainnya) adalah fenomena alam untuk ditelaah oleh 

peneliti fisika terapan. Begitu juga dengan aspek lainnya dapat 

diteliti secara kolaboratif, seperti tata atur tayamum, sarana, dan 

praktiknya dapat diteliti oleh peneliti agama dan peneliti sains 

terapan dari kalangan para ahli kimia.  

Peneliti teologi bisa saja berkolaborasi dengan peneliti 

fisika untuk memahami substansi sumber daya alam seperti air 

dan lainnya. Para peneliti kolaboratif dapat berdiskusi untuk 

mencari titik temu dan substansi pengetahuan melalui 

harmonisasi ontologi dan epistemologi disiplin ilmu masing-

masing. Kedua kutub pengetahuan yang berkolaborasi tersebut 

akan saling menguatkan narasi pengetahuan. Sains terapan akan 

mendapat legitimasi, sedangkan ilmu keislaman akan 

mendapatkan penguatan dalam rasionalisasi doktrinnya untuk 

memerkokoh keyakinan para pemeluknya. 
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Selanjutnya, usaha kebijakan (policy making) UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung untuk memadukan pengetahuan secara 

substansi dilakukan melalui enam langkah. Pertama, 

menghubungkan secara organis semua disiplin ilmu pada 

landasan keislaman. Kedua, penghubungan integral (nisbah) di 

antara semua disiplin ilmu. Ketiga, penautan secara holistik 

semua disiplin ilmu dalam rangka mencapai tujuan nasional. 

Keempat, penyatuan antara ayat-ayat qur’aniyyah dan kauniyah 

dalam satu tarikan napas pengetahuan. Kelima, pengembangan 

semua disiplin pengetahuan, agama atau umum, melalui 

penalaran akademik atau sistem ilmiah. Keenam, pengintegrasian 

wawasan keislaman, kemoderenan, dan keindonesiaan sebagai 

orientasi pengembangan akademik setiap disiplin ilmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

KONTRIBUSI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  

DALAM PEMBANGUNAN BANGSA 
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A. Pembangunan  Sumber Daya Manusia  

UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan salah satu 

institusi yang bernaung langsung di bawah Kementerian Agama 

Republik Indonesia. Misi besar institusi ini adalah pembangunan 

bangsa pada aspek sumber daya manusia, sejalan dengan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, untuk memiliki 

daya saing dengan bangsa-bangsa lain.  

UIN Sunan Gunung Djati Bandung dituntut untuk 

memberikan andil, sebagai bagian dari tanggungjawab moral 

institusionalnya, untuk memajukan para generasi penerus bangsa 

agar berpengetahuan dan beradab. Melalui pola ilmiah pokok 

WMI, yang menjadi guiding sector, UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung agar memandu masyarakat dan bangsa untuk 

mengimplementasikan pengetahuan secara tepat.  

UIN Sunan Gunung Djati Bandung terus berusaha agar 

terus bisa mencetak para alumni yang menguasai ilmu 

pengetahuan, memahami, dan mengamalkannya. Selain 

menyuplai pengetahuan, UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

memiliki visi membentuk akhlak dan mental yang islami para 

alumni, agar dapat merespon permasalahan bangsa dan mampu 

berperan sebagai agent of social change, serta mampu 

bertransformasi menjadi sumber daya manusia Indonesia yang 

handal.  

 

 

B. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK)  

Kesempatan mengenyam pendidikan tinggi masyarakat 

Indonesia masih relatif rendah, sebagaimana terlihat dari masih 
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kecilnya nilai angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di 

Indonesia yang baru 32,50% di tahun 2018, dan di Jawa Barat 

jauh lebih rendah lagi di kisaran 19,06%. Faktor penyebab 

rendahnya nilai tersebut adalah kendala biaya, jarak, daya 

tampung, dan pesimistis masyarakat dalam melanjutkan 

pendidikan selepas sekolah menengah. Kondisi ini menjadi 

tantangan tersendiri bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi 

masyarakat dalam mengakses pendidikan tinggi.  

Penyediaan fasilitas pendidikan tinggi yang memadai dan 

terjangkau masyarakat merupakan bagian dari komitmen 

kontribusi UIN Sunan Gunung Djati Bandung bagi pembangunan 

masyarakat. Dengan demikian, secara akses, sistem pendidikan 

yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

terbuka untuk umum (open access) melalui sistem penerimaan 

yang ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku.  

 Ketersediaan berbagai program studi di UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung yang dibutuhkan masyarakat dapat 

menarik mendorong minat masyarakat untuk menimba ilmu di 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sehingga dengan sendirinya 

dapat menaikkan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 

Indonesia.  

 

C. Pembinaan Keagamaan di Masyarakat  

Penduduk Indonesia dengan mayoritas umat Islam yaitu 

85% dan  di Jawa Barat sebesar 97% menjadikan UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung memiliki tanggungjawab moral dalam 

pembinaan umat. Tumbuh suburnya pesantren, madrasah, dan 

organisasi-organisasi keislaman di Jawa Barat menjadi mitra bagi 

UIN Sunan Gunung Djati  Bandung untuk membina pemahaman 
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umat untuk menjadi manusia yang benar dalam beragama dan 

komitmen (istiqamah) melaksanakan ajarannya. 

Peran UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk mengatasi 

problem mental dan akhlak di masyarakat sebagai akibat 

masyarakat tidak komitmen dengan pengamalan ajaran 

agamanya dapat dilakukan melalui kegiatan Tridarma pendidikan 

tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Selain itu, 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung dapat berkontribusi pula 

dalam pengembangan pemahaman Islam moderat kepada 

masyarakat untuk menciptakan komitmen harmonis  

antarsesama umat beragama. Dalam pemberdayaan masyarakat, 

melalui program pengabdian kepada masyarakat, UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung dapat berkontribusi dalam pembinaan 

bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, humaniora, sains, dan 

teknologi. 

 

D. UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai Pusat 

Pengembangan  Ilmu Keislaman 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai perguruan 

tinggi memiliki kewajiban dalam menjalankan fungsi, peran, dan 

tanggung jawab secara normatif yang bersifat universal, yang 

tidak dapat dilepaskan dari cita-cita bangsa yaitu mencerdaskan 

kehidupan bangsa dalam pembangunan sumber daya manusia 

Indonesia.  Fungsi universitas sebagai lembaga pendidikan, 

tempat pegembangan budaya (akademik), pengawal nilai dan 

norma,  agen perubah peradaban, dan benteng kebebasan 

akademik, menjadi warna kehidupan kampus sebagai sebuah 

tradisi dan kultur UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai akar 

budaya luhur bangsa Indonesia yang dibingkai dengan nilai-nilai 

keislaman.  
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Dalam implementasinya ke depan, kultur dan tradisi 

akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung mewarnai dalam 

setiap kegiatan sivitas akademika baik secara internal maupun 

eksternal kampus, meliputi: kegiatan akademik mahasiswa dan 

kemahasiswaan di kampus, peran staf akademik di kampus 

maupun di luar kampus, peran staf nonakademik di kampus, 

peran lulusan UIN Sunan Gunung Djati Bandung di masyarakat, 

penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi yang 

berkualitas, interaksi dan kolaborasi dengan sejawat dan 

masyarakat yang produktif dan bermanfaat. Beberapa kegiatan 

tersebut menjadi kultur dan tradisi kampus UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung ke depan yang dapat memberikan kontribusi 

penting dalam mewujudkan fungsi, peran, dan tanggungjawab 

pendidikan untuk membangun sumber daya manusia dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung dapat memberikan 

kontribusi besar dalam pengembangan keilmuan, baik ilmu 

keislaman maupun ilmu umum. Distingsi UIN Sunan Gunung 

Djati dibanding dengan perguruan tinggi lainnya memberikan 

warna tersendiri dalam pengembangan pengetahuan. Ke depan, 

kajian-kajian pengembangan ilmu keislaman yang dilakukan di 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung harus menjadi rujukan bagi 

para akademisi dalam dan luar negeri.  

Melalui pengembangan di bidang penelitian, UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung dapat berkontribusi dalam 

pengembangan integrasi ilmu keislaman dan ilmu umum. Selain 

kekhususan pada isue integrasi pengetahuan, UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung mesti mengembangkan penelitian yang 

berorientasi pada solusi pemecahan masalah dan persoalan 

bangsa Indonesia, baik masalah ideologi, agama, sosial, ekonomi, 

budaya, politik, pendidikan maupun sain dan teknologi. 
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Kolaborasi penelitian merupakan salah satu rancang bangun 

penelitian yang akan dikembangkan UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung ke depan, dalam rangka berkontribusi bagi peradaban 

dunia.  

Pengembangan hasil-hasil penelitian, dan juga hasil 

pengajaran, didorong agar dapat diimplementasikan dalam 

bentuk  pengabdian kepada masyarakat, sehingga kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat berbasis apda hasil riset dan 

pengajaran. Melaui pengabdian berbasis riset dan pengajaran, 

sejumlah persoalan dan peramsalahan bangsa lebih mudah 

didekati dan dicarikan penyelesaiannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB IV 

VISI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
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TAHUN 2045 
 
 

A. Visi Bangsa Indonesia dan Tantangan ke depan 

Terdapat enam tantangan pembangunan bangsa yang 

muncul saat ini untuk dipertimbangkan dalam perumusan visi, 

yaitu (1) revolusi industri 4.0, (2) integrasi ilmu dan agama, (3) 

daya saing bangsa Indonesia, (4) perbandingan jumlah peneliti 

dengan total penduduk Indonesia, (5) kolaborasi peneliti dengan 

dunia usaha, dan (6) pertambahan jumlah penduduk yang 

semakin banyak. 

Secara teknis, industri 4.0 menghasilkan aktivitas 

kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan tersebut melebihi 

kecerdasan manusia sebagai pembuatnya. Di dunia industri, 

sistem siber-fisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan 

dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak 

terpusat (desentralisasi).  

Revolusi industri 4.0 merupakan revolusi teknologi yang 

secara fundamental mengubah cara manusia hidup, bekerja, dan 

berhubungan satu sama lain. Revolusi teknologi ini menimbulkan 

transformasi radikal yang berbeda dengan apa yang telah dialami 

manusia sebelumnya. Revolusi industri 4.0 membuka jalan akan 

terjadinya loncatan misterius pada masa depan umat manusia. 

Visi UIN Sunan Gunung Djati Bandung harus merespon 

perubahan tersebut secara terintegrasi dan komprehensif dengan 

melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara global, mulai 

dari sektor publik, swasta, akademisi, dan masyarakat umum. 

Integrasi ilmu dan agama merupakan tantangan tersendiri 

bagi para ilmuwan di universitas berbasis agama, agar ilmu dan 

agama tidak menjadi malapetaka sosial akibat disharmonis di 

antara keduanya. Ilmu dan agama tidak menjadi ancaman 
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kemanusian sehingga mesti dipertemukan untuk sebuah solusi 

saat ini dan akan datang bagi peradaban manusia. Ilmu dan 

agama dituntut berjalan secara harmonis untuk membangun 

kapasitas umat manusia, baik moral, sosial, ekonomi, maupun 

kapasitas lainnya. Di dunia internasional isu harmonisasi sains 

menjadi perhatian banyak ilmuwan, agar tidak terulang kembali 

tragedi kemanusian yang pernah melanda Eropa akibat 

pemisahan sains secara radikal, yang menelan banyak korban dari 

kalangan ilmuwan. 

Terkait dengan indeks daya saing global (global 

competitiveness index) tahun 2017-2018 yang dirilis oleh World 

Economic Forum (WEF), Indonesia berada pada posisi ke 36 dari 

137 negara. Di Asia, Indonesia unggul dibandingkan dengan India 

(40), Brunei (46), Vietnam (55), Philipina (56) dan Iran (69). 

Namun, Indeks daya saing Indonesia masih kalah dibandingkan 

Singapura (3), Hongkong (6), Jepang (9), Malaysia (23), Korea 

(26), China (27) dan Thailand (32). 

Indeks inovasi global (global innovation index) tahun 2018 

dalam aktifitas bidang sains dan teknologi yang dipublikasikan 

oleh WIPO (World IntellectualProperty Organization) 

menempatkan Indonesia pada peringkat 85 dari 126 negara. 

Untuk beberapa negara Asia, Indonesia berada di atas Kamboja 

(98), tetapi berada di bawah Singapura (5), Korea (12), Jepang 

(13), Hongkong (14), Cina (17), Malaysia (35), Thailand (44), 

Brunei (67), dan Philipina (73). 

Tantangan selanjutnya adalah perbandingan jumlah 

peneliti dengan total penduduk Indonesia. Data Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2017, jumlah peneliti 

Indonesia baru 9685. Jumlah tersebut merupakan peneliti 

dengan jabatan fungsional peneliti dari seluruh kementerian di 

Indonesia. Rasio peneliti dengan jumlah penduduk Indonesia 
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mencapai 90 orang per 1 juta penduduk. Lain halnya dengan 

Singapura mencapai 7000 orang per 1 juta penduduk, Malaysia 

2590 peneliti per 1 juta penduduk, India 160 peneliti per 1 juta 

penduduk, Korea Selatan 5900 peneliti per 1 juta penduduk, dan 

Tiongkok 1020 peneliti per 1 juta penduduk. 

Sementara itu, tantangan lain yang tidak kalah penting 

adalah kolaborasi peneliti dengan dunia industri. Kolaborasi 

dua pihak ini merupakan kunci keberhasilan investasi sumber 

daya manusia. Semakin tinggi partisipasi industri, maka akan 

semakin tumbuh tingkat keberhasilan investasi sumber daya 

manusia. Hingga saat ini, dunia industri di Indonesia belum 

memiliki kehendak kuat untuk menjadi pengguna hasil-hasil 

penelitian anak bangsanya. Produk-produk yang dipasarkan 

oleh dunia industri bukan hasil karya dan pengembangan para 

peneliti di Indonesia, dikarenakan alasan respon pasar. 

Perusahaan-perusahaan industri Indonesia belum memberikan 

kepercayaan penuh kepada para peneliti Indonesia untuk 

menjadi pemasok kebutuhan pengembangan produk industri 

yang mereka pasarkan, baik di pasar domestik maupun pasar 

internasional sehingga membentuk tantangan tersendiri bagi 

perguruan tinggi dan lembaga riset untuk merumuskan rencana 

pengembangan pada berbagai berbagai jangka. 

Kondisi ekonomi global menjadi tantangan lainnya. 

Berdasarkan Estimasi Price Whitehouse Cooper (2017) dan 

estimasi Bappenas berdasarkan profil demografi yang baru, 

Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan Produk 

Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2045, dengan urutan keempat 

dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. 

Berhubungan dengan tantangan jumlah penduduk 

Indonesia, berdasarakan publikasi World Population Prospect 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2017,  diperkirakan 
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jumlahnya akan mencapai 322 juta pada tahun 2050. Proyeksi 

pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2045 dapat 

dilihat dalam Gambar 2. Pertumbuhan jumlah penduduk 

tersebut tentunya akan diikuti oleh sejumlah permasalahan 

yang menantang, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, 

pangan, tempat tinggal, dan lain-lain.  

 
Gambar 2.  

Proyeksi Penduduk Indonesia sampai 2045 

 

Pertumbuhan jumlah penduduk menjadi tantangan 

tersendiri bagi perguruan tinggi dalam merumuskan rencana 

pengembangannya. Perguruan tinggi harus melakukan respon 

konseptual untuk menjawab tantangan pertumbuhan jumlah 

penduduk yang semakin bertambah sehingga tersedia konsep 

dasar dan operasional dalam menyelesaikan permasalahan 

demografis. 

Perumusan RIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung tidak 

dapat dilepaskan dari kerangka Visi Indonesia ke depan untuk 

seluruh aspek,  khususnya aspek pendidikan dan penyiapan 

sumber daya manusia dalam rangka menghadapi sejumlah 
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tantangan sebagaimana disebut di atas.  Selain itu, sudah barang 

tentu pengembangan pun tidak terlepas dari visi abadi yang 

termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 “Negara 

Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan 

Makmur”, dengan misi abadi yaitu: (1) Melindungi segenap 

bangsa Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) 

mencerdaskan kehidupan bangsa, (4)  ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi, dan keadilan sosial. Hal ini menjadi pedoman utama dalam 

pengembangan visi di masa yang akan datang. 

 

B. Visi Pendidikan Tinggi Indonesia 

Visi pendidikan tinggi ditetapkan oleh Kementerian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dengan 

mempertimbangkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional 

Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek, dan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yaitu: 

“Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta 

kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing 

bangsa”.  Ditetapkan juga misi pendidikan tinggi yaitu: (1) 

Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, (2) 

Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk 

menghasilkan nilai tambah produk inovasi, (3) Mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik dalam rangka reformassi 

birokrasi. 

Secara khusus Kementerian Agama melalui Direktorat 

Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS) telah menetapkan Grand 

Desain Transformasi Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam 

2015-2034, dengan visi : “Terwujudnya keunggulan, tata klola, 
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dan kapasitas kelembagaan pendidikan tinggi Islam kelas 

dunia”, dengan misi: (1) Menyempurnakan regulasi dalam rangka 

mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (2)  Melakukan 

penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen 

sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan, 

mindset dan culture, (3) Memberikan kontribusi bagi kebutuhan 

masyarakat dan pengguna pendidikan tinggi islam, (4) 

Mengembangkan monitoring dan mekanisme pengendalian yang 

efektif. 

Visi pendidikan tinggi dan grand desain transformasi 

kelembagaan pendidikan pendidikan tinggi Islam, dijadikan 

sebagai rujukan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam 

mengembangkan visi ke depan agar terbangun harmonisasi visi, 

misi, dan tujuan pendidikan tinggi yang komprehensif dan 

berkesinambungan. 

 

C. Visi UIN Sunan Gunung Djati Bandung  2015-2019 

Visi UIN Sunan Gunung Djati Bandung “Menjadi 

Universitas Islam Negeri yang unggul dan kompetitif berbasis 

wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah di ASEAN 

tahun 2025”. Kata kunci dari visi di atas adalah unggul, 

kompetitif, dan berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai 

akhlak karimah. Visi ini menunjukkan UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung memiliki keunggulan dengan tenaga pendidik dan 

kependidikan yang bermutu, mahasiswa yang bermutu, hasil 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, 

baik secara kualitas maupun kuantitas, infrastruktur yang 

bermutu, dan kerjasama yang kuat. Dengan keunggulan yang 

dimiliki menjadikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi 

perguruan tinggi yang kompetitif, inovatif, dan berdaya saing, 

serta mendapat pengakuan secara nasional maupun regional di 
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tingkat Asia Tenggara. Distingsi UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung memiliki basis paradigma WMI dalam setiap aspek 

aktivitas akademiknya, berakhlak karimah dalam adab dan 

perilaku seluruh sivitas akademiknya. Distingsi ini sekaligus 

menjadi keunggulan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 

Misi UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2015-2019 

adalah: (1) Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi 

yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional 

dan ASEAN dalam rangka memperkuat pembangunan nasional; 

(2) Menyelenggarakan proses perkuliahan, penelitian dan kajian 

ilmiah dengan bingkai akhlak karimah berbasis wahyu memandu 

ilmu untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi; (3) 

Menyelenggarakan pengabdian untuk mengembangkan dan 

memberdayakan masyarakat menuju tatanan masyarakat madani 

yang demokratis dan berkeadilan; (4) Menyelenggarakan 

tridarma perguruan tinggi yang berorientasi pada pembentukan 

jiwa enterpreneurship di kalangan sivitas akademika. 

Tujuan UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2015-

2019 adalah: (1) Terwujudnya pendidikan tinggi yang 

profersional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional dan 

ASEAN dalam rangka memperkuat pembangunan Nasional; (2) 

Terwujudnya hasil proses perkuliahan, penelitian, dan kajian 

ilmiah berbasis wahyu memandu ilmu untuk mengembangkan 

pengetahuan dan teknologi; (3) Terwujudnya pengabdian untuk 

mengembangkan dan memberdayakan masyarakat menuju 

tatanan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan; (4) 

Terwujudnya sikap enterpreneurship di kalangan sivitas 

akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung.  

Landasan visi bangsa, visi pendidikan tinggi, dan visi UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung periode sebelumnya, dijadikan 

sebagai pedoman dalam menetapkan visi UIN Sunan Gunung 
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Djati Bandung 2045, dengan memperhatikan tantangan masa 

depan sekaligus peluang untuk kemajuan institusi, masyarakat, 

dan bangsa Indonesia. 

 

D. Visi UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2045 

Visi UIN Sunan Gunung Djati Bandung ke depan 

merupakan kelanjutan dari visi UIN Sunan Gunung Djati yang 

telah ditetapkan dalam periode-periode sebelumnya, dengan 

cakupan yang lebih dalam dan lebih luas seiring dengan cita-cita 

luhur UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kata kunci unggul dan 

kompetitif dengan distingsi paradigma wahyu memandu ilmu 

masih sangat relevan sebagai sebuah visi besar UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung ke depan. Keunggulan-keunggulan yang 

ingin diraih oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung—memiliki 

daya saing yang baik dan kompetitif dengan output, outcome, dan 

impact yang memberikan kemaslahatan bagi bangsa Indonesia 

khususnya dan dunia secara umum—adalah visi besar UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung yang ingin diraih. 

Visi UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2045 adalah:  

“Unggul, kompetitif, dan inovatif berbasis wahyu 

memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah” 

Parameter keunggulan UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

diwujudkan dalam berbagai aspek, terutama dalam fungsi utama 

tridarma perguruan tinggi, meliputi aspek pengajaran, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat. Keunggulan dengan 

mewujudkan parameter penting sebagai ukuran keberhasilan 

universitas yang mendapat pengakuan sebagai universitas kelas 

dunia, yaitu: (1) Mendapatkan pengakuan prestasi kelas dunia 

baik institusi, tenaga pendidik, maupun mahasiswa; (2) 

Memperbanyak kerjasama dengan industri nasional dan 

internasional; (3) Memperolah dana-dana penelitian 
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internasional; (4) Meningkatkan kerjasama dengan perguruan 

tinggi untuk penelitian bersama; (5) Kelembagaan dan 

manajemen penelitian yang kuat dan berstandar internasional; 

(6) Melibatkan peneliti (tenaga pendidik) bermutu dunia untuk 

bergabung (postdoc); (7) Meningkatkan mahasiswa yang bermutu 

dari berbagai negara untuk belajar menjadi peneliti; (8) Prestasi 

dan reputasi lulusannya diakui dunia; (9) Memperbanyak 

kerjasama untuk menyelenggarakan program pendidikan sarjana, 

magister dan doktor. Keunggulan-keunggulan yang ingin dicapai 

tersebut sekaligus menjadikan institusi, tenaga pendidik, dan 

mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung siap bersaing 

dalam skala internasional. 

Distingsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dapat 

dikembangkan dengan ciri khas kajian keilmuan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat dalam ilmu keislaman, ilmu 

umum, dan pengintegrasian keduanya dalam paradigma WMI. 

Paradigma WMI ini harus terpahami secara baik oleh seluruh 

civitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sebagai landasan 

pengembangan akademik dan nonakademik dalam rangka 

mencapai distingsi yang dimaksud. 

Faktor-faktor kunci kesuksesan dalam mewujudkan visi 

tersebut tidak sederhana dan tidak berdiri sendiri. Keterkaitan 

keunggulan satu bidang mendorong keunggulan bidang lainnya. 

Sedikitnya terdapat 13 bidang pengembangan untuk meraih visi 

unggul dan kompetitif yaitu: kelembagaan, sumber daya manusia 

(SDM), kurikulum dan pembelajaran, perpustakaan, penelitian 

dan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, 

kemahasiswaan dan alumni, kerjasama, sarana dan prasarana, 

pembiayaan dan pusat bisnis, tatakelola/manajemen, sistem 

informasi, dan penjaminan mutu. 
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E. Nilai (value) UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

Nilai (value) UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

dirumuskan dalam tiga nilai sebagai berikut: 

1. Religiosity     ة د یني  

2. Intellectuality   عقالنية 

3. Innovation   إبتكار 
 

Nilai religius (religiosity) secara positif dan signifikan 

berkorelasi dengan keterlibatan, kekuatan, dan dedikasi, serta 

dapat dipertimbangkan sebagai salah satu komponen potensial 

dalam melawan penurunan global kinerja manusia. Manusia yang 

memiliki tingkat religius yang tinggi dapat lebih efektif 

menemukan makna dan tujuan hidupnya, serta memiliki emosi 

yang lebih positif dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. UIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadikan 

nilai religius  sebagai strategi efektif untuk membentuk 

lingkungan (kebiasaan) yang lebih harmoni dalam tradisi 

akademik, agar tercipta lingkungan dan kultur ilmiah yang 

memiliki tujuan, bermakna, dan bermartabat. 

  Nilai religius diyakini dapat memengaruhi proses 

penilaian kognitif para sivitas akademika UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung. Melalui nilai religius, sivitas akademika akan lebih 

kuat dan tangguh dalam menyesuaikan diri dengan 

perkembangan zaman. Komitmen religius memungkinkan 

mereka untuk lebih mudah merestrukturisasi atau mengasimilasi 

secara kognitif apa yang terjadi pada dirinya, menemukan makna 

dan tujuan dalam peristiwa kehidupan yang dijalani.  
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Implementasi nilai religius akan menghasilkan amal saleh 

yang membentuk karakter dengan integritas yang baik.  Amal 

saleh menggambarkan perbuatan berbobot yang menghasilkan 

manfaat menyeluruh bagi umat manusia sebagai buah dari 

tanggung jawab moral atas identitas insan pengetahuan. Dalam 

mengembangkan amal saleh sebagai nilai, UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung mengajarkan agar sivitas akademika 

melaksanakan apa yang mereka katakan dan mengatakan apa 

yang mereka lakukan. Dengan demikian, amal saleh mengajarkan 

kejujuran, sehingga terjadi pertautan antara pengetahuan dengan 

perbuatan yang mendukung pembentukan kapasitas para sivitas 

akademika untuk terus lebih unggul, kompetitif, inovatif, serta 

menaati batasan-batasan moral dan kode etik yang berlaku.  

Nilai selanjutnya yang dikembangkan oleh UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung adalah nilai intelektualitas 

(intellectuality), yaitu setiap tindakan dan persepsi akademik 

apapun didasarkan pada pola pandang pengetahuan. Pola 

pandang pengetahuan mendorong agar pengetahuan merupakan 

alat ukur kegiatan-kegiatan yang dikembangkan. Setiap 

pandangan, sikap, dan tindakan tidak didasarkan pada 

kecenderungan emosional dan paradigma nonrasional. Setuju 

dan tidak setuju atas suatu fenomena harus didasarkan pada 

pendekatan-pendekatan ilmiah sehingga dibangun berdasarkan 

alur pengetahuan. 

 Nilai intelektualitas mengajarkan objektivitas dan 

keterbukaan dalam berpikir, mengajarkan sistem akademik 

inklusif, bukan sistem akademik eksklusif. Nilai intelektualitas 
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didasarkan pada doktrin keterbukaan pengetahuan dari Nabi 

Muhammad, yang mengatakan bahwa pengetahuan (kebenaran) 

harus diambil dari mana pun datangnya.    

 Nilai inovasi (innovation) mengajarkan bahwa para sivitas 

akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung diharapkan dapat 

mengembangkan ide baru, pemikiran kreatif, dan imajinatif 

dalam pengembangan isi dan metode pengetahuan, serta mampu 

beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi. 

Diharapkan para sivitas akademika dapat menciptakan sesuatu 

yang orisinal dan menerobos stagnasi dan kemapanan, yang dapat 

diimplementasikan agar memiliki dampak yang berarti bagi 

masyarakat. Nilai inovasi diciptakan untuk memenuhi 

permintaan masyarakat dengan berbagai perkembangan yang 

dihadapinya. 

  
 
 
 
 
 

 

 

BAB V 

KONDISI OBJEKTIF  

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 

BASELINE 2018 
 

Kondisi objektif UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

dijadikan sebagai landasan untuk membuat arah pengembangan 

di masa yang akan datang. Analisis terhadap data yang ada baik 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Demand&xid=17259,15700002,15700023,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhh4VDM_y3UDNOEVd_msGBxwQMTHLA
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secara kualitatif maupun kuantitatif, potensi-potensi dan 

peluang-peluang yang dimiliki dapat dijadikan titik tolak 

pengembangan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sampai tahun 

2045 secara objektif.  

 Analisis kondisi objektif terhadap 13 bidang yaitu: 

kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), kurikulum dan 

pembelajaran, perpustakaan, penelitian dan publikasi ilmiah, 

pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, 

kerjasama, sarana dan prasarana, pembiayaan dan pusat bisnis, 

tata kelola/manajemen, sistem informasi, dan penjaminan mutu. 

Kondisi objektif tahun 2018 dijadikan sebagai baseline atau tolak 

ukur data awal sebagai dasar rencana pengembangan. 

 

A. Kondisi Objektif Umum 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki posisi yang 

strategis karena berada di ibukota Provinsi Jawa Barat dan 

berdekatan dengan berbagai universitas lainnya. Ini dapat 

memudahkan jalinan kerjasama dengan universitas-universitas 

tersebut dan pada saat yang sama dapat menjadi trigger bagi 

peningkatan daya saing yang positif.  

Dari kondisi SDM, UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

memiliki sumber daya manusia yang besar. Hal itu dapat dilihat 

dari berbagai segi, baik jumlah tenaga pendidik, mahasiswa, 

tenaga kependidikan, maupun tenaga kontrak dan alih daya 

(outsourcing) yang menjadi modal besar untuk kemajuan UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung ke  depan. 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki sejumlah 

lembaga yang kondusif bagi penyelenggaraan dan pengembangan 

akademik. Lembaga-lembaga tersebut seperti fakultas-fakultas 

dan program pascasarjana, jurusan/program studi, unit 

pelaksana teknis, biro, dan organisasi mahasiswa.  
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Keunggulan kurikulum dan sistem pembelajaran UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung dengan universitas-universitas 

lainnya memiliki perbedaan, dengan berusaha memadukan 

antara ilmu keislaman dan ilmu umum sebagai ciri khas UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung, sekaligus distingsi dengan 

pergurun tinggi lainnya. Oleh karena itu, prodi-prodi umum yang 

ada di universitas-universitas lain dapat ditemukan di UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung, namun memiliki karakter dan perspektif 

yang lebih luas, yaitu keislaman.  

Saat ini UIN Sunan Gunung Djati Bandung tengah 

menyelesaikan berbagai pembangunan dan perencanaan 

pembangunan, sehingga dalam waktu singkat ke depan akan 

tersedia gedung-gedung baru. Ini dapat digunakan untuk 

perkuliahan, perkantoran, laboratorium, sarana kegiatan, sarana 

ibadah, dan sebagainya. Dengan begitu, bangunan ini akan dapat 

membantu kelancaran aktivitas tridarma perguruan tinggi. Di 

samping itu, UIN Sunan Gunung Djati Bandung juga memiliki 

tanah di kawasan Cileunyi dan Soekarno-Hatta yang dapat 

dimanfaatkan untuk pengembangan di masa depan. 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah menandatangani 

sejumlah nota kesepahaman dengan sejumlah lembaga dan 

universitas, baik di dalam maupun di luar negeri, baik negeri 

maupun swasta.  Komunikasi dan kerjasama yang sebagian besar 

masih  dalam bentuk memorandum of understanding (MoU) ini, 

menjadi modal awal untuk ditindaklanjuti dalam bentuk menjadi 

memorandum of agreement (MoA) di masa yang akan datang. 

Hal ini akan memperkaya pengalaman UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung dalam pengembangan akademik, administrasi, dan 

kepentingan lainnya.  

UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah memiliki sistem 

informasi baik untuk kepentingan administrasi maupun untuk 
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kepentingan akademik yang dapat dimanfaatkan untuk publikasi 

berbagai hasil penelitian, informasi akademik, dan kepentingan 

lainnya dan diakses oleh seluruh sivitas akademika. Selain itu, 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung juga memiliki beberapa sistem 

informasi berupa website universitas, fakultas, jurusan/prodi, 

maupun lembaga dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka. 

 Budaya akademik dalam bentuk penelitian, publikasi 

ilmiah, perpustakaan, dan pengabdian kepada masyarakat 

berkembang secara pesat dalam lima tahun terakhir ini, dengan 

prestasi yang cukup membanggakan di tingkat nasional, 

khususnya di lingkungan PTKIN. Hal ini menunjukkan semangat 

yang sama dari para sivitas akademika, khususnya tenaga 

pendidik untuk memajukan institusinya.  

 Sebagian prodi yang ada di UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung sebanyak 33,3% telah memeroleh akreditasi dari BAN-

PT dengan nilai akreditasi A (unggul). Secara institusional, UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung telah mendapat nilai Akreditasi 

Perguruan Tinggi (APT) yang signifikan, yaitu nilai A (unggul). 

Hal ini menjadikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sejajar 

dengan universitas-universitas negeri lainnya dan dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. 

 Beberapa peluang yang ada saat ini secara umum 

memberikan harapan yang besar untuk pengembangan UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung ke depan. Pembangunan nasional 

pada khususnya dan pembangunan global pada umumnya sangat 

membutuhkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

serta dapat dikembangkan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 

Demikian halnya dengan meningkatnya kebutuhan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan bersinergi dengan kebutuhan 

pembangunan nasional. Potensi sumber dana bagi perguruan 

tinggi untuk penelitian dan pengembangan pendidikan cukup 
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tinggi, yang bersumber dari pemerintah, industri, maupun luar 

negeri. Kehidupan berbangsa dan bernegara semakin demokratis 

dan peluang yang besar dari hasil penelitian untuk mendapatkan 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dengan posisi daya saing yang 

baik, melalui kelebihan yang dimiliki, UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung telah siap menghadapi persaingan antarperguruan 

tinggi, baik di tingkat nasional maupun regional. Peluang lain 

yang terbuka adalah kesempatan kerjasama dengan perguruan 

tinggi internasional untuk pengembangan standar pendidikan 

dan perkembangan teknologi yang semakin cepat untuk 

mengembangkan potensi-potensi yang ada saat ini.  

Jumlah alumni yang besar dan tersebar di seluruh tanah air 

bahkan di luar negeri merupakan modal untuk mengembangkan 

jaringan dan kontribusi alumni untuk UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung. Besarnya jumlah animo mahasiswa untuk kuliah di 

Bandung dan peningkatan angka partisipasi kasar (APK) dari 

tahun ke tahun menjadikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

menjadi salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang 

diperhitungkan. Dari sisi regulasi, berbagai peraturan dari 

pemerintah membuka kesempatan bagi UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung  untuk mengembangkan diri sebagai perguruan tinggi 

yang unggul dan kompetitif, serta memberi kesempatan untuk 

pengembangan sayap kemitraan serta kerjasama dengan pihak 

pemerintah dan swasta baik di dalam maupun luar negeri. 

Sementara itu, semangat reformasi dan demokratisasi yang 

dikembangkan bangsa Indonesia dapat menjadi stimulus yang 

positif bagi sivitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

untuk membenahi dan meningkatkan mutu dalam berbagai 

aspek. Tingginya harapan masyarakat terhadap pengembangan 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai center of excellence 

pengkajian keislaman yang memadukan nilai spiritualitas, 
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intelektualitas, integritas, dan inovasi menjadi tantangan 

tersendiri bagi segenap sivitas akademika. Besarmya dukungan 

pemerintah pusat dan daerah serta tokoh masyarakat Jawa Barat 

terhadap pentingnya peningkatan kehidupan beragama yang 

dapat menambah suasana kondusif bagi UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung untuk mengoptimalkan Tridarma Perguruan Tinggi. 

 

B. Kondisi Objektif  Khusus 

Kondisi objektif UIN Sunan Gunung Djati Bandung secara 

khusus berupa data kuantitatif dari 13 bidang  yang 

menggambarkan kondisi UIN sampai bulan November 2018. 

1. Kelembagaan 

Kelembagaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sampai 

dengan tahun  2018 berdasarkan pada Statuta UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung sesuai dengan  PMA No. 14 Tahun 2015 dan  

Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) sesuai dengan PMA No.7 

Tahun 2013, perubahan pertama  PMA  No.77 tahun 2013, 

perubahan kedua PMA No.44 Tahun 2017, dan SK rektor,  terdiri 

dari : 

 

a. Organ Pertimbangan 

Organ pertimbangan terdiri atas: 

1. Dewan Penyantun; 

2. Senat Universitas. 

b. Rektor dibantu oleh 4 wakil rektor:  

1. Wakil Rektor  Bidang Akademik dan 

Pengembangan Lembaga 

2. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, 

Perencanaan, dan Keuangan; 

3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan; 

4. Wakil Rektor Bidang Kerjasama. 
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c. Dua (2) biro yaitu : 

1. Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan 

Keuangan (AUPK); 

2. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, 

dan Kerjasama (AAKK). 

d. Dua (2) lembaga yaitu: 

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (LPPM); 

2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). 

e. Sembilan (9) pusat yaitu: 

1. Pusat Penelitian dan Penerbitan; 

2. Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat; 

3. Pusat Studi Gender dan Anak; 

4. Pusat Pengembangan Standar Mutu; 

5. Pusat Audit dan Pengendalian Mutu; 

6. Pusat Perpustakaan; 

7. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data;  

8. Pusat Pengembangan Bahasa; 

9. Pusat Pengembangan Bisnis. 

f. Fakultas dan Pascasarjana  

Sampai 2018 terdiri atas 8 fakultas dan 44 

jurusan/prodi S1 dan 1 prodi D3 yaitu: 

1. Fakultas Ushuluddin dengan 5 prodi; 

2. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan 10 

prodi; 

3. Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan 9 prodi; 

4. Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan 5 

prodi; 

5. Fakultas Adab dan Humaniora dengan 3 prodi 

S1 dan 1 prodi D3; 

6. Fakultas Psikologi dengan 1 prodi; 
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7. Fakultas Sains dan Teknologi dengan 7 prodi;  

8. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan 4 

prodi; 

9. Program Pascasarjana Strata dua (S2) terdiri 

dari 12 prodi, sedangkan Strata tiga (S3) terdiri 

dari 3 prodi. 

g. Organ Pengawasan 

Organ pengawasan di UIN Sunan Gunung Djati 

dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI), yang 

berfungsi melakukan pengawasan nonakademik.  

Selain yang telah tercantum dalam ortaker  UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung (PMA No.7 & 44  Tahun 

2013, PMA No. 77 Tahun 2017), sampai tahun 2018 telah 

dibentuk 10 lembaga dan pusat berdasarkan SK Rektor: 

1. Pusat Karir; 

2. Ma’had Al-Jamiah; 

3. Laboratorium Terpadu; 

4. Pusat Kerjasama; 

5. DKM; 

6. Lembaga Tahfizh; 

7. Poliklinik; 

8. Konsorsium; 

9. Pusat Kajian Produk Halal; 

10. Bapor. 

h. Akreditasi dan ISO 

Akreditasi yang diperoleh hingga 2018 sebanyak 20 

jurusan/prodi terakreditasi A (33,3%), 33  

terakreditasi B (55%), dan   jurusan terakreditasi C 

(6,7%) dengan akreditasi institusi APT memperoleh 

hasil A. Terdapat 3 fakultas yang telah tersertifikasi 

ISO 9001:2008. 
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2. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung terdiri dari 805 tenaga pendidik 

ASN, dan 17 tenaga pendidik BLU dengan 196 orang tenaga 

kependidikan ASN dan 189 non ASN. Sebanyak 122 0rang tenaga 

pendidik ASN UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah tenaga 

pendidik DPK yang tersebar di beberapa perguruan tinggi. 

Sebaran tenaga pendidik UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

berdasarkan pada status kepegawaian adalah ASN sebanyak 

97,2% dan BLU sebanyak 1,8%. Berdasarkan tingkat pendidikan 

tenaga pendidik UIN Sunan Gunung Djati Bandung berturut-

turut adalah S1 (1,8%), S2 (60,2%), dan S3 (38%).  Sebaran 

berdasarkan jabatan fungsional masing-masing Asisten Ahli 

(3,7%), Lektor (54,3%), Lektor Kepala (36,7%), dan Guru Besar 

(5,3%) yaitu sebanyak 30 orang Guru Besar. 

Persentase tenaga kependidikan berdasarkan status 

kepegawaian ASN dan non ASN, berturut-turut adalah 45,26% 

dan 54,74%. Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa dari jumlah 

seluruh mahasiswa S1 29.350 orang, secara rata-rata 1:45, dengan 

rata-rata rasio untuk Fakultas Ilmu Keagamaan 1 : 43 dan rata-

rata rasio Fakultas Ilmu Umum 1:48. Sedangkan rata-rata rasio 

untuk tenaga kependidikan 1:161, dengan rata-rata rasio untuk 

Fakultas Ilmu keislaman 1:195, dan Fakultas Ilmu Umum 1:110. 

Untuk mahasiswa program pascasarjana, jumlah mahasiswa 

sebanyak 1006 (S2) dan 284 (S3) dengan rasio tenaga pendidik 

dan mahasiswa adalah  1:17 untuk S2 dan 1:18 untuk S3. 

3. Kurikulum dan Pembelajaran 

Kurikulum mengacu pada visi, misi, tujuan dan strategi 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dasar kurikulum mengacu 

pada SK Rektor Nomor B-176/UN05/II.2/KP.07.6/06/2016 

tentang Revisi Rencana Strategis UIN Sunan Gunung Djati 
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Bandung tahun 2015-2019 yang memuat konsep WMI. 

Kurikulum WMI menjadikan wahyu yang bersumber dari Allah 

SWT, merupakan titik awal yang berfungsi memandu ilmu dan 

sebagai titik akhir bagi ilmu yang dipandu oleh wahyu. 

Kurikulum UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengacu 

pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai 

Perpres No.8 Tahun 2012 dan Standar Nasional Perguruan Tinggi 

(SNPT) Permenristekdikti No.44 Tahun 2015. Kurikulum prodi 

mengintegrasikan KKNI dan SNPT dan keilmuan dan keislaman 

berdasarkan konsep WMI. 

Untuk mewujudkan visi UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung, perumusan beberapa mata kuliah yang wajib 

dilaksanakan di seluruh prodi berdasarkan Keputusan Rektor 

Nomor: 136/Un.05/I.1/PP.00.9/07/2016, terdiri atas delapan 

matakuliah yaitu: Sejarah Peradaban Islam, Ulumul Qur’an, 

Ulumul Hadits, Ilmu Fiqih, Ilmu Akhlak, Ilmu Tauhid, Bahasa 

Inggris, dan Bahasa Arab.  

Struktur kurikulum yang diselenggarakan sesuai dengan 

standar kompetensi dengan jumlah maksimum 160 SKS. Rincian 

sks berdasarkan kompetensi sebagai berikut : kompetensi dasar 

24 SKS (15%), kompetensi utama 100 SKS (62,5%), kompetensi 

pendukung 27 SKS(16,9%), dan kompetensi lainnya 7 SKS (5,5%). 

Kegiatan pengkajian dan pengembangan mutu 

pembelajaran di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dilaksanakan 

oleh P3KP yang dibentuk berdasarkan SK Rektor No. B-

181/Un.05/II.2/KP.07.6/07/2016. Model pembelajaran yang 

dihasilkan oleh P3KP adalah model Problem Based Learning 

(PBL). 

Evaluasi proses pembelajaran dilakukan dengan 

monitoring dan evaluasi yang mengacu pada SK Rektor Nomor: 

B-038A/Un.05/Kp.07.6/03/2016 tentang monitoring dan 
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evaluasi pengembangan dan pelaksanaan kurikulum yang 

dilakukan oleh tim yang terdiri atas Wakil Rektor I, Lembaga 

Penjamin Mutu (LPM), Komite Penjamin Mutu (KPM), Gugus 

Penjamin Mutu (GPM), dan auditor. Hasil monitoring dan 

evaluasi menunjukkan bahwa baru 54% proses pembelajaran 

yang sesuai dengan pedoman kurikulum. 

Pedoman penyusunan kurikulum dan pembahasannya 

yang telah dibuat  adalah sebagai berikut:  

a. Langkah-langkah penyusunan kurikulum, meliputi: 

tahapan penyusunan kurikulum jurusan/prodi, 

penetapan profil lulusan, penetapan capaian 

pembelajaran, menetapkan bahan kajian dan 

bobotnya, menentukan mata kuliah dan SKS, struktur 

kurikulum, dan sistematika penyusunan kurikulum 

jurusan/prodi di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung mengacu pada KKNI dan SNPT; 

b. Deskripsi rinci capaian pembelajaran, meliputi: 

rumusan sikap, rumusan keterampilan umum program 

D3, S1, S2, dan S3; 

c. Pembelajaran, meliputi ; perencanaan, pelaksanaan, 

dan penilaian;  

d. Pelaporan Prestasi Belajar, meliputi : ijazah, transkrip 

akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah 

(SKPI).  

Dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum, 

pembelajaran, dan suasana akademik, sudah mempertimbangkan 

aspek-aspek berikut:  

a. Kesesuaian dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung ;  

b. Relevansi dengan tuntutan dan kebutuhan 

stakeholders;  
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c. Keluasan, kedalaman, koherensi dalam struktur dan isi 

kurikulum sesuai kebijakan pengembangan kurikulum 

yang berlaku untuk D3 dan S1;   

d. Derajat integrasi materi pembelajaran baik intra 

maupun antardisiplin     ilmu;   

e. Kurikulum lokal yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat terdekat dan kepentingan internal 

lembaga. 

Mata kuliah pilihan merujuk pada harapan/kebutuhan 

mahasiswa baik secara individual maupun kelompok. Peluang 

bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri, baik melanjutkan 

studi, mengembangkan pribadi, memperoleh pengetahuan dan 

pemahaman materi khusus sesuai dengan bidang studinya, 

mengembangkan keterampilan yang berorientasi pada arah 

karier, dan perolehan pekerjaan. 

Pembelajaran mahasiswa dievaluasi melalui syarat 

minimum kelulusan yang diwajibkan bagi mahasiswa; Test of 

Arabic as a Foreign Language (TOAFL), Test of English as a 

Foreign Language (TOEFL), lulus tilawah, dan tahfizh minimal 1 

juz untuk Fakultas Umum dan 2 juz untuk Fakultas Agama, dan 

lulus praktikum ibadah. Nilai TOEFL yang disyaratkan untuk 

kelulusan adalah 450 untuk seluruh prodi kecuali prodi Bahasa 

dan Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa Inggris yang 

diharuskan memiliki skor minimal 500. Sementara nilai TOAFL 

yang disyaratkan untuk seluruh prodi adalah 375 dan untuk prodi 

Bahasa dan Sastra Arab dan Pendidikan Bahasa Arab adalah 500. 

Penilaian pembelajaran diatur dalam Statuta UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung (PMA Nomor 14 Tahun 2015). 

4. Perpustakaan 

Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sudah 

memeroleh hasil akreditasi A (unggul). Pusat perpustakaan UIN 
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Sunan Gunung Djati Bandung menyediakan layanan akses e-

journal subscribe menggunakan software web base (berbasis 

web), e-book subscribe menggunakan software web base (dengan 

menggunakan IP Address) dan OPAC (Online Public Access 

Catalogue) dengan menggunakan software Open Biblio, basis 

data yang disediakan dalam OPAC meliputi basis data buku, 

skripsi, tesis dan disertasi, majalah dan laporan penelitian. 

Sedangkan untuk Digital Library (Open Access Local Content) 

menggunakan e-print. Dapat dilihat pada laman 

http://opac.uinsgd.ac.id/ dan laman website 

http://lib.uinsgd.ac.id kemudian masuk pada link terkait. 

Sedangkan laman untuk digital library adalah  

http://digilib.uinsgd.ac.id. 

Perpustakaan sudah memiliki gedung yang representatif 

dengan luas 5045 m2. Rata-rata pengunjung tiap bulan tercatat 

3696 kunjungan.  Data mengenai jumlah fisik pustaka yang 

tersedia di Pusat Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung dapat dilihat secara real time pada laman 

https://lib.uinsgd.ac.id/research. Data yang disajikan adalah 

kondisi sejak tanggal 22 Agustus 2018. Database jurnal 

internasional yang dilanggan oleh Pusat Perpustakaan UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung adalah sebagai berikut:  

a. Ebsco    

(https://www.ebsco.com/products/research-

databases/mla-internationalbibliography-full-text),  

b. Gale 

(https://www.gale.com/uk/databases/catalogue?sort=asc

ending&pre=true), 

c. Cambrigde 

(https://www.cambridge.org/core/what-we-

publish/journals),  

http://digilib.uinsgd.ac.id/
https://www.ebsco.com/products/research-databases/mla-internationalbibliography-full-text
https://www.ebsco.com/products/research-databases/mla-internationalbibliography-full-text
https://www.gale.com/uk/databases/catalogue?sort=ascending&pre=true
https://www.gale.com/uk/databases/catalogue?sort=ascending&pre=true
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d. Proquest 

(https://www.proquest.com/productsservices/?searchKey

word=journal&selectFilter-search=Academic).  

     Sedangkan Database e-book adalah sebagai berikut:  

a. Oapen (http://www.oapen.org/home),  

b. Gutenberg (https://www.gutenberg.org/),  

c. Open book (http://open-book.ca/).  

d. Link jurnal nasional yang tersedia adalah Moraref dan IPI. 

     Pusat perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

memiliki piranti layanan otomatis untuk peminjaman dan 

pengembalian. Piranti yang dimaksud adalah mesin Multi 

Purpose Station (MPS) yang berbasis pada software Radio 

Frequency Identification (RFID). Melalui mesin MPS yang baru, 

durasi proses peminjaman dan pengembalian buku sangat cepat, 

hanya membutuhkan hitungan detik. Untuk proses peminjaman 

hanya membutuhkan waktu 1,3 detik, sedangkan untuk 

pengembalian lebih cepat lagi. Sementara itu, proses 

pengembalian dan perpanjangan buku dapat dilakukan selama 24 

jam melalui  bookdrop. Selain perpustakaan pusat, setiap fakultas 

sudah memiliki ruang perpustakaan tersendiri. 

5. Penelitian dan Publikasi Ilmiah 

Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah sudah memiliki buku 

Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah yang menjelaskan: 

a. Peraturan umum penelitian pada perguruan tinggi;  

b. Peraturan penelitian perguruan tinggi keagamaan; 

c. Kebijakan penelitian UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung; dan  

d. Mekanisme penelitian dan publikasi ilmiah. 

Jumlah penelitian selama 2015-2018 sebanyak 1141 judul 

penelitian dengan rata-rata jumlah penelitian setiap tahun 

https://www.proquest.com/productsservices/?searchKeyword=journal&selectFilter-search=Academic
https://www.proquest.com/productsservices/?searchKeyword=journal&selectFilter-search=Academic
http://www.oapen.org/home
https://www.gutenberg.org/
http://open-book.ca/
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sebanyak 285 judul penelitan, jika dibandingkan jumlah tenaga 

pendidik, tingkat partisipasi penelitian sebesar 43,44 %. 

Jumlah publikasi meningkat dari tahun ke tahun. Sampai 

akhir November 2018 total artikel internasional 248, nasional 

502, buku nasional 104, buku internasional 3, HKI dan paten 

masing-masing 346 buah dan 1. 

Besarnya dana penelitian empat tahun terakhir tahun 

berturut-turut adalah sebagai berikut : tahun 2015 sebesar Rp. 

10.489.000.000, tahun 2016 Rp. 9.146.000.000, tahun 2017 

sebesar Rp. 7.407.000.000. 

Kegiatan-kegiatan peningkatan produktivitas penelitian 

telah dilakukan oleh puslitpen dengan sosialisasi dan komunikasi 

yang baik, khususnya kepada tenaga pendidik yang bergabung 

dalam grup riset. Sosialisasi dan komunikasi perlu diperluas 

untuk seluruh tenaga pendidik yang ada dengan memanfaatkan 

sarana media sosial yang ada. 

Beberapa kegiatan  dalam meningkatkan kualitas 

penelitian dan publikasi ilmiah adalah sebagai berikut:  

a. Menyusun skema penelitian kolaboratif lintas 

akademisi internal; 

b. Penyusunan pedoman publikasi ilmiah; 

c. Kelas menulis sasaran publikasi jurnal/prosiding;  

d. Register akun Sentra HKI/Paten;  

e. Rancang bangun website jurnal ilmiah berbasis OJS 

(Open Journal System); 

f. Rancang bangun sistem kompetesi penelitian secara 

online;  

g. Workshop coaching clinic penulisan artikel ilmiah;  

h. TOT penulisan artikel ilmiah intenasional bereputasi;  

i. Workshop pengusulan sertifikat HKI/Paten;  
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j. Peningkatan kuantitas dan kualitas jurnal ilmiah target 

index Moraref dan DOAJ; 

k. Kompetisi penelitian melalui sistem Litapdimas;  

l. TOT penulis korespondensi; 

m. Konferensi internasional target capaian prosiding 

internasional bereputasi;  

n. Expo layanan permohonan akun HKI;  

o. Submit akreditasi jurnal dengan target terindex Sinta.  

Jurnal terindeks Sinta 2 sebanyak lima jurnal yaitu : Jurnal 

Pendidikan Islam, Jurnal Agro, Jurnal Wawasan, Jurnal Ilmu 

Dakwah, Jurnal Biodjati. Selebihnya, jurnal terindeks Sinta 3 

sebanyak empat jurnal, Sinta 4 sebanyak empat jurnal, dan 

terindeks Sinta 5 berjumlah tiga jurnal. 

 

 

6. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 

Pusat PKM telah memiliki Pedoman Pengabdian Kepada 

Masyarakat yang menjelaskan: a. Pengertian, tujuan, bentuk, dan 

asas PKM; b. Sistem pelaksanaan PKM; c. Jenis kegiatan PKM: 

meliputi PKM berbasis hasil riset, PKM berbasis pengembangan 

desa mitra kampus, PKM berbasis lokasi KKM, PKM berbasis 

lingkungan kampus, dan pengabdian mahasiswa kepada 

masyarakat. 

Jumlah kegiatan PKM meningkat dari tahun ke tahun. 

Selama periode 2015-2018 sudah dilakukan 632 kegiatan, rata-

rata setiap tahun sebanyak 158 kegiatan. Dengan dana setiap 

tahun berturut-turut  Rp. 2.592.000.000 tahun 2015, Rp. 

2.398.000.000 tahun 2016, Rp. 3.798.000.000 tahun 2017. 

7. Kemahasiswaan dan Alumni 

Penerimaan mahasiswa baru pada jenjang Diploma (D3) 

Sarjana (S1) sejak tahun akademik 2012/2013 hingga saat ini di 
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UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah  dilaksanakan melalui 

lima jalur, yaitu empat jalur nasional dan satu jalur mandiri, 

yaitu:  

1. SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi 

Negeri); 

2. SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi 

Negeri) 

3. SPAN-PTKIN (Seleksi Prestasi Akademik Nasional 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri); 

4. UM-PTKIN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan 

Islam Negeri); 

5. Ujian Mandiri, yang terdiri dari jalur:   

a. Ujian mandiri dengan sistem  CBT (Computer 

Based Testing); 

b. Jalur Khusus Tahfizh al-Qur‟an (minimal lima juz); 

c.    Jalur Prestasi Seni dan Olahraga. 

Penerimaan mahasiswa pascasarjana (S2 dan S3) melalu 

jalur mandiri untuk dua jalur seleksi yaitu program reguler dan 

non regular. Perbedaan kedua program adalah  waktu 

pelaksanaan perkuliahan dan besarnya biaya studi. Waktu 

perkuliahan non regular untuk mengakomodasi karyawan dan 

para mahasiswa yang telah bekerja (PNS, TNI, POLRI, atau 

swasta) 

 Secara umum, minat masyarakat untuk mendaftar pada 

Fakultas Keislaman masih tinggi. Dari lima Fakultas Keislaman, 

jumlah total peminat 66304 orang (75,4%), sedangkan Fakultas 

Umum total peminat 21619 orang (24,6%) dengan total pendaftar 

87923 calon mahasiswa. Secara keseluruhan, perbandingan 

peminat dengan kuota 1:15, artinya 1 kursi diperebutkan oleh 15 

peminat. Sementara, perbandingan peminat dengan yang lulus 

1:12. Jumlah mahasiswa asing yang telah terdaftar di UIN Sunan 
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Gunung Djati Bandung periode 2015-2019 berasal dari Malaysia 

65 orang (55%), Thailand 53 orang (45%), dan Somalia 1 orang 

(1%). Sebaran mahasiswa berdasarkan asal daerah mayoritas 

berasal dari Jawa Barat sebesar 88,1%, DKI 2,6%, Banten dan 

Jawa Tengah 1,8%, sisanya di bawah 1%. Jumlah mahasiswa S1 

sampai tahun 2018 sebanyak 29350 mahasiswa. 

 Penerima beasiswa untuk mahasiswa UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung  rata-rata sebesar 2,4% dari seluruh mahasiswa 

aktif. Beasiswa tersebut rata-rata tiap tahun diperoleh dari tiga 

jalur penerimaan yakni Bidik misi, PPA (Penelusuran Prestasi 

Akademi), dan Tahfizh. 

 Kegiatan minat dan bakat mahasiswa UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung sudah terbentuk, dengan beragam aktivitas 

organisasi kemahasiswaan (ormawa). Beberapa Ormawa yang ada 

di UIN Sunan Gunung Djati Bandung di antaranya: Organisasi 

intra kampus (UKM) berjumlah 25 organisasi, organisasi ekstra 

kampus 13 organiasi, lebih dari 50 organisasi kedaerahan (orda), 

dan Dewan Mahasiswa (Dema) Universitas, juga delapan Dema 

Fakultas, ditambah 44 HMJ di setiap prodi. 

 Sejak tahun 2015-2018 mahasiswa berpartisipasi dalam 

perlombaan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. 

Jumlah prestasi yang dicapai pada tingkat lokal sebanyak 60 

prestasi, tingkat nasional sebanyak 65 prestasi dan tingkat 

Internasional sebanyak 17 prestasi. 

 Sudah terbentuk Ikatan Alumni Mahasiswa UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung tingkat universitas dan tingkat fakultas, 

serta beberapa kepengurusan alumni di tingkat jurusan/prodi. 

8. Kerjasama 

Pedoman kerjasama telah disusun, dengan pembahasan 

meliputi: visi, misi, tujuan dan prinsip umum kerjasama, 
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ketentuan penyelenggaraan kerjasama, dan tata alur pelaksanaan 

kerjasama. 

Jumlah kerjasama yang sudah dilakukan selama lima 

tahun terakhir (2014-2018) sebanyak 219 untuk dalam negeri dan 

57 kerjasama luar negeri. Rata-rata 55 kerjasama dilakukan setiap 

tahunnya, baik di tingkat pusat, fakultas, jurusan/prodi, maupun 

lembaga. Mayoritas kerjasama dalam negeri dilakukan dengan 

PTKI 42%, PTN dan PTS lain 8%, pemerintahan (pusat, pemda, 

kementrian,badan/lembaga) 16%, BUMN dan BUMD 3%, 

Lembaga-lembaga sosial/dakwah dan budaya 15%, media dan 

penerbitan 8%, dan sekolah-sekolah menengah 6%. Sementara 

untuk kerjasama luar negeri, kerjasama dengan perguruan tinggi 

sebanyak 65%, lembaga budaya 5%, pemerintahan 18%, dan 

lembaga lainnya sebanyak 12%. 

9. Sarana dan Prasarana 

Sarana prasarana yang dimiliki berupa tiga lahan utama 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Kampus I, Kampus II, dan 

Kampus III). Total luas lahan UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

38,41 hektar (Ha), dengan masing-masing seluas 7,25 Ha, 28,31 

Ha, dan 2,85 Ha. 

Luas lahan yang sudah digunakan untuk perkantoran, 

ruang kuliah, laboratorium terpadu, dan perpustakaan adalah 

83758 m2. Masing-masing dipergunakan untuk 

perkantoran/administrasi/kerja tenaga pendidik sebanyak 9 unit 

gedung, ruang perkuliahan sebanyak 17 unit gedung dengan 191 

ruang kelas, laboratorium terpadu dan laboratorium fakultas 

sebanyak 13 gedung, selebihnya gedung pusat bahasa pusat 

PTIPD, dan perpustakaan pusat masing-masing 1 gedung. 

Sarana prasarana lain berupa dua auditorium, sarana olah 

raga, kantin, pusat kegiatan mahasiswa. Selain itu, terdapat pula 
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gedung asrama putra dan putri, gedung ma’had, poliklinik, 3 

gazebo fakultas dengan total lahan 25,21 Ha. 

10. Pembiayaan dan Pusat Bisnis 

Penerimaan dana di UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam 

DIPA Petikan BLU UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2017 

terdiri atas tiga jenis sumber dana yaitu:  

a. Rupiah Murni (RM)  bersumber dari APBN; 

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan 

Layanan Umum (BLU), merupakan dana yang 

diterima dari masyarakat, berupa jasa pelayanan 

pendidikan, hasil kerjasama lembaga, perbankan 

BLU; 

c. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (P/HLN). 

Proses alokasi dana per tahun disesuaikan dengan ajuan 

masing-masing unit yang telah disetujui pimpinan dan 

mendapatkan pengesahan dalam dokumen anggaran negara. 

Pengalokasian dana didasarkan pada prioritas program sesuai  

rencana strategis yang ditetapkan rektor, kemudian dituangkan 

dalam RKA-K/L yang ditetapkan setiap tahunnya.   

UIN Sunan Gunung Djati Bandung sudah memiliki Pusat 

Bisnis. Pusat bisnis menjadi sarana untuk memperoleh dana 

PNBP/BLU. Bisnis yang sedang dikembangkan diantaranya biro 

travel dan umroh.  

11. Tata Kelola/Manajemen 

Sistem tata kelola, organisasi pegawai, pembagian fungsi 

dan tugas pokok masing-masing pegawai adalah berdasarkan 

Peraturan Menteri Agama RI No. 14 Tahun 2015 tentang Statuta 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Organisasi dan Tata Kerja 

(Ortaker) sesuai dengan PMA No.7 Tahun 2013, perubahan 

pertama  PMA  No.77 tahun 2013, perubahan kedua PMA No.44 
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Tahun 2017. Struktur organisasi UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung seperti terlihat dalam Gambar 3. berikut: 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.  

Struktur Organisasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

 

Sistem akuntabilitas pengelolaan dilakukan secara internal 

dan eksternal. Mekanisme mengimplementasikan akuntabilitas 

dilakukan melalui rapat pimpinan terbatas, rapat pimpinan, rapat 

senat universitas. 

Audit internal dilaksanakan oleh SPI (non akademik) dan 

LPM (akademik). Audit eksternal dilakukan oleh Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Kantor Akuntan 

Publik (KAP) Nugroho dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, 

Akuntabilitas di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

(evadir). 

Sistem perencanaan di lingkungan UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung berdasarkan pada: 

a. RIP 25 tahunan; 
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b. Rencana Strategis (Renstra) 4 tahunan ditetapkan 

Universitas; 

c. Rencana Operasional (Renop) satu tahun setiap unit 

didokumentasikan dalam Rencana Kerja Anggaran-

Kementerian Lembaga (RKA-KL) per tahun disusun 

dari mulai indikatif sampai definitif.  Supervisi dan 

tanggungjawab RKA-KL di bawah  wakil rektor II dan 

secara teknis dilakukan oleh bagian perencanaan.  

Perencanan dan pengembangan program di UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung terangkum dalam Renstra dan secara 

spesifik dirangkum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). 

Berdasarkan kontrak kinerja Rektor dengan Kementerian 

Keuangan RI, terdapat 10 IKU, yakni:  

a. Rasio pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP); 

b. Realisasi PNBP-Badan Layanan Umum (BLU); 

c. Realisasi PNBP BLU dari kegiatan KSO, Jasa Tenaga 

Ahli dan usaha lainnya; 

d. Modernisasi pengelolaan keuangan BLU; 

e. Akreditasi prodi; 

f. Kualifikasi tenaga pendidik; 

g. Kualifikasi lulusan; 

h. Produktivitas penelitian dan publikasi ilmiah; 

i. Kepuasan mahasiswa; 

j. Daya saing perguruan tinggi. 

Sistem evaluasi, monitoring, dan audit pengawasan yang 

dilakukan mulai oleh rektor sebagai pimpinan UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung dilakukan secara bertahap dari tingkat 
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prodi, fakultas, lembaga, pusat, unit dan universitas. Bentuk 

pengawasan/monitoring:  

a. Monitoring ketua prodi atas kinerja tenaga pendidik 

masing-masing, melalui Laporan Capaian Kinerja 

Bulanan (LCKB), selanjutnya disampaikan kepada 

pimpinan fakultas. Secara akademik melalui validasi 

RPS dan silabus oleh ketua prodi;  

b. Monitoring dekan fakultas atas kinerja tenaga pendidik 

di setiap prodi dengan menyampaikan SPTJM LCKB, 

LKD BKD sebagai ukuran kinerja tenaga pendidik setiap 

semester;   

c. Audit internal bidang keuangan dan kinerja universitas 

dilaksanakan oleh Satuan Pemeriksa Intern (SPI). SPI 

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, 

pengendalian, evaluasi dan audit di bidang keuangan 

dan kinerja universitas; 

d. Audit internal bidang akademik dilaksanakan oleh LPM. 

LPM yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, 

mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai dan 

mengembangkan mutu penyelengaraan kegiatan 

akademik.  

Evaluasi dan audit secara eksternal juga dilakukan, baik 

yang berkaitan dengan akademik maupun non akademik, yaitu 

berupa: 

a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 

untuk  bidang akademik, baik Akreditasi Institusi 

Perguruan Tinggi (APT) tingkat universitas maupun 

prodi;  

b. Kantor Akuntan Publik (KAP) Nugroho dan rekan;  

c. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

12. Sistem Informasi 
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Sistem informasi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

berada di bawah koordinasi Pusat Teknologi Informasi dan 

Pangkalan Data (PTIPD). UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

telah menerapkan SIMAK sebagai sistem informasi dan 

manajemen akademik berbasis IT. 

Sistem informasi telah diterapkan dalam pendaftaran 

mahasiswa baru dilaksanakan berbasis online, seleksi dilakukan 

dengan sistem Computer Based Test (CBT) dan pengambilan 

pendukung keputusan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dilakukan 

dengan menggunakan sistem aplikasi yang telah tersedia. 

Kapasitas bandwith meningkat dari tahun ketahun interval 2016-

2018 berturut-turut 300Mbps, 1500Mbps, dan 1750Mbps. 

UIN juga memiliki sejumlah server. Server tersebut di 

antaranya: a. server SIMAK, b. Server Portal Tenaga pendidik, c. 

Server Portal Mahasiswa, d. Server Repositori Mahasiswa, e. 

Server Hosting Web, f. Server Survei, g. Server e-library, h. Server 

e-learning, i. Server e-journal. 

Sistem informasi lainnya diterapkan di perpustakaan UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung. Sistem tersebut dapat diakses 

secara online melalui http://digilib.uinsgd.ac.id/, termasuk 

pengelolaan website  yang dikelola oleh PTIPD sejumlah 56 

website, 37 website dalam status running, 14 website dalam 

status on progress dan lima website dengan status maintenance.  

13. Penjaminan Mutu 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki standar mutu, 

yang senantiasa diperbaharui berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan kontekstualisasi yang berkelanjutan. 

Saat ini, standar mutu yang berlaku adalah berdasarkan SNPT 

(pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat) 

ditambahkan dengan standar distingsi UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung. Sejumlah standar mutu yang telah dimiliki meliputi:  

http://digilib.uinsgd.ac.id/
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a. Standar mutu pendidikan, yaitu: Standar 

Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, 

Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian 

Pembelajaran, Standar Tenaga pendidik dan 

Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan 

Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan 

Pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran. 

b. Standar  mutu penelitian, yaitu :Standar Hasil 

Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses 

Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar 

Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, 

Standar Pengelolaan Penelitian, Standar 

Pembiayaan Penelitian. 

c. Standar  mutu pengabdian kepada masyarakat 

(PKM), yaitu: Standar Hasil PKM, Standar Isi 

PKM, Standar Proses PKM, Standar Penilaian 

PKM, Standar Pelaksana PKM, Standar Sarana dan 

Prasarana PKM, Standar Pengelolaan PKM, 

Standar Pembiayaan PKM. 

d. Standar mutu distingsi, yaitu: Jati Diri, Visi, Misi 

dan Tujuan, Kemahasiswaan, Tenaga 

Kependidikan, Pustakawan dan Laboran, 

Perpustakaan, Atmosfir Akademik, Tata Pamong, 

Pengelolaan Program, Penjaminan Mutu, Sistem 

Informasi, Publikasi, Pengembangan Bahasa, 

Prodi, Kerjasama. 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah melakukan 

benchmarking kepada standar nasional dan internasional yaitu: 

Instrumen Akreditasi BAN-PT, SPMI, AUN QA, ISESCO, JABEE 

(Jepang), ISO 9001 : 2008 dan ISO 9001: 2015, QS Ranking,  

Webometric, dan Google Scholar. Di samping itu, evaluasi 
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internal dilakukan dengan memerhatikan ketercapaian 10 

indikator dalam IKU (Indikator Kinerja Utama). 

 

 

BAB    VI 

TAHAPAN PENGEMBANGAN 
 

A. Isu Pengembangan Pendidikan Tinggi 

Setidaknya terdapat tiga isu penting tentang pendidikan 

tinggi, yaitu internasionalisasi, manajemen berbasis mutu, dan 

tata kelola lembaga yang baik (good university governance). Tiga 

isu ini menjadi perhatian banyak negara di dunia yang 

menginginkan kualitas daya saing lembaga pendidikan tingginya. 

1. Internasionalisasi 

Perkembangan globalisasi lingkungan ditandai dengan 

meningkatnya mobilitas sumber daya dan semakin cepatnya 

perubahan sosio-budaya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri 

bagi lembaga pendidikan tinggi untuk merencanakan langkah 

strategis agar tetap berada pada garis depan dalam pengajaran, 

penelitian, dan pengabdian masyarakat agar menghasilkan 

produk pendidikan berkualitas dengan wawasan global bagi 

peningkatan daya saing bangsa. 

Terdapat empat pilar kunci internasionalisasi perguruan 

tinggi, yaitu: (1) teaching quality; (2) research quality; (3) 

graduate employability; dan (4) international outlook. 

Perguruan tinggi dituntut memainkan peran kunci untuk 

merespon perubahan dengan cepat dan dapat menggunakan 

sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif dalam rangka 

menjalankan proses pendidikan tinggi untuk menghasilkan 
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lulusan yang berkarakter, cerdas, dan terampil memajukan ilmu 

dan teknologi. 

Isu internasionalisasi lembaga pendidikan tinggi merujuk 

pada pemeringkatan universitas dunia yang dilakukan oleh 

beberapa lembaga internasional bereputasi, seperti Academic 

Ranking of World Universities (ARWU), Times Higher Education 

Supplement (THES), Quacquarelli Symonds  (QS) dan 

Cybermetrics Lab di Centro Superior de Investigaciones 

Cientificas (CSIS) Spanyol, yang lebih dikenal dengan nama 

webometric. Dengan memerhatikan indikator-indikator 

pemeringkatan tersebut, maka modal utama yang harus dimiliki 

oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung agar berkelas 

internasional adalah suasana akademik (academic atmosphere). 

Suasana akademik yang kondusif mampu mendorong 

perkembangan intelektualisme dan menghasilkan karya berguna 

yang terpublikasi. Kondisi ini didasari atas penerapan model 

manajemen yang kokoh dan komitmen terhadap target mutu yang 

ingin dicapai dalam penetapan universitas bertaraf internasional 

(world class university). 

2. Manajemen Berbasis Mutu 

Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi 

merupakan kewajiban institusional seluruh lembaga pendidikan, 

sebagai amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No.12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam 

paradigma baru pendidikan tinggi, yang dikenal dengan 

tetrahedron pendidikan tinggi, menempatkan mutu sebagai inti 

dari prinsip dasar perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan 

tinggi. 
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Globalisasi dunia meningkatkan intensitas persaingan 

layanan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang mana aspek 

mutu menjadi isu utama dalam membangun daya saing. 

Demikian pula halnya dengan pendidikan, tuntutan adanya 

pendidikan yang berkualitas menjadi semakin mengemuka di 

kalangan pemangku kepentingan. Perguruan tinggi sebagai salah 

satu lembaga penyelenggara pendidikan dituntut untuk mampu 

mengelola pendidikan bermutu dalam rangka menghasilkan 

luaran sesuai dengan yang diharapkan. 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung terdorong untuk 

merencanakan dan melaksanakan peningkatan mutu secara 

terukur dan berkelanjutan dalam memberikan layanan 

pendidikan tinggi yang mampu memenuhi atau bahkan 

melampaui Standar Nasional Pendidikan, melalui penerapan 

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan berbasis 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Selanjutnya, 

dilakukan pengembangan manajemen mutu yang lebih sistematis 

melalui inisiasi penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality 

Management System), semacam ISO 9001:2015, IWA 2:2007, 

dan pengakuan lainnya yang bereputasi. 

3. Good University Governance (GUG) 

Perguruan tinggi mendorong perubahan peran dan proses 

penyelenggaraan lembaga pendidikan menuju knowledge creator 

melalui perencanaan strategis dengan pendekatan daya saing. 

Agar dapat melaksanakan peran dan proses tersebut dengan baik, 

maka aspek kesehatan lembaga yang dikenal dengan istilah good 

university governance harus mampu berfungsi secara optimal 

dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.  

Tata kelola perguruan tinggi yang otonom, transparan, dan 

akuntabel dengan mengedepankan prinsip-prinsip good 

university governance merupakan amanat Undang-Undang 
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Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas Tahun 2003), 

sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 48 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan 

pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas 

publik. Prinsip transparansi mengandung makna bahwa 

perguruan tinggi memiliki keterbukaan dan kemampuan untuk 

menyajikan informasi yang relevan kepada pemangku 

kepentingan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku. 

Sementara itu, prinsip akuntabilitas pada perguruan tinggi 

mengedepankan kemampuan dan komitmen untuk 

mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan oleh 

pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung terus berupaya untuk 

meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan kelembagaan 

pendidikan serta membangun sistem yang sehat, sehingga 

diharapkan adanya kemandirian yang disertai dengan 

transparansi dan akuntabilitas sistem, proses, dan prosedur pada 

semua unit kerja dalam rangka meningkatkan kualitas dan 

relevansi secara berkelanjutan. 

 

B. Landasan Kebijakan dan Prioritas Pengembangan 

Pengembangan UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

didasarkan pada Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 

2003 Pasal 3 tentang Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional, 

yakni pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

serta bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang 
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Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggungjawab. 

Secara spesifik, pengembangan UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 

Tahun 1990 tentang Tujuan Pendidikan Tinggi, yakni: 

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat 

yang memiliki kemampuan akademik dan/atau 

profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan 

dan/atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, 

teknologi dan/atau kesenian;  

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta 

mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan 

taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya 

kebudayaan nasional. 

Kebijakan pengembangan UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung juga didasarkan pada: 

1. Garis besar kebijakan pendidikan tinggi Indonesia, yang 

dirumuskan dalam HELTS (Higher Education Long 

Term Strategy) 2003-2010, sebagai paradigma baru visi 

Pendidikan Tinggi Indonesia; 

2. Rencana pembangunan jangka menengah Kementerian 

Agama tentang peningkatan akses, mutu, kesejahteraan, 

dan subsidi Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2015-2019; 

3. Arah kebijakan dan strategi peningkatan akses, kualitas, 

relevansi dan daya saing Pendidikan Tinggi 

Kementerian PPN/Bappenas tahun 2019; 

4. Arah kebijakan pembangunan pendidikan dan 

kebudayaan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi 

2019; 
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5. RIP Kementerian Agama Republik Indonesia 2018-

2034; 

6. Grand Desain Transformasi Kelembagaan Pendidikan 

Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian 

Agama 2015-2034. 

Sejumlah dasar kebijakan di atas mengamanatkan agar 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyelenggarakan sistem 

pendidikan yang bermutu, terakses oleh setiap lapisan 

masyarakat, dan mandiri. Sementara itu, dari sisi tujuan 

penyelenggaraan, sebagaimana diamanahkan oleh HELTS, UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung harus menjadi institusi yang sehat 

(healthy), otonom, dan berdaya saing (competitive). Dalam hal 

ini, UIN Sunan Gunung Djati Bandung harus memiliki 

kemampuan pembangunan kapasitas institusi dan tata kelola 

yang kredibel, transparan, akuntabel, responsif, dan berkeadilan. 

Berdasarkan analisis terhadap kondisi saat ini dan 

mempertimbangkan berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia, 

upaya penataan dan pembenahan UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung secara umum harus ditempuh melalui 10 kebijakan 

prioritas percepatan pengembangan, yaitu: 

1. Percepatan pembenahan kelembagaan secara 

komprehensif dan sinergis; 

2. Percepatan penambahan tenaga pendidik, tenaga 

kependidikan, dan guru besar; 

3. Percepatan optimalisasi kurikulum terintegrasi antara 

ilmu keislaman dan ilmu umum dengan berbasis pada 

WMI; 

4. Percepatan modernisasi fasilitas perpustakaan 

universitas dan fakultas; 

5. Percepatan peningkatan mutu pengajaran, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat; 
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6. Penguatan jejaring kerjasama (network) dengan 

berbagai instansi di dalam dan di luar negeri dalam 

bentuk Memorandum of Agreement (MoA); 

7. Percepatan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana 

kreativitas dan inovasi tenaga pendidik, mahasiswa, 

dan karyawan; 

8. Penguatan eksistensi dan perimbangan prodi 

keislaman dengan prodi umum; 

9. Percepatan peningkatkan kesejahteraan tenaga 

pendidik dan kependidikan melalui program 

remunerasi dengan mengoptimlakan peningkatan 

dana BLU; 

10. Percepatan implementasi aspek-aspek tata 

kelola/manajemen dalam mewujudkan Good 

University Governance (GUG). 

 

C. Tahap Pengembangan 

 Dalam pelaksanaan pengembangan UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung untuk mencapai visi 2045, dilakukan tahapan 

rencana pengembangan setiap lima tahun dalam satu periode 

masa rencana pengembangan. Prinsip keberlanjutan (continuity) 

dalam setiap tahap pengembangan, baik untuk setiap periode 

pengembangan, maupun untuk setiap bidang pengembangan 

dilakukan untuk menjadikan pencapain visi 2045 UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung terukur dan feasible untuk diwujudkan. 

Prinsip keberlanjutan ini dimulai dengan melihat tahap-tahap 

periode dalam RIP sebelumnya, untuk dijadikan landasan dalam 

tahap awal RIP yang baru. 

 Rencana pengembangan dibagi ke dalam lima tahap 

periode pengembangan, yaitu : tahap I tahun 2019 – 2024, tahap 
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II tahun 2024-2029, tahap III tahun 2029-2034, tahap IV tahun 

2034-2039, dan tahap V tahun 2039–2045.  

 Fokus pengembangan di tahap I adalah pengembangan 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai universitas yang 

unggul dan kompetitif secara nasional (national competitive 

advantages) dan tahap II pada penguatan sekaligus 

pengembangan yang sudah dilakukan dalam tahap I dan 

merupakan tahap universitas yang unggul dan kompetitif di Asia 

Tenggara (Asian South East competitive advantages). Fokus 

pengembangan di tahap III merupakan pengembangan UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung untuk mewujudkan Universitas 

Islam yang unggul dan kompetitif di tingkat Asia (Asian 

competitive advantages), tahap IV merupakan tahap penguatan 

dan pengembangan yang sudah dilakukan pada tahap 

sebelumnya, sekaligus sebagai tahapan untuk mencapai 

Universitas Islam Riset (Research Islamic University). Tahap 

terakhir dalam tahapan pengembangan dalam RIP UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung adalah tahap IV. Tahap ini diharapkan 

sebagai tahap dalam mewujudkan visi 2045, sebagai Universitas 

Islam Kelas Dunia (World Class Islamic University).  Setiap 

periode tahapan memiliki target-target pengembangan yang 

berkelanjutan untuk setiap bidang pengembangan sehingga 

diharapkan setiap pergantian periode dapat dilanjutkan dalam 

periode berikutnya.  Adapun milestones menuju visi 2045 dapat 

dilihat pada Gambar 4.  
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Gambar 4.  

Milestones Menuju Visi 2045 

 

 Tabel 1. menunjukkan tahapan dan indikator 

pengembangan untuk mewujudkan visi UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung dalam interval waktu 25 tahun sampai tercapai visi UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung 2045.  

 Untuk dapat memenuhi tahapan sebagai universitas riset 

ditandai dengan pemenuhan beberapa kriteria yaitu: (1) 

Universitas memiliki komitmen penelitian dan pembelajaran 

yang kuat; (2) Memiliki mahasiswa pascasarjana yang berkualitas 

dan aktif dalam penelitian; (3) Memiliki kultur akademik yang 

baik yang dapat melahirkan ilmu dan teknologi baru; (4) Memiliki 

fasilitas untuk melakukan proses pembelajaran dan penelitian; 

(5) Memiliki biaya yang memadai untuk melaksanakan 

pembelajaran dan penelitian; (6) Memiliki infrastruktur ICT yang 

memadai  melakukan proses penelitian dan publikasi hasil 

penelitian yang diakui dunia; dan (7) Memiliki kepemimpinan 

dan tata kelola yang baik.  

 Universitas riset ditandai  dengan pemenuhan beberapa 

kriteria, yaitu: (1) Kualitas riset berupa produktivitas, sitasi, 
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penghargaan; (2) Pengajaran berupa kurikulum yang memadai, 

pola pembelajaran yang tepat, rasio pendidikan lanjut dan rasio 

tenaga pendidik:mahasiswa yang proporsional; (3) Kemampuan 

kerja meliputi kualitas akademik sehingga menghasilkan kualitas 

dan prestasi lulusan; (4) Internasionalisasi meliputi proporsi 

mahasiswa asing, pertukaran pelajar, mitra dan kerjasama 

internasional; (5) Fasilitas berupa perpustakaan, kesehatan, 

olahraga, IT bertaraf internasional; (6) Online atau jarak 

pembelajaran meliputi pelayanan mahasiswa, pembelajaran, 

penelitian dengan IT dan online; (7) Tanggung jawab sosial 

meliputi keterlibatan kampus pada pengabdian pada masyarakat; 

(8) Inovasi meliputi meningkatkan reputasi kampus di tingkat 

nasional dengan inovasi teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya; 

(9) Seni dan budaya meliputi pergelaran dan penghargaan seni 

dan budaya yang mendunia; (10) Inklusivitas meliputi akses yang 

luas dan terbuka berupa beasiswa, keseimbangan gender, dan 

akses disabilitas; (11) Kriteria spesialis yang khas dan unggul. 

 
Tabel 1.  

Tahapan dan Indikator Pengembangan RIP 2045  
Tahap 1 

2019-2024 

Tahap 2 

2024-2029 

Tahap 3 

2029-2034 

Tahap 4 

2034-2039 

Tahap 5 

2039-2045 

Tahapan 
National 

Competitive 
Advantages  

Southeast 
Asian 

Competitive 
Advantages 

Asian 

Competitive 
Advantages 

Research  
Islamic 

University 

World Class  
Islamic 

University 

Indikator 
Menduduki 
Peringkat 25 

Besar 
Perguruan 

Tinggi 
Terkemuka 
di Indonesia 

Menduduki 
Peringkat 
100 Besar 
Perguruan 

Tinggi 
Terkemuka 

di Asia 
Tenggara 

Menduduki 
Peringkat 
150 Besar 
Perguruan 

Tinggi Islam 
di Tingkat 

Asia 

Menjadi 
Universitas 
Islam Riset 

Menjadi 
500 besar 

Universitas 
Islam Kelas 

Dunia 



Rencana Induk Pengembangan (RIP)  

UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2019-2045  77 
 

BAB  VII 

ARAH PROGRAM PENGEMBANGAN  

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 

TAHUN 2019-2045 
 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung dari tahun ke tahun 

melakukan pengembangan berdasarkan tahapan-tahapan yang 

sistematis. Tahun 2015-2019 diarahkan pada peletakkan pondasi 

menuju Universitas Islam yang Unggul dan Kompetitif, dengan 

orientasi pada upaya modernisasi sarana dan prasarana, 

peningkatan mutu layanan, kualitas pembelajaran, dan kualitas 

penelitian, dan kualitas pengabdian kepada masyarakat di tingkat 

lokal dan nasional. Tahap I (2019-2024) diarahkan pada upaya 

mewujudkan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai 

perguruan tinggi islam yang unggul dan kompetitif dalam 

mengintegrasikan ilmu keislaman dan ilmu umum, dengan 

peningkatan dan penguatan daya saing nasional, serta 

meletakkan pondasi unggul dan kompetitif di tingkat regional dan 

internasional. Tahap II (2024-2029) diarahkan menjadi 

perguruan tinggi islam yang unggul, kompetitif, inovatif  dan 

berdaya saing di tingkat regional Asia Tenggara. Tahap III (2029-

2034) diarahkan menjadi perguruan tinggi islam yang unggul, 

kompetitif, inovatif dan berdaya saing di tingkat Asia. Tahap IV 

(2034-2039) diarahkan menjadi perguruan tinggi islam yang 

unggul, kompetitif, inovatif dan berdaya saing di tingkat 

internasional menjadi universitas riset. Tahap IV (2039-2045) 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung diarahkan untuk mewujudkan 

universitas islam kelas dunia. 

Untuk mempertegas arah pengembangan UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung, rincian program pada masing-masing 

tahapan diarahkan pada 13 bidang pengembangan, yaitu: (1) 
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Pengembangan Kelembagaan; (2) Pengembangan Sumber daya 

Manusia; (3) Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran; (4) 

Pengembangan Perpustakaan; (5) Pengembangan Penelitian dan 

Publikasi Ilmiah; (6) Pengembangan Pengabdian Kepada 

Masyarakat; (7) Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni 

(Lulusan); (8) Pengembangan Kerjasama; (9) Pengembangan 

Sarana dan Prasarana yang Memadai; (10) Pengembangan 

Pembiayaan dan Pusat Bisnis; (11) Pengembagan Tata 

Kelola/Manajemen; (12) Pengembangan Sistem Informasi; (13) 

Pengembagan Sistem Penjaminan Mutu. 

 

A. Arah Pengembangan Tahun 2019-2024  

Arah pengembangan UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk 

tahap II pada periode tahun 2019-2024 dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan Kelembagaan 

Pada tahun 2019-2024, pengembangan kelembagaan UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung diarahkan pada: 

a. Revisi statuta dan ortaker sesuai dengan 

perkembangan institusi; 

b. Penguatan prodi-prodi yang sudah mandiri dalam 

pengelolaan tridarma perguruan tinggi menjadi 

jurusan; 

c. Penguatan organ pelayanan administrasi akademik di 

tingkat fakultas, untuk memenuhi pelayanan 

akademik; 

d. Penguatan prodi/jurusan pada pascasarjana dengan 

memperoleh akreditasi A dan pengembangan tahap 

awal program pascasarjana linear dikelola oleh 

fakultas dan distingsi yang unggul dan kompetitif 

sesuai visi dan misi institusi di tingkat nasional, 
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dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi 

keefektifan prodi yang sudah ada; 

e. Pengembangan pembukaan fakultas dan/atau 

prodi/jurusan baru untuk memenuhi tingkat APK 

masyarakat di UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

paling sedikit satu fakultas dan/atau prodi/jurusan 

baru sampai akhir periode; 

f. Peningkatan prodi yang terakreditasi A oleh BAN-PT 

sampai akhir periode; 

g. Optimalisasi pengelolaan poliklinik kesehatan 

sebagai sarana kesehatan seluruh mahasiswa, tenaga 

pendidik, dan seluruh karyawan UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung; 

h. Penguatan pusat bahasa untuk meningkatkan 

kompetensi Bahasa Inggris dan Arab mahasiswa dan 

tenaga pendidik; 

i. Pengembangan ma’had al-jamiah untuk menunjang 

kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan 

pengetahuan; 

j. Penguatan peran Pusat Teknologi Informasi dan 

Pangkalan Data (PTIPD) dalam memasuki era 

industri 4.0.; 

k. Penguatan konsorsium keilmuan dalam mewujudkan 

visi dan misi institusi; 

l. Penguatan akreditasi institusi dalam memperoleh 

nilai A (unggul) yang memiliki distingsi unggul dan 

kompetitif minimal di tingkat nasional dan 

mempersiapkan akreditasi internasional tingkat 

regional sampai akhir periode. 
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2. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pada tahun 2019-2024 pengembangan sumber daya 

manusia UIN Sunan Gunung Djati Bandung diarahkan pada: 

a. Penguatan dan pembuatan regulasi ketenagaan yang 

komprehensif berkaitan dengan pengadaan tenaga 

pendidik, homebase tenaga pendidik, tenaga pendidik 

DPK, dan tenaga kependidikan; 

b. Pembuatan dan pengembangan database tenaga 

pendidik dan kependidikan yang komprehensif dan 

terpusat, terjamin validitas dan reliabilitasnya, dengan 

pembaharuan data secara periodik untuk mewujudkan 

pangkalan data institusi; 

c. Peningkatan jumlah tenaga pendidik untuk memenuhi 

rasio ideal tenaga pendidik dan mahasiswa; 

d. Peningkatan jumlah tenaga kependidikan tingkat 

universitas dan tingkat fakultas untuk meningkatkan 

kualitas layanan; 

e. Peningkatan kualitas tenaga akademik dan non 

akademik yang berintegritas, profesional, kompeten, 

kapabel, berkinerja tinggi, berbudaya akademik, dan 

sejahtera; 

f. Peningkatan jumlah tenaga pendidik berpendidikan S3 

(doktor) dalam dan luar negeri; 

g. Peningkatan jumlah tenaga pendidik dengan jabatan 

fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar. 

     3.  Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran 

Rencana pengembangan kurikulum dan pembelajaran 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2019-2024 

diarahkan pada: 

a. Pengembangan kurikulum ideal yang 

mengintegrasikan kurikulum DIKTI/kurikulum wajib 
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nasional yang berlaku dan kurikulum ciri khas institusi 

sesuai visi dan misi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 

dan ciri khas fakultas/jurusan/prodi yang 

komprehensif dengan memerhatikan perkembangan 

kebutuhan lulusan di masyarakat;  

b. Pengembangan implementasi wahyu memandu ilmu 

yang lebih operasional dan komprehensif, baik dari 

aspek kurikulum, pembelajaran, serta suasana 

akademik;   

c. Penguatan kemampuan bahasa untuk lulusan dengan 

mewajiban memenuhi syarat minimal TOAFL dan 

TOEFL, sedikitnya 30% prodi/jurusan sudah 

mengimplementasikannya; 

d. Pengembangan proses, metode, dan evaluasi 

pembelajaran disertai keterampilan ICT tenaga 

pendidik dan mahasiswa sebagai tuntutan 

perkembangan dalam revolusi industri 4.0, paling 

sedikit 20% prodi/jurusan sudah 

mengimplementasikannya; 

e. Pengembangan kelas internasional, paling sedikit 

dapat dilaksanakan oleh 10% prodi/jurusan yang 

terakreditasi A; 

f. Pengembangan sistem sosialisasi dan internalisasi 

seluruh produk-produk akademik sehingga dapat 

difahami dan diimplementasikan oleh seluruh sivitas 

akademika mulai tingkat universitas, fakultas, dan 

jurusan/prodi. 

 

 

    4. Pengembangan Perpustakaan 

Rencana pengembangan perpustakaan pusat (Library 
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Center) UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2019-

2024 diarahkan pada modernisasi perpustakaan dengan 

peningkatan layanan perpustakaan yang modern dan mutakhir 

untuk menunjang kualitas dan mutu lulusan dengan rincian 

sebagai berikut:  

a. Penguatan fungsi perpustakaan dengan 

memertahankan akreditasi A (unggul) dan proses 

akreditasi internasional; 

b. Penguatan kualitas dan kuantitas pustakawan; 

c. Pengembangan e-service library untuk swalayanan 

kepustakaan mahasiswa; 

d. Pengembangan jumlah anggaran perpustakaan sebesar 

5% dari seluruh anggaran operasional pendidikan dan 

penelitian universitas.; 

e. Pengembangan kelembagaan perpustakaan dari pusat 

menjadi lembaga; 

f. Pengembangan sistem pengolahan bahan pustaka; 

g. Pengembangan perpustakaan menjadi rujukan yang 

unggul dan kompetitif di tingkat nasional dan asia 

tenggara. 

     5.  Pengembangan Penelitian dan Publikasi Ilmiah 

Pada tahun 2019-2024 pengembangan kualitas dan 

kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah akan diarahkan untuk 

terwujudnya arah pengembangan penelitian yang bersinergi 

dengan kegiatan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, 

dan kebutuhan pembangunan nasional, dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Peningkatan kuantitas produk hasil penelitian dari 

tahun ketahun, meliputi: jurnal internasional 

terakreditasi dan terindeks internasional, prosiding 

internasional terakreditasi dan terindeks, jurnal 
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nasional terakreditasi, buku ber-ISBN, HKI, dan paten, 

yang mampu bersaing di tingkat nasional; 

b. Peningkatan alokasi anggaran penelitian setiap tahun. 

Sumber dana diperoleh baik dana pusat (APBN) 

maupun dan institusi, serta mengembangkan peluang 

pendanaan pihak ketiga baik negeri maupun swasta; 

c. Penguatan dan peningkatan kualitas hasil penelitian 

yang dapat berkontribusi langsung baik secara teoretis, 

maupun penerapannya berskala daerah dan nasional; 

d. Penguatan dan pengembangan kolaborasi penelitian 

minimal antar di dalam negeri yang mendukung visi dan 

misi institusi berskala daerah dan nasional; 

e. Penguatan dan pengembangan SDM yang memiliki 

kemampuan dalam  penelitian, penulisan, reviewer, dan 

penerbitan berskala nasional; 

f. Penguatan dan peningkatan kerjasama penelitian 

dengan berbagai pihak, dengan prioritas kelompok 

masyarakat dan pemerintahan daerah; 

g. Peningkatan pelaksanaan seminar dan konferensi 

nasional dan internasional, yang diselenggarakan oleh 

minimal 20 % jurusan/prodi; 

h. Penguatan dan pengembangan pusat penerbitan 

institusi dan mampu menghasilkan produk berskala 

nasional. 

      6. Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat 

  Pada tahun 2019-2024 pengembangan di bidang 

pengabdian kepada masyarakat diarahkan pada penyelenggaraan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan 

serta hasil pengembangan pembelajaran dan iptek, untuk 

mewujudkan layanan ilmu pengetahuan bagi kemakmuran, 

kemajuan, dan kemandirian masyarakat.  
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 Beberapa program pengembangan dilakukan dalam 

bentuk berikut ini: 

a. Pengembangan regulasi monitoring manual mutu dan 

manual prosedur kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat;  

b. Pengembangan sinergi kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dengan kegiatan penelitian dan pendidikan;  

c. Pengembangan pengabdian kepada masyarakat yang 

berorientasi pada penanggulangan kebodohan, buta 

huruf, kemiskinan, penangangan bencana alam, dan 

masalah keagamaan masyarakat;  

d. Reorientasi pengembangan kegiatan Kuliah Kerjanyata 

Mahasiswa (KKM) sebagai wahana pendidikan dan 

penerapan keahlian mahasiswa;  

e. Optimalisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dengan dana hibah melalui kerjasama dengan 

pemerintah daerah dan swasta; 

f. Layanan pengembangan teknologi informasi yang 

modern, aplikatif, mutakhir, dan berkelanjutan untuk 

pemberdayaan dan menjawab permasalahan 

keagamaan masyarakat. 

7. Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni  

Pengembangan kemahasiswaan dan alumni UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung pada tahun 2019-2024 diarahkan pada:  

a. Pengembangan database seluruh mahasiswa (sarjana 

dan pascasarjana) yang komprehensif dan terintegrasi 

dengan sistem administrasi dan akademik dengan 

memerhatikan tingkat keamanan dan updating data; 

b. Pengembangan regulasi untuk meningkatkan kuantitas 

dan kualitas penerimaan mahasiswa baru program 

sarjana dan pascasarjana, mahasiswa dalam dan luar 
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negeri, untuk seluruh jalur, dengan target peningkatan 

Angka Partisipasi Kasar (APK); 

c. Peningkatan jumlah mahasiswa baru untuk 

meningkatkan APK perguruan tinggi setiap tahun, 

dengan memerhatikan rasio ideal tenaga pendidik dan 

sarana prasarana yang tersedia; 

d. Pengembangan kualitas mahasiswa dalam bidang 

akademik dan non akademik yang menguatkan visi dan 

misi institusi; 

e. Pengembangan sumber-sumber beasiswa bagi 

mahasiswa dengan penguatan kerjasama dengan pihak 

ketiga baik negeri (pemerintah daerah, BUMN, dan 

BUMD) maupun swasta (lokal, nasional, dan 

internasional); 

f. Pengembangan regulasi pembinaan mahasiswa dan 

organisasi kemahasiswaan di UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung, baik intra maupun ekstra kampus, berkaitan 

dengan kegiatan, waktu pelaksanaan, dan sponsorshif  

yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung; 

g. Peningkatan partisipasi kegiatan mahasiswa tingkat 

nasional untuk meningkatkan prestasi mahasiswa UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung yang unggul dan 

kompetitif sesuai dengan visi institusi, serta 

mengarahkan kegiatan organisasi mahasiswa untuk 

mengukir prestasi yang membanggakan, minimal  

sepuluh prestasi tingkat nasional dan internasional; 

h. Penguatan peran ikatan alumni (IKA) untuk kemajuan 

institusi. 

i. Pengembangan pusat karir untuk pendampingan 

alumni dalam peningkatan serapan kerja alumni. 
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    8.  Pengembangan Kerjasama 

Pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak di luar 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2019-2024 

diarahkan pada : 

a. Pengambangan hasil kerjasama yang sudah dilakukan, 

dengan meningkatkan MoU menjadi MoA; 

b. Pengembangan organ kerjasama universitas yang 

terintegrasi, baik di tingkat prodi/jurusan, fakultas, 

lembaga, maupun universitas; 

c. Mengidentifikasi dinamika kebutuhan lokal, nasional, 

dan internasional untuk pengembangan kerjasama yang 

menguntungkan institusi. 

    9.  Pengembangan Sarana dan Prasarana  

Pengembangan sarana dan prasarana kampus UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung pada tahun 2019-2024 diprioritaskan 

pada terwujudnya sejumlah sarana fisik berupa gedung 

perkuliahan dan laboratorium, gedung administrasi, kantor 

layanan kemahasiswaan, alumni dan stakeholder serta gedung 

untuk lembaga, pusat, sarana olahraga dan auditorium yang 

memadai. Langkah-langkah yang ditempuh di antaranya: 

a. Pengembangan sistem pendataan dana perawatan 

(maintenance) inventaris sarana dan prasarana institusi 

secara komprehesif; 

b. Pengembangan tahap pertama kawasan kampus II 

untuk perkuliahan fakultas/jurusan, laboratorium dan 

praktikum kebutuhan jurusan/fakultas, lahan 

praktikum pertanian; 

c. Pengembangan sarana dan prasarana masjid di kampus 

I, dan pembanguan masjid di kampus II; 

d. Pengembangan sarana dan prasarana pesantren tahfizh 

di kampus III; 
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e. Pengembangan tahap pertama sarana dan prasarana 

ICT untuk kegiatan administrasi dan akademik minimal 

sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi 

(SNPT); 

f. Pengembangan sarana prasarana ma’had untuk 

meningkatkan daya tampung mahasiswa; 

g. Pengembangan sarana dan prasarana pengembangan 

minat dan bakat mahasiswa. 

  10.  Pengembangan Pembiayaan dan Pusat Bisnis 

Pengembangan Pembiayaan dan Pusat Bisnis pada tahun 

2019-2024 di arahkan pada : 

a. Optimalisasi pemasukan BLU untuk meningkatkan 

biaya operasional institusi dan kesejahteraan sivitas 

akademika dengan pengelolaan terpusat oleh pusat 

bisnis untuk sumber-sumber usaha yang telah ada dan 

mengembangkan peluang-peluang usaha baru yang 

dikelola secara profesional; 

b. Optimalisasi perluasan dan partisipasi sivitas 

akademika dalam bisnis/usaha dengan prinsip dari 

UIN, untuk UIN dan oleh UIN baik yang berkaitan 

dengan kegiatan akademik maupun non akademik; 

c.  Penguatan pusat bisnis untuk memperoleh peningkatan 

perolehan dana BLU dengan meningkatkan jumlah 

pemasukan pendapatan BLU melalui optimalisasi asset-

asset ekonomi yang dimiliki UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung; 

d. Peningkatan kesejahteraan dengan penyelenggaraan 

asuransi jiwa dan asuransi kesehatan bagi seluruh 

tenaga pendidik dan kependidikan;  

e. Peningkatan sumber pendapatan tenaga pendidik dan 

kependidikan melalui remunerasi; 
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f. Peningkatan anggaran operasional 

fakultas/pascasarjana, jurusan/prodi, dan lembaga 

secara berkelanjutan. 

   11. Pengembangan Tata Kelola / Manajemen 

Rencana pengembangan tata kelola/manajemen UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung pada tahun 2019-2024 diarahkan pada: 

a. Optimalisasi partisipasi seluruh sivitas akademika dalam 

mengimplementasikan kebijakan dan produk-produk 

institusi dengan melakukan sosialisasi dan internalisasi 

visi, misi, dan program UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung secara intensif di tingkat universitas, fakultas, 

maupun jurusan/prodi; 

b. Pengembangan berbagai regulasi yang berkaitan dengan 

tata kelola yang baik, berkualitas, dan profesional dalam 

rangka mewujudkan GUG (Good University 

Governance), di antaranya: (1) Penyusunan RIP, renstra, 

dan renop yang bersinergi; (2) Terbentuknya perangkat 

lunak budaya kerja (standar mutu, standard operating 

procedure (SOP), standar kinerja, dan kode etik), 

perangkat peraturan organisasi yang menguatkan 

institusi, sistem aturan-aturan kepegawaian yang sesuai 

visi dan misi institusi; (3) Membangun sistem 

pembinaan, pengawasan, dan pelayanan prima untuk 

meningkatkan kualitas sivitas akademika, baik secara 

akademik maupun non akademik sesuai dengan visi dan 

misi institusi; 

c. Pengembangan sistem tata kelola yang islami baik dalam 

pengelolaan administrasi akademik, keuangan, 

pembelajaran, budaya akademik sivitas akademika yang 

mendukung visi dan misi institusi; 
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d. Pengembangan sistem perencanaan, pembelajaran, dan 

evaluasi secara online dengan membuat sistem informasi 

yang handal, baik untuk kepentingan administrasi 

akademik, keuangan, dan pembelajaran dalam 

menunjang tata kelola universitas efektif dan efisien; 

e. Peningkatan sistem keamanan, kenyamanan, dan 

kampus yang kondusif dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan akademik untuk mewujudkan visi dan misi 

universitas. 

   12. Pengembangan Sistem Informasi 

Rencana pengembangan sistem informasi UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung pada tahun 2019-2024 diarahkan pada 

modernisasi peralatan baik hardware maupun software yang 

mendukung terhadap berjalannya kegiatan layanan administrasi 

akademik dan non akademik. Langkah yang ditempuh adalah 

sebagai berikut: 

a. Pengembangan sistem informasi secara komprehensif 

dan terintegrasi untuk menunjang kegiatan institusi 

dalam administrasi akademik, keuangan, dan 

pembelajaran di tingkat universitas, 

fakultas/pascasarjana, jurusan/prodi dan lembaga-

lembaga lainnya, dengan tingkat implementasi minimal 

40%; 

b. Pengembangan sarana prasarana sistem informasi dan 

ICT untuk kegiatan tridarma perguruan tinggi, meliputi: 

1. e-learning, teleconference, dan multimedia lainnya 

berstandar internasional di tingkat universitas; 

2. peningkatan kapasitas bandwith untuk tenaga 

pendidik dan mahasiswa sesuai dengan SNPT, 

minimal 5 Kbps/mahasiswa dan 10Kbps/tenaga 

pendidik; 
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3. penguatan sistem keamanan sistem informasi dan 

database. 

  13. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu  

    Pada tahap awal, pengembangan sistem penjaminan 

mutu UIN Sunan Gunung Djati Bandung diarahkan pada upaya 

meningkatkan nilai akreditasi seluruh prodi (S1, S2 dan S3) 

dengan target nilai A, meningkatnya nilai APT dari B menjadi A 

pada tahun 2019 dan terselenggaranya penjaminan mutu pada 

seluruh satuan kerja yang menjamin peningkatan kinerja dan 

keberlanjutan organisasi.  Secara terperinci pengembangan 

penjaminan mutu sebagai berikut: 

a. Penguatan implementasi standar-standar mutu secara 

berkelanjutan untuk seluruh sivitas akademika dengan 

proses sosialisasi dan internalisasi yang intensif; 

b. Penguatan penjaminan mutu untuk seluruh aspek, baik 

akademik maupun non akademik, fisik dan non fisik, dan 

budaya akademik dalam menunjang visi, misi institusi; 

c. Penguatan kualitas dan kuantitas auditor akademik dan 

non akademik untuk menunjang penjaminan mutu 

institusi; 

d. Peningkatan kualitas mahasiswa pascasarjana sebagai 

etalase mutu riset perguruan tinggi, dengan produk 

penelitian berskala internasional dan terbit dalam 

publikasi ilmiah terindeks; 

e. Peningkatan dan penguatan capaian standar penjaminan 

mutu terakreditasi A (Unggul) AIPT BAN PT. 

 

B. Arah Pengembangan Tahun 2024-2029  

Arah pengembangan UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

untuk tahap II lima tahun berikutnya yaitu pada periode 2024-

2029 pada masing-masing bidang dijabarkan sebagai berikut: 
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1. Pengembangan Kelembagaan 

Pada tahap II tahun 2024-2029 pengembangan 

kelembagaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung diarahkan pada: 

a. Pengembangan organ pelayanan administrasi 

akademik sampai tingkat jurusan, untuk memenuhi 

pelayanan akademik yang lebih optimal; 

b. Penguatan prodi/jurusan pascasarjana dengan 

memperoleh akreditasi A (BAN PT) dan akreditasi 

internasional (tingkat Asia Tenggara); 

c. Pengembangan pembukaan fakultas dan/atau 

prodi/jurusan baru untuk memenuhi tingkat APK 

masyarakat di UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

paling sedikit penambahan satu fakultas dan/atau 

prodi/jurusan baru sampai akhir periode; 

d. Pengembangan akreditasi internasional (tingkat 

Asia Tenggara); 

e. Pengembangan poliklinik kesehatan menjadi klinik 

pratama sebagai sarana kesehatan seluruh sivitas 

dan masyarakat sekitar UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung; 

f. Pengembangan pusat bahasa menjadi lembaga 

bahasa untuk meningkatkan kompetensi Bahasa 

Inggris dan Arab untuk mahasiswa dan tenaga 

pendidik; 

g. Pengembangan pusat penelitian dan penerbitan 

(Puslitpen) menjadi lembaga penelitian dan 

penerbitan untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas institusi; 

h. Pengembangan ma’had al-jamiah untuk menjadi 

destinasi kajian islam regional di tingkat Asia 

Tenggara; 
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i. Pengembangan PTIPD dalam memasuki era 

industri selanjutnya yang berstandar internasional; 

j. Pengembangan akreditasi internasional untuk prodi 

minimal di tingkat regional Asia Tenggara. 

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pada tahap II tahun 2024-2029 pengembangan sumber 

daya manusia UIN Sunan Gunung Djati Bandung diarahkan pada: 

a. Pengembangan regulasi ketenagaan yang 

komprehensif berkaitan dengan pengadaan tenaga 

pendidik, homebase tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan; 

b. Pengembangan dan penyempurnaan database 

tenaga pendidik dan kependidikan yang 

komprehensif dan terpusat, terjamin validitas dan 

reliabilitasnya, dengan update data secara reguler 

untuk mewujudkan satu data institusi; 

c. Peningkatan rasio ideal tenaga pendidik dengan 

mahasiswa; 

d. Peningkatan jumlah tenaga kependidikan di tingkat 

prodi/jurusan untuk meningkatkan kualitas 

layanan; 

e. Pengembangan budaya akademik sesuai dengan visi 

dan misi institusi; 

f. Peningkatan jumlah tenaga pendidik berpendidikan 

S3 (doktor) luar negeri; 

g. Peningkatan jumlah Lektor Kepala menjadi Guru 

Besar. 

3. Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran 

Rencana pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung pada tahap II tahun 2024-2029 

diarahkan pada: 
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a. Pengembangan kurikulum ideal yang 

mengintegrasikan kurikulum Dikti/kurikulum 

wajib nasional yang berlaku dan kurikulum ciri khas 

institusi sesuai visi dan misi, dan ciri khas 

fakultas/jurusan yang komprehensif dengan 

memerhatikan perkembangan kebutuhan lulusan di 

masyarakat;  

b. Pengembangan implementasi wahyu memandu 

ilmu yang lebih operasional dan komprehensif, baik 

dari aspek kurikulum, pembelajaran,  penelitian,  

PKM, suasana akademik maupun non akademik 

untuk seluruh sivitas akademik; 

c. Pengembangan kemampuan bahasa untuk lulusan 

dengan mewajiban memenuhi syarat minimal 

TOAFL dan TOEFL, sedikitnya 50% prodi/jurusan 

sudah mengimplementasikannya; 

d. Pengembangan proses, metode, dan evaluasi 

pembelajaran disertai keterampilan ICT tenaga 

pendidik dan mahasiswa sebagai tuntutan 

perkembangan dalam revolusi industri 4.0, paling 

sedikit 40% prodi/jurusan sudah 

mengimplementasikannya; 

e. Pengembangan kelas internasional, paling sedikit 

dapat dilaksanakan oleh 20% prodi/jurusan yang 

terakreditasi A dan mampu bersaing ditingkat 

regional Asia Tenggara; 

f. Penguatan dan pengembangan sistem sosialisasi 

dan internalisasi seluruh produk akademik sehingga 

dapat dipahami dan diimplementasikan oleh 

seluruh sivitas akademika mulai tingkat universitas, 

fakultas, dan jurusan/prodi. 
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4. Pengembangan Perpustakaan 

Rencana pengembangan perpustakaan pusat (Library 

Center) UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahap II tahun 

2024-2029 diarahkan pada: 

a. Pengembangan pusat perpustakaan menjadi lembaga, 

dengan perluasan tugas dan fungsi meliputi: penyedia 

kepustakaan dan pengarsipan (dokumen produk 

akademik institusi), pengintegrasian sistem 

perpustakaan pusat, fakultas, dan jurusan dalam 

sistem informasi kepustakaan, pengintegrasian 

perpustakaan dengan PTIPD; 

b. Pengembangan pustakawan dan ahli IT perpustakaan; 

c. Peningkatan jumlah anggaran perpustakaan sebesar 

10% dari seluruh anggaran operasional pendidikan dan 

penelitian universitas; 

d. Pengembangan Islamic knowledge gallery (galeri 

pengetahuan Islam); 

e. Pengembangan special collections;  

f. Pengembangan Jurnal Perpustakaan terakreditasi 

nasional; 

g. Pengembangan Perpustakaan menjadi rujukan  yang 

unggul dan kompetitif ditingkat Asia Tenggara. 

h. Pengembangan kerjasama di tingkat internasional. 

 

5. Pengembangan Penelitian dan Publikasi Ilmiah 

Pada tahap II tahun 2024-2029 pengembangan kualitas 

dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah akan diarahkan 

pada: 

a. Pengembangan kuantitas produk hasil penelitian 

dari tahun ketahun, meliputi jurnal internasional 

terakreditasi dan terindeks internasional, prosiding 
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internasional terakreditasi dan terindeks, jurnal 

nasional terakreditasi, buku ber-ISBN, HKI, dan 

paten. 

b. Peningkatan alokasi anggaran penelitian setiap 

tahun dari periode sebelumnya. Sumber dana 

diperoleh baik dana pusat (APBN) maupun dan 

institusi, serta pengembangan peluang pendanaan 

pihak ketiga, baik negeri maupun swasta; 

c. Pengembangan kualitas hasil penelitian yang dapat 

berkontribusi langsung baik secara teoretis, 

maupun penerapannya berskala regional Asia 

Tenggara; 

d. Pengembangan kolaborasi penelitian antarpeneliti 

di dalam dan luar negeri yang mendukung visi dan 

misi institusi berskala regional Asia Tenggara; 

e. Pengembangan kapasitas SDM agar memiliki 

kemampuan dalam  penelitian, penulisan, review, 

dan penerbitan berskala internasional, di tingkat 

Asia Tenggara; 

f. Pengembangan kerjasama penelitian dengan pihak 

ketiga, dengan prioritas kelompok masyarakat, 

pemerintahan daerah dan industri skala nasional 

dan internasional; 

g. Pengembangan kegiatan seminar dan konferensi 

nasional dan internasional, yang diselenggarakan 

minimal 40 % jurusan/prodi; 

h. Pengembangan pusat penerbitan yang 

menghasilkan produk berskala regional Asia 

Tenggara. 

6. Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Pada tahap II tahun 2024-2029 pengembangan di 
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bidang pengabdian kepada masyarakat diarahkan pada : 

a. Pengembangan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat bersumber dana hibah swasta dan 

industri nasional atau internasional; 

b. Pengembangan sinergi kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat, kegiatan penelitian dan pendidikan 

untuk meningkatkan daya saing di tingkat regional; 

c. Pengembangan layanan teknologi informasi yang 

modern, aplikatif, mutakhir, dan berkelanjutan 

untuk menjawab permasalahan keagamaan 

nasional dan internasional;  

d. Pengembangan layanan iptek perihal keislaman 

melalui media cetak, media elektronik dan internet; 

e. Pengembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

yang berorientasi pada pendampingan, kemitraan, 

dan kewirausahaan, dan berbasis pemberdayaan; 

f. Pengembangan pelaksanaan KKM Internasional di 

tingkat regional Asia Tenggara. 

7. Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni 

Pengembangan kemahasiswaan dan alumni UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung pada tahap II tahun 2024-2029 

diarahkan pada:  

a. Pengembangan regulasi untuk meningkatkan 

kuantitas dan kualitas penerimaan mahasiswa baru 

sarjana dan pascasarjana, mahasiswa dalam dan 

luar negeri untuk seluruh jalur, dengan target 

penambahan APK; 

b. Peningkatan jumlah mahasiswa baru untuk 

meningkatkan APK Perguruan Tinggi setiap tahun, 

disertai dengan peningkatan kualitas seleksi 

penyaringan calon mahasiswa; 



Rencana Induk Pengembangan (RIP)  

UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2019-2045  97 
 

c. Peningkatan jumlah mahasiswa luar negeri setiap 

tahun dengan memerhatikan rasio ideal tenaga 

pendidik dan saran prasarana yang ada; 

d. Pengembangan kualitas mahasiswa dalam bidang 

akademik dan non akademik yang mencerminkan 

visi dan misi institusi, dan siap bersaing secara 

nasional; 

e. Pengembangan sumber-sumber beasiswa bagi 

mahasiswa dengan penguatan kerjasama dengan 

pihak ketiga baik negeri (pemerintah daerah, 

BUMN, BUMD, dll) maupun swasta (lokal, nasional, 

dan internasional); 

f. Pengembangan regulasi pembinaan mahasiswa dan 

organisasi kemahasiswaan di UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung baik intra maupun ekstra kampus, 

berkaitan dengan kegiatan, waktu pelaksanaan 

kegiatan, dan sponsor,  yang sejalan dengan visi, 

misi, dan tujuan UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 

g. Pengembangan partisipasi kegiatan mahasiswa 

tingkat nasional untuk meningkatkan prestasi 

mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang 

unggul dan kompetitif sesuai dengan visi institusi, 

serta mengarahkan kegiatan organisasi mahasiswa 

untuk mengukir prestasi yang membanggakan, 

minimal  20 prestasi tingkat nasional dan 15 prestasi 

tingkat Asia Tenggara; 

h. Pengembangan peran alumni untuk kemajuan 

institusi. 

i. Pengembangan Pusat Karir untuk pendampingan 

alumni, dengan pembangunan sistem informasi 

kinerja alumni dan inisiasi rekrutmen industri. 
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8. Pengembangan Kerjasama 

 Pengembangan kerjasama dengan pihak-pihak di luar UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung pada tahap II tahun 2024-2029 

diarahkan pada: 

a. Pengembangan kegiatan promosi universitas yang 

efektif dan berkesinambungan melalui internet; 

b. Pembentukan Kantor Urusan Internasional 

(International Office); 

c. Pengembangan kerjasama dengan mitra kerja di 

luar bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat; 

d. Pengembangan kerjasama Indonesia Islamic-

Sciences Forum (IISF) di tingkat Asia Tenggara. 

e. Kerjasama penelitian internasional dengan 

perguruan tinggi luar negeri, skala regional maupun 

internasional. 

9. Pengembangan Sarana dan Prasarana  

Pengembangan di bidang sarana dan prasarana 

kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahap II 

tahun 2024-2029  diarahkan pada: 

a. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan 

kesejahteranaan sivitas akademika; 

b. Pengembangan daya tampung ma’had al-jamiah 

untuk penguatan visi dan misi institusi; 

c. Pengembangan kawasan kampus II untuk berbagai 

sarana perkuliahan, fasilitas bisnis, dan lainnya; 

d. Pengembangan poliklinik, layanan bantuan hukum, 

layanan psikologi, dan pesantren husnul khotimah; 

e. Pengembangan infrastruktur ICT untuk kegiatan 

administrasi dan akademik di setiap fakultas sesuai 
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dengan Standard Nasional Perguruan Tinggi 

(SNPT); 

f. Pengembangan fasilitas teknologi informatika 

Ma’had untuk peningkatan daya saing lembaga. 

10. Pengembangan Pembiayaan dan Pusat Bisnis 

         Pengembangan Pembiayaan dan Pusat Bisnis pada 

tahap II tahun 2024-2029 diarahkan pada: 

a. Pengembangan partisipasi sivitas akademika dalam 

bisnis, baik yang berkaitan dengan kegiatan 

akademik maupun non akademik; 

b.  Pengembangan bisnis untuk peningkatan 

pemasukan dana BLU di tingkat fakultas, pusat, dan 

lembaga; 

c. Pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga 

(negeri dan swasta) dalam bidang usaha untuk 

meningkatkan sumber keuangan BLU; 

d. Pengembangan pusat bisnis untuk meningkatkan 

perolehan dana BLU yang terencana dan terukur; 

e. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan 

kependidikan;  

f. Pemberian beasiswa bagi anak para tenaga pendidik 

dan tenaga kependidikan yang berprestasi; 

g. Peningkatan anggaran operasional 

fakultas/pascasarjana, jurusan/prodi, dan lembaga 

untuk menunjang tridarma perguruan tinggi; 

11. Pengembangan Tata Kelola/ Manajemen 

Rencana pengembangan tata kelola/manajemen UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung pada tahap II tahun 2024-2029 

diarahkan pada: 

a. Pengembangan berbagai regulasi yang berkaitan 

dengan tata kelola yang baik, berkualitas, dan 
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profesional dalam rangka mewujudkan GUG, yang 

siap bersaing di tingkat Asia Tenggara; 

b. Pengembangan sistem tata kelola baik dalam 

pengelolaan administrasi akademik, keuangan, 

pembelajaran, budaya akademik sivitas akademika 

yang mendukung visi dan misi institusi; 

c. Pengembangan sistem perencanaan, pengawasan, 

dan evaluasi secara online dengan pembuatan 

aplikasi yang handal, baik untuk kepentingan 

administrasi akademik, keuangan, dan 

pembelajaran; 

d. Pengembangan sistem dan teknologi keamanan 

kampus dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan 

akademik untuk mewujudkan visi dan misi 

universitas sesuai dengan SNPT. 

12. Pengembangan Sistem Informasi 

Rencana pengembangan sistem informasi UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung pada tahap II tahun 2024-2029 diarahkan 

pada: 

a. Pengembangan sistem informasi secara terintegrasi 

(satu pintu) untuk menunjang kegiatan institusi 

dalam administrasi akademik, keuangan, 

pembelajaran, dan sebagainya, untuk universitas 

fakultas/pascasarjana, jurusan/prodi dan lembaga-

lembaga lainnya, dengan tingkat implementasi 

minimal 60%; 

b. Pengembangan sarana prasarana sistem informasi 

dan ICT untuk kegiatan tridarma perguruan tinggi, 

meliputi (1) Pengembangan e-learning, 

teleconference, dan multimedia lainnya berstandar 

internasional di tingkat fakultas; (2) Peningkatan 
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kapasitas bandwith untuk tenaga pendidik dan 

mahasiswa sesuai dengan SNPT, minimal 10 

Kbps/mahasiswa dan 15Kbps/tenaga pendidik; 

c. Pengembangan keamanan sistem informasi dan 

database. 

 

13. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu  

Rencana pengembangan sistem penjaminan mutu UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung pada tahap II tahun 2024-2029 

diarahkan pada: 

a. Pengembangan sistem penjaminan mutu untuk 

seluruh aspek, baik kegiatan akademik, fasilitas 

infrastruktur, dan budaya akademik dalam 

menunjang visi dan misi institusi agar berdaya saing 

di tingkat Asia Tenggara; 

b. Pengembangan kualitas dan kuantitas auditor 

akademik dan non akademik untuk menunjang 

penjaminan mutu institusi; 

c. Pengembangan program pascasarjana sebagai 

etalase mutu riset perguruan tinggi dengan produk 

penelitian berskala internasional dan terbit dalam 

publikasi ilmiah terindeks untuk peningkatan daya 

saing di tingkat Asia Tenggara; 

d. Pengembangan capaian standar mutu akreditasi 

dan sertifikasi lembaga internasional terhadap 

berbagai fasilitas penunjang, seperti laboratorium 

dan perpustakaan minimal di tingkat Asia Tenggara. 
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C. Arah Pengembangan  Tahun 2029-2034  

  Program pengembangan UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung untuk tahap III periode tahun 2029-2034, masing-

masing bidang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Pengembangan Kelembagaan 

Pada tahap III tahun 2029-2034 pengembangan 

kelembagaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung diarahkan pada:  

a. Revisi statuta dan restrukturisasi ortaker sesuai 

dengan perkembangan institusi; 

b. Peningkatan jumlah prodi/jurusan pascasarjana 

yang memperoleh akreditasi internasional (tingkat 

Asia); 

c. Pengembangan program pascasarjana linear 

dikelola oleh fakultas dan pengembangan Sekolah 

Pascasarjana; 

d. Penambahan fakultas dan/atau prodi/jurusan baru 

untuk memenuhi tingkat APK masyarakat di UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung, paling sedikit satu 

fakultas dan/atau prodi/jurusan baru sampai akhir 

periode; 

e. Peningkatan jumlah prosi/juruan yang 

mendapatkan akreditasi A (BAN PT) dan akreditasi 

internasional (tingkat Asia); 

f. Pengembangan poliklinik kesehatan menjadi klinik 

utama sebagai sarana kesehatan seluruh sivitas dan 

masyarakat umum; 
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g. Pengembangan lembaga bahasa untuk 

meningkatkan kompetensi bahasa asing mahasiswa 

dan tenaga pendidik dalam komunikasi 

internasional; 

h. Pengembangan ma’had al-jamiah untuk menjadi 

destinasi kajian Islam regional tingkat Asia; 

i. Pengembangan PTIPD yang berstandar dan 

terakreditasi internasional; 

j. Pengembangan akreditasi institusi memperoleh 

nilai A (unggul) dan memperoleh akreditasi 

internasional minimal tingkat regional Asia sampai 

akhir periode dan memiliki distingsi yang unggul 

dan kompetitif di tingkat Asia; 

k. Inisiasi perubahan bentuk institusi PT BLU menjad 

PTNBH. 

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

 Pada tahap III tahun 2029-2034 pengembangan 

sumber daya manusia UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

diarahkan pada: 

a. Peningkatan jumlah tenaga kependidikan di tingkat 

prodi/jurusan untuk meningkatkan kualitas 

layanan; 

b. Peningkatan jumlah tenaga pendidik berpendidikan 

S3 (doktor) berkualifikasi peneliti; 

c. Peningkatan jumlah guru besar yang memberikan 

pendampingan pada calon guru besar. 

3. Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran 

 Rencana pengembangan kurikulum dan pembelajaran 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahap III tahun 2029-

2034 diarahkan pada: 
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a. Pengembangan kurikulum ideal yang 

mengintegrasikan kurikulum DIKTI/kurikulum 

wajib nasional yang berlaku dan kurikulum ciri khas 

institusi sesuai visi dan misi (WMI), dan ciri khas 

fakultas/jurusan yang komprehensif dengan 

memperhatikan perkembangan kebutuhan lulusan 

di masyarakat dan siap bersaing di tingkat Asia;  

b. Penguatan kemampuan bahasa untuk lulusan 

dengan mewajiban memenuhi syarat minimal 

TOAFL dan TOEFL, sedikitnya 70% prodi/jurusan 

sudah mengimplementasikannya; 

c. Pengembangan proses, metode, dan evaluasi 

pembelajaran disertai keterampilan ICT tenaga 

pendidik dan mahasiswa sebagai tuntutan 

perkembangan dalam revolusi industri 4.0, paling 

sedikit 60% prodi/jurusan sudah 

mengimplementasikannya; 

d. Pengembangan kelas internasional, paling sedikit 

dapat dilaksanakan oleh 30% prodi/jurusan yang 

terakreditasi A dan mampu bersaing di tingkat 

regional Asia; 

4. Pengembangan Perpustakaan 

 Rencana pengembangan perpustakaan pusat (Library 

Center) UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahap III tahun 

2029-2034 diarahkan pada: 

a. Pengembangan perpustakaan berstandar akreditasi 

internasional; 

b. Pengembangan jumlah anggaran perpustakaan 

sebesar 15% dari seluruh anggaran operasional 

pendidikan dan penelitian universitas; 

c. Pengembangan perpustakaan riset; 
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d. Pengembangan jurnal perpustakaan terakreditasi 

internasional; 

e. Pengembangan event-event literasi internasional; 

f. Pengembangan perpustakaan menjadi rujukan yang 

unggul dan kompetitif di tingkat Asia. 

5. Pengembangan Penelitian dan Publikasi Ilmiah 

Pada tahap III tahun 2029-2034 pengembangan 

kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah akan 

diarahkan pada : 

a. Peningkatan kuantitas produk hasil penelitian dari 

tahun ke tahun, meliputi: jurnal internasional 

terakreditasi dan terindeks internasional, prosiding 

internasional terindeks, jurnal nasional 

terakreditasi, buku ber-ISBN, HKI, dan Paten, yang 

mampu bersaing di tingkat Asia; 

b. Peningkatan pendanaan penelitian yang 

dititikberatkan pada sumber dana penelitian 

mandiri, selain dana APBN; 

c. Pengembangan dan peningkatan kualitas hasil 

penelitian yang dapat berkontribusi langsung baik 

secara teoritis, maupun penerapannya berskala 

regional Asia; 

d. Pengembangan kolaborasi penelitian antar-peneliti 

di dalam dan luar negeri yang mendukung visi dan 

misi institusi berskala regional Asia; 

e. Pengembangan SDM yang memiliki kemampuan 

dalam penelitian, penulisan, reviewer, dan 

penerbitan berskala internasional, di tingkat Asia; 

f. Pengembangan dan peningkatan kerjasama 

penelitian dengan pihak ketiga di tingkat nasional 

dan internasional; 
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g. Peningkatan pelaksanaan seminar dan konferensi 

nasional dan internasional, yang diselenggarakan 

minimal 50 % jurusan/prodi; 

h. Pengembangan pusat penerbitan institusi dan 

mampu menghasilkan produk berskala regional di 

tingkat Asia. 

6. Pengembangan Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Pada tahap III tahun 2029-2034 pengembangan di 

bidang pengabdian kepada masyarakat diarahkan pada: 

a. Pengembangan dan peningkatan kegiatan PKM 

hasil penelitian, PKM pengembangan desa mitra 

kampus/desa binaan baik dalam bidang 

keagamaan, pendidikan, hukum, teknologi atau 

yang lainnya untuk tingkat universitas, fakultas, 

maupun jurusan/prodi; 

b. Peningkatan dan pengembangan kerjasama PKM 

dengan pihak ketiga negeri maupun swasta berskala 

nasional dan regional; 

c. Peningkatan dana PKM yang dilakukan tenaga 

pendidik maupun mahasiswa, baik bersumber dari 

pusat (APBN) maupun dana hibah; 

d. Pengembangan pusat layanan masyarakat seperti: 

layanan bantuan hukum, layanan konsultasi agama, 

layanan psikologi, layanan pemberdayaan 

masyarakat, dan sebagianya; 

e. Pengembangan Kuliah Kerja Nyata Internasional di 

tingkat Asia. 

7. Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni  

 Pengembangan kemahasiswaan dan alumni UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung pada tahap III tahun 2029-2034 
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diarahkan pada:  

a. Peningkatan jumlah mahasiswa luar negeri setiap 

tahun, peningkatan kualitas seleksi calon 

mahasiswa; 

b. Pengembangan sumber-sumber beasiswa bagi 

mahasiswa dengan penguatan kerjasama dengan 

pihak ketiga baik negeri (pemerintah daerah, 

BUMN, dan BUMD) maupun swasta (lokal, 

nasional, dan internasional) dengan peningkatan 

nominal dari periode sebelumnya; 

c. Pengembangan dan penguatan kualitas mahasiswa 

berstandar internasional dalam bidang akademik 

dan non akademik yang mencerminkan visi dan 

misi institusi; 

d. Peningkatan partisipasi kegiatan mahasiswa tingkat 

nasional untuk meningkatkan prestasi mahasiswa 

UIN Sunan Gunung Djati yang unggul dan 

kompetitif sesuai dengan visi institusi, serta 

mengarahkan kegiatan organisasi mahasiswa untuk 

mengukir prestasi yang membanggakan, minimal 

20 prestasi tingkat nasional dan 10 prestasi tingkat 

Asia Tenggara dan/atau Asia; 

e. Pengembangan peran ikatan alumni (IKA) untuk 

kemajuan institusi dan penguatan pusat karir untuk 

pendampingan alumni, dengan penguatan sistem 

informasi kinerja alumni, rekruitmen industri, dan 

kewirausahaan. 

8. Pengembangan Kerjasama 

Pengembangan kerjasama dengan pihak-pihak di luar 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahap III tahun 2029-

2034 diarahkan pada: 
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a. Pengembangan kerjasama yang sudah dilakukan 

baik dalam negeri maupun luar negeri dengan 

tindak lanjut kegiatan dengan output, outcome, dan 

impact yang lebih produktif untuk kemajuan UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung; 

b. Pengembangan organ kerjasama institusi dengan 

peran yang lebih luas baik kerjasama dalam bidang 

pendidikan/akademik maupun non akademik 

dalam skala lokal, nasional, dan internasional; 

c. Pengembangan kerjasama Indonesia Islamic-

Sciences Forum (IISF) di tingkat Asia. 

9. Pengembangan Sarana dan Prasarana  

 Pengembangan di bidang sarana dan prasarana kampus 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahap III tahun 2029-

2034  diarahkan pada: 

a. Pengembangan tahap kedua ma’had al-jamiah yang 

mampu menampung mahasiswa baru tahun 

pertama secara bertahap sebagai sarana penanaman 

nilai dan karakter dasar mahasiswa baru sesuai visi 

dan misi institusi; 

b. Pengembangan tahap ketiga Kawasan kampus II 

untuk perkuliahan fakultas/jurusan, laboratorium 

dan praktikum kebutuhan jurusan/fakultas, lahan 

praktikum, dan lain sebagainya; 

c. Pengembangan tahap kedua pusat-pusat layanan 

masyarakat diantaranya: poliklinik, layanan 

bantuan hukum, layanan psikologi, pesantren 

husnul khotimah, pusat bisnis, dll; 

d. Pengembangan pusat pembinaan minat dan bakat 

mahasiswa untuk olah raga, seni dan budaya, dan 

lain sebagainya berstandar nasional; 
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e. Pengembangan tahap ketiga sarana dan prasarana 

ICT untuk kegiatan administrasi perkantoran dan 

akademik pembelajaran berupa smart class 

berstandar internasional di setiap fakultas. 

10. Pengembangan Pembiayaan dan Pusat Bisnis 

Pengembangan pembiayaan dan pusat bisnis pada 

tahap III tahun 2029-2034 diarahkan pada: 

a. Pengembangan bisnis dan pemasukan dana BLU 

sebagai persiapan menuju PTNBH di tingkat 

fakultas dan lembaga; 

b. Penguatan dan pengembangan kerjasama dengan 

pihak ketiga (negeri dan swasta) dalam bidang 

usaha untuk meningkatkan BLU menuju PTNBH; 

c. Penguatan usaha-usaha pusat bisnis untuk 

memperoleh peningkatan perolehan dana BLU 

dengan capaian peningkatan perolehan dana BLU 

menuju PTNBH; 

d. Peningkatan anggaran operasional 

fakultas/pascasarjana, jurusan/prodi, dan lembaga 

secara berkelanjutan untuk mengoptimalkan 

kegiatan akademik dan non akademik untuk 

mewujudkan visi dan misi institusi. 

11. Pengembagan Tata Kelola/Manajemen 

 Rencana pengembangan tata kelola/manajemen UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung pada tahap III tahun 2029-2034 

diarahkan pada: 

a. Pengembangan berbagai regulasi yang berkaitan 

dengan tata kelola yang baik, berkualitas, dan 

profesional dalam rangka mewujudkan GUG yang 

memiliki daya saing di tingkat Asia; 
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b. Pengembangan sistem tata kelola yang islami baik 

dalam pengelolaan administrasi akademik, 

keuangan, pembelajaran, budaya akademik sivitas 

akademika yang mendukung visi dan misi institusi; 

c. Pengembangan sistem perencanaan, pembelajaran, 

dan evaluasi secara online dengan membuat sistem 

informasi yang handal, baik untuk kepentingan 

administrasi akademik, keuangan, dan 

pembelajaran dalam menunjang tata kelola 

universitas yang efektif dan efisien berstandar 

internasional di tingkat regional Asia; 

d. Pengembangan sistem manajemen perguruan tinggi 

berstandar internasional yang siap bersaing di 

tingkat Asia. 

12. Pengembangan Sistem Informasi 

 Rencana pengembangan sistem informasi UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung pada tahap III tahun 2029-2034 

diarahkan pada: 

a. Pengembangan sistem informasi secara 

komprehensif dan terintegrasi untuk menunjang 

kegiatan administrasi akademik, keuangan, 

pembelajaran, dan sebagainya, untuk universitas, 

fakultas/pascasarjana, jurusan/prodi, dan lembaga-

lembaga lainnya, berstandar internasional dengan 

tingkat implementasi minimal 80%; 

b. Pengembangan sarana prasarana sistem informasi 

dan ICT untuk kegiatan tridarma perguruan tinggi, 

meliputi: 

1. pengembangan e-learning, teleconference, dan 

multimedia lainnya; 
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2. berstandar internasional di tingkat 

fakultas/pascasarjana; 

3. peningkatan kapasitas bandwith untuk tenaga 

pendidik dan mahasiswa sesuai dengan SNPT, 

minimal 15 Kbps/mahasiswa dan 20 

Kbps/tenaga pendidik. 

13. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu  

 Rencana pengembangan sistem penjaminan mutu UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung pada tahap III tahun 2029-2034 

diarahkan pada: 

a. Pengembangan proses penjaminan mutu secara 

menyeluruh, meliputi aspek akademik maupun non 

akademik, fisik dan non fisik, serta budaya 

akademik dalam menunjang visi dan misi institusi, 

yang mampu bersaing di tingkat Asia; 

b. Pengembangan kualitas dan kuantitas auditor 

akademik dan non akademik untuk menunjang 

penjaminan mutu institusi; 

c. Peningkatan kualitas mahasiswa pascasarjana 

sebagai etalase mutu riset perguruan tinggi, dengan 

produk penelitian berskala internasional dan terbit 

dalam publikasi ilmiah dan mampu bersaing di 

tingkat Asia; 

d. Peningkatan dan penguatan capaian standar 

penjaminan mutu, dengan mempertahankan 

terakreditasi unggul AIPT BAN PT, capaian ISO, 

dan sertifikasi laboratorium berstandar 

internasional, dan akreditasi internasional institusi 

di tingkat Asia. 
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D. Arah Pengembangan Tahun 2034-2039  

Arah pengembangan UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

untuk tahap IV lima tahun berikutnya yaitu pada periode 2034-

2039, masing-masing bidang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Pengembangan Kelembagaan 

Pada tahap IV tahun 2034-2039 pengembangan 

kelembagaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung diarahkan pada:  

a. Peningkatan jumlah prodi/jurusan pascasarjana 

terakreditasi internasional; 

b. Pengembangan fakultas dan/atau prodi/jurusan 

baru untuk memenuhi tingkat APK masyarakat, 

dengan paling sedikit penambahan satu fakultas 

dan/atau prodi/jurusan baru; 

c. Pengembangan prodi/jurusan dengan memperoleh 

akreditasi internasional ; 

d. Pengembangan sarana kesehatan klinik utama 

menjadi rumah sakit pendidikan; 

e. Pengembangan lembaga bahasa untuk 

meningkatkan kompetensi komunikasi 

internasional; 

f. Pengembangan ma’had al-jamiah untuk menjadi 

destinasi kajian islam tingkat Asia- Afrika; 

g. Pengembangan lanjutan PTIPD berstandar dan 

terakreditasi internasional; 

h. Pengembangan universitas dari BLU menjadi PTN 

BH. 

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pada tahap IV tahun 2034-2039 pengembangan sumber 

daya manusia UIN Sunan Gunung Djati Bandung diarahkan pada: 
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a. Pengembangan tenaga peneliti di tingkat 

prodi/jurusan untuk meningkatkan kualitas 

penelitian; 

b. Peningkatan jumlah tenaga pendidik peneliti 

berpendidikan S3 (doktor) luar negeri; 

c. Peningkatan jumlah guru besar peneliti. 

3. Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran 

Rencana pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahap IV tahun 2034-

2039 diarahkan pada: 

a. Pengembangan kurikulum ideal yang berorientasi 

pada universitas riset; 

b. Penguatan kemampuan bahasa untuk lulusan 

dengan mewajiban memenuhi syarat minimal 

TOAFL dan TOEFL, sedikitnya 80% prodi/jurusan 

sudah mengimplementasikannya; 

c. Penguatan dan pengembangan proses, metode, dan 

evaluasi pembelajaran disertai keterampilan ICT 

tenaga peneliti dan mahasiswa peneliti, paling 

sedikit 70% prodi/jurusan sudah 

mengimplementasikannya; 

d. Pengembangan kelas internasional, paling sedikit 

dapat dilaksanakan oleh 40% prodi/jurusan yang 

terakreditasi A dan mampu bersaing di tingkat  

Asia-Afrika sebagai universitas riset. 

4. Pengembangan Perpustakaan 

Rencana pengembangan perpustakaan pusat (Library 

Center) UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahap IV tahun 

2034-2039 diarahkan pada: 

a. Pengembangan pustakawan riset bersertifikasi 

internasional; 
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b. Pengembangan Islamic knowledge gallery (galeri 

pengetahuan Islam) bertaraf internasional; 

c. Pengembangan perpustakaan riset berstandar 

internasional; 

d. Pengembangan perpustakaan sebagai destinasi 

referensi riset yang unggul dan kompetitif di tingkat 

Asia-Afrika. 

5. Pengembangan Penelitian dan Publikasi Ilmiah 

Pada tahap IV tahun 2034-2039 pengembangan kualitas 

dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah akan diarahkan 

pada : 

a. Pengembangan kuantitas dan kualitas produk 

penelitian melalui publikasi di jurnal internasional 

terakreditasi dan terindeks internasional, prosiding 

internasional terakreditasi dan terindeks, jurnal 

nasional terakreditasi, dan paten yang tergunakan 

di tingkat Asia-Afrika; 

b. Pengembangan sumber pendanaan penelitian 

untuk memenuhi kebutuhan penelitian pada 

universitas riset; 

c. Pengembangan tema-tema riset terapan untuk 

pemanfaatan di tingkat regional Asia-Afrika; 

d. Pengembangan kolaborasi penelitian internasional 

yang mendukung visi dan misi institusi berskala 

regional Asia-Afrika; 

e. Pengembangan SDM peneliti berskala internasional 

di tingkat Asia-Afrika; 

f. Deseminasi hasil-hasil riset  pada seminar dan 

konferensi internasional, yang diselenggarakan oleh 

minimal 50 % jurusan/prodi; 
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g. Pengembangan pusat penerbitan institusi dan 

mampu menghasilkan produk di tingkat Asia-

Afrika. 

6. Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat 

Pada tahap IV tahun 2034-2039 pengembangan di 

bidang pengabdian kepada masyarakat diarahkan pada: 

a. Pengembangan kegiatan PKM hasil penelitian 

dalam bidang keagamaan, pendidikan, hukum, 

teknologi atau bidang lainnya yang dipublikasikan 

di tingkat internasional; 

b. Pengembangan kegiatan pengabdian pada 

masyarakat berbasis pada hasil riset; 

c. Pengembangan kerjasama PKM dengan pihak 

ketiga berskala internasional; 

d. Peningkatan dana PKM yang dilakukan oleh tenaga 

pendidik maupun mahasiswa yang bersumber dari 

hibah internasional; 

e. Pengembangan pusat layanan masyarakat yang 

dapat bermanfaat secara nasional dan regional; 

f. Pengembangan Kuliah Kerjanyata Mahasiswa 

berskala Internasional. 

7. Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni  

Pengembangan kemahasiswaan dan alumni (lulusan) 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahap IV tahun 2034-

2039 diarahkan pada:  

a. Peningkatan penerimaan mahasiswa asing program 

pascasarjana untuk pengembangan universitas 

riset; 

b. Pengembangan partisipasi kegiatan mahasiswa 

tingkat internasional untuk meningkatkan prestasi 
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mahasiswa yang unggul dan kompetitif untuk 

mengukir prestasi tingkat dunia; 

c. Pengembangan peran alumni untuk kemajuan 

institusi. 

d. Pengembangan pusat karir untuk pendampingan 

alumni dalam berdaya saing di tingkat 

internasional. 

8. Pengembangan Kerjasama 

Pengembangan kerjasama dengan pihak-pihak di luar 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahap IV tahun 2034-

2039 diarahkan pada: 

a. Pengembangan kerjasama internasional melalui 

tindak lanjut MoU lebih produktif untuk kemajuan 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 

b. Pengembangan organ kerjasama institusi dalam 

bidang pendidikan/akademik maupun non 

akademik, dengan sekala internasional; 

c. Pengembangan kerjasama Indonesia Islamic-

Sciences Forum (IISF) di tingkat Asia-Afrika. 

9. Pengembangan Sarana dan Prasarana  

Pengembangan di bidang sarana dan prasarana 

kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahap IV tahun 

2034-2039 diarahkan pada: 

a. Pengembangan Ma’had Al-jamiah dalam rangka 

peningkatan daya tampung mahasiswa baru tahun 

dalam rangka penguatan visi dan misi institusi; 

b. Pengembangan kawasan kampus II untuk fasilitas 

perkuliahan fakultas/jurusan, laboratorium, dan 

sarana event internasional; 

c. Pengembangan pusat-pusat layanan masyarakat 

berskala internasional; 
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d. Pengembangan infrastruktur ICT untuk menunjang 

kegiatan administrasi dan akademik dengan standar 

internasional. 

10. Pengembangan Pembiayaan dan Pusat Bisnis 

Pengembangan pembiayaan dan pusat bisnis pada 

tahap IV tahun 2034-2039 diarahkan pada: 

a. Pengembangan pusat bisnis dan pengelolaan 

sumber-sumber keuangan lembaga; 

b. Pengembangan kerjasama dengan pihak luar negeri 

dalam bidang pengembangan bisnis universitas; 

c. Peningkatan anggaran pusat bisnis dalam rangka 

pengembangan dan inovasi usaha universitas. 

11. Pengembagan Tata Kelola/ Manajemen 

    Rencana pengembangan tata kelola/manajemen UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung pada tahap IV tahun 2034-2039 

diarahkan pada: 

a. Pengembangan berbagai regulasi yang berkaitan 

dengan tata kelola dalam rangka mewujudkan GUG 

untuk daya saing di tingkat Asia dan Afrika; 

b. Pengembangan sistem perencanaan, pembelajaran, 

dan pengawasan dalam menunjang tata kelola 

universitas yang efektif dan efisien berstandar 

universitas riset internasional; 

c. Pengembangan sistem manajemen perguruan tinggi 

berstandar internasional sebagai universitas riset. 

12.   Pengembangan Sistem Informasi 

Rencana pengembangan sistem informasi UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung pada tahap IV tahun 2034-2039 

diarahkan pada: 

a. Pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk 

menunjang kegiatan institusi di tingkat universitas, 
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fakultas/jurusan, dan lembaga-lembaga lainnya, 

dengan tingkat implementasi minimal 95%; 

b. Pengembangan sarana prasarana sistem informasi 

dan ICT untuk kegiatan tridarma perguruan tinggi, 

meliputi : 

1. Pengembangan e-learning, teleconference, dan 

multimedia lainnya di tingkat jurusan/prodi 

yang berstandar internasional; 

2. Peningkatan kapasitas bandwith untuk tenaga 

pendidik dan mahasiswa sesuai dengan SNPT, 

minimal 30 Kbps/mahasiswa dan 40 

Kbps/tenaga pendidik. 

c. Pengembangan system informasi yang menunjang 

universitas riset internasional. 

13.   Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu  

Rencana pengembangan sistem penjaminan mutu UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung pada tahap IV tahun 2034-2039 

diarahkan pada: 

a. Pengembangan sistem jaminan mutu untuk 

menjadi rujukan sistem penjaminan mutu 

internasional; 

b. Pengembangan program pascasarjana sebagai 

wadah riset studi Islam berskala internasional; 

c. Pengembangan standar mutu program pascasarjana 

berstandar internasional. 

 

 

 

 

E. Arah Pengembangan Tahun 2039-2045  

Arah pengembangan UIN Sunan Gunung Djati Bandung 
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untuk tahap V dalam periode 2039-2045, dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan Kelembagaan 

Pada tahap V tahun 2039-2045 pengembangan 

kelembagaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung diarahkan pada:  

a. Pengembangan statuta dan restrukturisasi ortaker 

sesuai dengan perkembangan internasional 

pendidikan tinggi; 

b. Pengembangan prodi/jurusan pascasarjana yang 

berstandar internasional (lembaga bereputasi 

dunia); 

c. Pengembangan fakultas dan/atau prodi/jurusan 

baru untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi 

berskala internasional; 

d. Pengembangan lembaga bahasa untuk 

meningkatkan partisipasi internasional. 

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pada tahap V tahun 2039-2045 pengembangan sumber 

daya manusia UIN Sunan Gunung Djati Bandung diarahkan pada: 

a. Peningkatan jumlah tenaga penunjang penelitian di 

tingkat prodi/jurusan bersertifikat keahlian 

internasional.; 

b. Peningkatan jumlah tenaga pendidik peneliti kelas 

dunia; 

c. Peningkatan jumlah guru besar (GB) peneliti kelas 

dunia. 

 

3. Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran 

Rencana pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahap V tahun 2039-

2045 diarahkan pada: 
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a. Pengembangan kurikulum sesuai dengan 

karakteristik universitas Islam kelas dunia; 

b. Pengembangan kemampuan bahasa untuk lulusan 

dengan mewajiban memenuhi syarat minimal 

TOAFL dan TOEFL, sedikitnya 90% prodi/jurusan 

sudah mengimplementasikannya; 

c. Pengembangan keterampilan ICT tenaga pendidik 

dan mahasiswa sebagai tuntutan perkembangan 

dunia, paling sedikit 85% prodi/jurusan sudah 

mengimplementasikannya;  

d. Pengembangan kelas internasional, dengan paling 

sedikit dapat dilaksanakan oleh 50% prodi/jurusan 

dan mampu bersaing di tingkat dunia. 

4. Pengembangan Perpustakaan 

Rencana pengembangan perpustakaan pusat (Library 

Center) UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahap V tahun 

2039-2045 diarahkan pada: 

a. Pengembangan perpustakaan dengan melakukan 

kerjasama internasional sebagai universitas Islam 

kelas dunia; 

b. Pengembangan Islamic knowledge gallery (galeri 

pengetahuan Islam) bertaraf internasional dengan 

mengembangkan perluasan jaringan internasional; 

c. Pengembangan perpustakaan menjadi rujukan yang 

unggul dan kompetitif di tingkat dunia. 

 

 

5. Pengembangan Penelitian dan Publikasi Ilmiah 

Pada tahap V tahun 2039-2045 pengembangan kualitas 

dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah akan diarahkan 

pada: 
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a. Pengembangan kualitas produk penelitian berskala 

internasional; 

b. Peningkatan alokasi pendanaan penelitian untuk 

memenuhi kebutuhan penelitian skala universitas 

Islam kelas dunia; 

c. Pengembangan hasil penelitian yang mendapatkan 

pengakuan masyarakat internasional; 

d. Pengembangan kolaborasi penelitian internasional; 

e. Pengembangan SDM peneliti berskala 

internasional; 

f. Penyelenggaraan seminar dan konferensi 

internasional, yang diselenggarakan minimal oleh 

60 % jurusan/prodi. 

g. Pengembangan pusat penerbitan institusi dan 

mampu menghasilkan produk yang unggul dan 

kompetitif bereputasi dunia. 

6. Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat 

Pada tahap V tahun 2039-2045 pengembangan di 

bidang pengabdian kepada masyarakat diarahkan pada: 

a. Pengembangan kegiatan PKM hasil penelitian 

untuk pemberdayaan masyarakat internasional; 

b. Pengembangan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat berkarakteristik universitas Islam kelas 

dunia; 

c. Pengembangan kerjasama PKM berskala 

internasional; 

d. Pengembangan alokasi dana hibah internasional 

untuk kegiatan PKM. 

7. Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni 

Pengembangan kemahasiswaan dan alumni UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung pada tahap V tahun 2039-2045 diarahkan 
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pada:  

a. Pengembangan kualitas mahasiswa asing yang 

berkarakter WMI; 

b. Pengembangan partisipasi kegiatan mahasiswa 

berskala internasional; 

c. Penguatan partisipasi alumni terhadap kemajuan 

institusi dalam mewujudkan universitas Islam kelas 

dunia. 

8. Pengembangan Kerjasama 

Pengembangan kerjasama UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung pada tahap V tahun 2039-2045 diarahkan pada : 

a. Pengembangan kerjasama di bidang sains dan 

teknologi berbasis WMI untuk mendapatkan 

pengakuan internasional; 

b. Pengembangan organ kerjasama institusi 

berstandar internasional; 

c. Pengembangan kerjasama Indonesia Islamic-

Sciences Forum (IISF) dan forum lainnya di tingkat 

dunia. 

9. Pengembangan Sarana dan Prasarana  

Pengembangan di bidang sarana dan prasarana kampus 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahap V tahun 2039-

2045 diarahkan pada : 

a. Perluasan dan pembangunan lahan baru untuk 

sarana dan prasarana institusi berskala 

internasional; 

b. Pengembangan rumah sakit pendidikan berbasis 

Islam dan berstandar internasional; 

c. Pengembangan infrastruktur ICT di tingkat 

jurusan/prodi yang menunjang visi universitas 

Islam kelas dunia. 
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10. Pengembangan Pembiayaan dan Pusat Bisnis 

Pengembangan pembiayaan dan pusat bisnis pada 

tahap V tahun 2039-2045 diarahkan pada: 

a. Pengembangan pusat bisnis berskala internasional 

dalam rangka peningkatan pendapatan lembaga; 

b. Peningkatan anggaran pusat bisnis untuk kegiatan 

bisnis berskala Internasional. 

11. Pengembagan Tata Kelola/Manajemen 

Rencana Pengembangan Tata Kelola / Manajemen UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung pada tahap V tahun 2039-2045 

diarahkan pada : 

a. Pengembangan berbagai regulasi yang berkaitan 

dengan tata kelola yang baik, disesuaikan dengan 

perkembangan internasional; 

b. Pengembangan sistem perencanaan, pembelajaran, 

dan pengawasan berskala internasional; 

c. Pengembangan sistem manajemen perguruan tinggi 

Islam berstandar internasional. 

12.   Pengembangan Sistem Informasi 

Rencana pengembangan sistem informasi UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung pada tahap V tahun 2039-2045 diarahkan 

pada: 

a. Pengembangan infrastruktur ICT berstandar 

internasional; 

b. Pengembangan infrastruktur ICT untuk kegiatan 

unit-unit kegiatan kemahasiswaan berstandar 

internasional. 

13. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu  

Rencana pengembangan sistem penjaminan mutu UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung pada tahap V tahun 2039-2045 

diarahkan pada: 
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a. Pengambangan sistem evaluasi standar mutu 

akademik dan non akademik berstandar dunia; 

b. Pengembangan kualitas mutu lulusan UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung berstandar dunia; 

c. Pengembangan integrasi ilmu keislaman dan umum 

berskala internasional.
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BAB VIII 

STRATEGI MEWUJUDKAN  

RENCANA PENGEMBANGAN  

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 
 

A. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi terhadap RIP secara umum 

bertujuan untuk mengevaluasi kinerja rencana pengembangan 

dalam menunjang pencapaian kinerja UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung sesuai dengan yang direncanakan. Secara khusus 

monitoring dan evaluasi bertujuan untuk: 

1. Mengevaluasi perubahan dasar-dasar perumusan 

pengembangan;  

2. Mengevaluasi relevansi rencana pengembangan 

terhadap tuntutan kinerja UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung;  

3. Mengevaluasi kinerja UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung terhadap sasaran yang ditetapkan;  

4. Melakukan tindakan korektif untuk memastikan kinerja 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung sesuai dengan 

rencana pengembangan.  

Monitoring  dan  evaluasi  didasarkan  pada  empat  kriteria,  

yaitu kesesuaian, keunggulan, kelayakan, dan konsistensi. 

Kesesuaian dan keunggulan didasarkan pada penilaian terhadap 

lingkungan eksternal, sedangkan kelayakan dan kosistensi 

didasarkan pada penilaian terhadap keadaan internal. Ruang 

lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi terdiri atas tiga aktivitas 

dasar, yaitu: 

1. Evaluasi terhadap dasar-dasar dari rencana 

pengembangan, yaitu analisis lingkungan eksternal dan 
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internal;  

2. Membandingkan sasaran hasil yang direncanakan 

dengan pencapaian sasaran yang dicapai;  

3. Mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa 

kinerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung sesuai 

dengan rencana pengembangan.  

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan 

secara periodik dan berkesinambungan. Kegiatan monitoring dan 

evaluasi dilakukan setiap empat tahun pada akhir pelaksanaan 

program dan kegiatan tahunan. Berdasarkan sistem manajemen 

mutu yang ada pada UIN Bandung, untuk pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kegiatan Rapat 

Tinjauan Manajemen (RTM), setidak-tidaknya sekali dalam satu 

tahun untuk masing-masing periode kinerja. 

 

B. Optimalisasi terhadap Rencana Strategis 

 Rencana arah pengembangan jangka panjang UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung 25 tahun adalah dasar bagi ditetapkannya 

rencana strategis (Renstra) UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

dalam setiap periode empat tahunan. Renstra UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung adalah panduan untuk menetapkan program 

operasional pimpinan UIN dalam menjalankan amanah ke depan. 

Implementasi RIP jangka panjang ini akan dituangkan ke dalam 

Renstra UIN sehingga diharapkan RIP ini dapat memberikan 

pedoman umum dan rambu-rambu atas sasaran pembangunan 

UIN serta memudahkan pimpinan UIN dalam pembuatan 

Renstra. RIP yang dibuat lebih fleksibel  dengan harapan 

pimpinan UIN dapat menyusun renstra dengan optimal yang 

disesuaikan dengan kondisi dan prioritas pembangunan yang 

dihadapi pada masanya. 

Kesulitan menetapkan arah pengembangan jangka yang 
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amat panjang dalam 25 tahun ke depan menuntut berbagai usaha 

untuk senantiasa mengoreksi perubahan-perubahan yang 

mungkin terjadi dalam perjalanannya. Koreksi terhadap rencana 

pengembangan dapat dilakukan pada saat yang diperlukan 

sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 10 tahun berikutnya. 

Hal ini menjadikan RIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung akan 

tetap relevan untuk dijadikan sebagai pedoman dengan mengikuti 

perkembangan serta perubahan yang terjadi, bukan hanya 

terhadap perubahan-perubahan dalam skala nasional, tetapi juga 

dalam skala regional maupun internasional. Skema evaluasi RIP 

dengan kemungkinan perubahan bentuk arah pengembangan 

dalam mewujudkan visi 2045 dapat dilihat dalam Gambar 5. 

Beberapa hal prinsip dalam optimalisasi penyusunan 

Renstra untuk mewujudkan visi UIN 2045 adalah dengan 

memerhatikan bahwa Renstra  yang disusun sebagai panduan 

pembuatan rencana operasional tahunan, harus memerhatikan 

beberapa prinsip berikut: (1) Terukur, mempunyai orientasi kerja 

yang jelas dan terukur dan memiliki target waktu pencapaian; (2) 

Efisien, memiliki orientasi hasil dengan memperhatikan sumber 

daya secara efisien, dan profesional; (3) Efektif,  dirancang sesuai 

dengan target yang ingin dicapai; (4) Konsisten, adanya 

konsistensi pelaksanaan perbaikan, perubahan, dan 

pengembangan dari waktu ke waktu; (5) Sinergi, hasil yang 

diperoleh dalam satu tahap tertentu memberikan dampak pada 

tahap selanjutnya; (6) Inovatif, memberikan ruang gerak untuk 

berinovasi dalam menghasilkan output, outcome, dan impact 

yang lebih baik;  (7) Kepatuhan, tidak melanggar regulasi yang 

berlaku. 

 

 

 



Rencana Induk Pengembangan (RIP)  

UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2019-2045  128 
 

 

  evaluasi 10 tahun RIP   

    Tahap V  

evaluasi 10 tahun RIP   Tahap IV   

  Tahap III    

 Tahap II     

Tahap I      

2019 2024 2029 2034 2039 2045 

Gambar 5.  
Skema Evaluasi RIP UIN Visi 2045 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IX 

PENUTUP 
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Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja 

kelembagaan,  RIP merupakan panduan alur kerja untuk 

menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional, regional, 

dan internasional/global. Melalui pendekatan perencanaan 

strategis yang jelas dan sinergis, diharapkan UIN  Sunan Gunung 

Djati Bandung dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan 

potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam peningkatan 

kinerja universitas. 

RIP 2019-2045 ini disusun dalam rangka meletakkan dasar 

kebijakan pengembangan UIN  Sunan Gunung Djati Bandung 

selama 27 tahun ke depan. Keberadaan Rencana Induk 

Pengembangan ini menjadi penting untuk memberikan arah yang 

jelas agar UIN Sunan Gunung Djati Bandung  mempunyai daya 

saing yang kuat dengan perguruan tinggi yang lain, baik di tingkat 

nasional, regional, maupun internasional. 
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