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Risalah Rapat  
Pimpinan - Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota 
Banjar 

 

Rapat/Sidang Rapat Pimpinan 

Hari/Tanggal Rabu, 27 Desember 2020 

Waktu Pukul 14.00 s.d. 18.00 

Tempat Ruang Rapat Ketua 

Peserta Hadir  Ketua  Ketua Program Studi Pendidikan 

Agama Islam (PAI) 

 Pembantu Ketua I  Ketua Program Studi Ahwal Al 

Syakhsiyah  

 Pembantu Ketua II  Ketua Program Studi  Ekonomi 

Syari’ah 

 Pembantu Ketua III 

 Sekretaris STAI 

 Ketua Program Studi Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtia’iyah 

 Ketua Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat 

 Ketua Satuan Pengawas Internal 

 Staff Bagian Perencanaan 

 Staff Ahli Ketua (Notulis) 

 Ketua Lembaga Pengembangan 

Pendidikan dan Penjaminan Mutu  

 

 Kepala Badan Pengelola Sekolah 

Laboratorium 

 

 Kepala Biro Keuangan  

 Kepala Biro Administrasi 

Akademik, Kerja Sama, dan  

Hubungan Masyarakat 

 Kepala Biro Umum dan 

Kepegawaian 

 

 

Agenda Rapat • Home-base dosen untuk menentukan rasio 

• Daya Tampung Mahasiswa Baru 

• Perjanjian kinerja 

• Persiapan pelaksanaan Harlah STAI 

• Hal-hal lain yang perlu didiskusikan: 

• Website STAIMA BANJAR 

• Statuta 

• Laporan Kegitan Kepanitian  

 Rapat dibuka pukul 14.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan Rapat  

Home-base dosen untuk menentukan rasio 
• Ketua: Dosen harus berada di organisasi sumber (bisa Institusi bisa jurusan). Hal 

ini sudah menjadi kesepakatan di kementerian. 
• PK1: berdasarkan rumpun ilmu, atau bagaimana? 
• Ketua: yang penting policy home base di mana. 
• Plh Ketua PS: Kesesuaian dengan SAPTO bagaimana? 

• Policy dari kementerian sekarang: dosen di organisasi sumber. BAN 
menyesuaikan. 

• Ketua Peogram Studi PAI: Segala administrasi dosen dikembalikan ke Institusi, 
termasuk mereka yang memiliki jabatan di Peogram Studi. 

• Ketua: Apakah di STAIMA BANJAR ada sistem perjanjian kinerja dosen secara 
paperless?  

• Sudah ada, namun belum online. 
• PK2: Di BUK sudah ada rancangan, namun belum semua.  
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• Ketua: data mestinya dari prodi-Institusi-universitas terintegrasi sehingga 
bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. 

• Ka BUK: tahun ini STAIMA BANJAR baru menyiapkan prasarana IT. Tahun 
2020 direncanakan software 

• Ketua: Peogram Studi bertindak untuk quality control. Penugasan seharusnya 
dari Institusi. 

• Setiap semester baru, Pengelola Peogram Studi mengundang para dekan. 
• Intinya bahwa Peogram Studi dalam menugaskan harus dari dekan yang 

bersangkutan. 
• Ketua PS: Peogram Studi sekarang sedang memetakan dosen pengampu mata 

kuliah. 
• Awal Januari akan mengundang rapat para dekan. Harus ada juga dosen 

dari luar untuk mendapatkan pengetahuan tentang praktik baik di luar. 
• PK1: PPG akan masuk. Harus jelas penugasannya agar S1 tidak dikorbankan. 
• Ketua Peogram Studi ES: Jika homebase di Institusi, maka rasio Institusi aman. 
• Ketua Peogram Studi AS: Institusi diminta dilibatkan dalam pengelolaan PPG. 
• PK2: Perlu ada evaluasi menyeluruh. Bagian mana yang dikelola universitas, 

mana yang dikelola Institusi. 
• Ketua: Perlu ada rapat khusus mengenai PPG. Harus ada komitmen dari para 

dosen. 

Daya Tampung Mahasiswa Baru  
• Ka LPPM: STAIMA BANJAR telah memiliki organisasi pengelola PPG. Ka LPPM 

mendapatkan SK terkait. 
• PK1: Apakah struktur tersebut kita berlakukan, atau diubah sesuai 

perkembangan situasi? 
• Ka LPPM:  

• Satu universitas satu kelembagaan (“Prodi”), membawahi kelompok 
bidang studi. Pada masa lalu, SK telah dibuat untuk keperluan 
penyusunan proposal. 

• Kuota PPG prajabatan 448, PPG dalam jabatan bisa sampai 5000 orang. 
Satu kali program bisa sampai 50 rombongan belajar (untuk 1000 
peserta).  

• Di keputusan lalu ditetapkan bahwa Peogram Studi S2 linear akan 
dikembalikan ke Institusi.  

• Apakah struktur PPG dilimpahkan ke Institusi? 
• PK1: Dosen banyak yang memilih bekerja hanya mengajar saja. 
• Ka LPPM: 50% peserta kegiatan adalah PGMI. 
• Ketua: salah satu jalan keluar, dosen harus dibantu oleh asisten dosen. 
• Ketua Peogram Studi PAI: Jika menggunakan DPK, konsekuensinya adalah 

STAIMA BANJAR harus membayar. Saya lebih setuju dengan sistem asisten. 
• Ketua: Contoh tugas asisten adalah untuk memeriksa tugas mahasiswa. Yang 

penting dihitung dulu berapa banyak kebutuhannya. 
• Ka LPPM: PPG Prajabatan SM3T perlu ruangan khusus yang terkonsentrasi di satu 

tempat, untuk kemudahan teknis pelaksanaan  (contoh: konsumsi, dll). 
• Ketua: universitas tidak perlu mengatur makanan peserta PPG. (ini menjadi suatu 

keputusan). 
• Ketua: mengenai jumlah rombel 20 orang  di STAIMA BANJAR akan meminta 

penambahan jumlah dalam satu rombel hingga 30 orang. 

Perjanjian Kinerja 
• Ketua membacakan draf perjanjian kinerja dan menandatanganinya. 
• Plt. Ketua: Dalam merespon perkembangan digital ekonomi, STAIMA BANJAR 

perlu menawarkan mata kuliah coding dan big data. 

Persiapan Pelaksanaan Harlah 
 

 Ketua Peogram Studi PGMI meminta agar para pimpinan unit mengusulkan 
kegiatan-kegiatan yang akan diselenggrakan dalam rangka Harlah STAIMA 
BANJAR 2020. 

Website STAIMA BANJAR 
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• Ketua: Harus segera update website. Universitas harus membangun image. 
• Perlu ada Chief Information Officer. 
• Salah satu fungsi Humas: melakukan scanning environment. 
• Dosen muda perlu diberi tantangan. 

• Ketua Peogram Studi ES:   
• STAIMA BANJAR perlu membuat repository. Salah satu hal yang dapat 

meningkatkan webometric.  
• PK2: UPT TIK perlu dihidupkan untuk mengelola website. 
• Ketua: Unit ataupun taskforce yang selama ini bekerja dengan baik bisa 

dihidupkan kembali. Perlu dikombinasi dengan generasi muda.  
• Ka LPPM: UPT TIK perlu dilengkapi dengan divisi yang diperlukan. 
• PK4: Humas di SOTK berada di bawah Bakhum. Sementara ini belum bisa 

diandalkan untuk meningkatkan ranking webometric. 
• Ketua: Kita bicara fungsinya dulu. Baru menempatkan rumahnya.  
• PK4: STAIMA BANJAR pernah mengusulkan Humas dan Kantor Urusan 

Internasional namun tidak disetujui kementerian. 
• Ketua: Kita cari jalan keluar. 
• Ka Bakhum: Keadaan sebenarnya Humas berdiri sendiri seperti sebelum SOTK 

baru.  
• Ketua: Silakan buat kajian dengan melihat model-model kampus BLU lain. 

Statuta 
• Ka LP2M: Tim review masih bekerja. Ada beberapa masalah prinsip, terutama 

terkait visi misi STAIMA BANJAR ke depan yang berakibat pada pasal-pasal lain. 
Cukup banyak perubahan dari draf. Target: sebelum 1 Januari hasil review bisa 
dilaporkan. 

• Ketua: apkah Visi STAIMA BANJAR? 
• Ka LP2M:  pada tahun 2045 STAIMA BANJAR menjadi PT yang unggul  

dan kompetitif di Asia dalam bidang kependidikan sosial, olahraga, seni, 
sains, dan teknologi. 

• Usulan: To be a world class/leading/resepected teaching/learning 
university 

• Pada tahun 2045 STAIMA BANJAR menjadi PT yang bereputasi  di 
kawasan Asia dalam bidang kependidikan. 

• Ketua: 
• Visi disusun oleh senat 
•  Visi adalah bagaimana memposisikan organisasi di masa depan. 

Sebaiknya ideal sehingga sulit dicapai. Tahun 2030 terlalu dekat. 
• Misi utama dari LPTK adalah masalah kependidikan. 
• Organisasi harus melihat ke depan seperti bagaimana. 

• Ada bidang-bidang yang menjadi tambahan terkait 
dengan visi. 

• PK1: apakah perlu menghidupkan kembali jurusan? 
• Ketua: Jika sudah ada Institusi sebagai organisasi sumber, tidak perlu ada 

layer lagi.  
• Ketua Peogram Studi PAI: Permasalahan di lapangan, korprodi kesulitan. 

• Ketua: Korprodi perlu dibantu oleh tim yang diberi tugas oleh 
Ketua. 

• Ketua Peogram Studi PGMI: di STAIMA BANJAR pernah ada sekprodi. 
• Ketua: Bisa ditambahkan  klausul di statuta: Bila diperlukan, 

Korprodi bisa dibantu Sekretaris. 
• PK4: Perlu dipikirkan efisiensi  dan perhitungan matang terkait 

kemungkinan turunnya pendapatan STAIMA BANJAR di masa depan. 

Laporan Peogram Studi 

 Plh Ketua Peogram Studi melaporkan program revitalisasi Peogram Studi yang 
sedang dilakukan. 

 Plh Ketua Peogram Studi mengusulkan unit baru di Peogram Studi yang 
menangani penelitian dan publikasi. 

o Ka LPPM: Tugas dan fungsi unit agar tidak bertabrakan dengan tugas dan 
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fungsi LPPM 

Keputusan-
keputusan 

 Plh. Ketua Peogram Studi agar berkoordinasi dengan Dekan-dekan dalam 
penugasan dosen di Peogram Studi. 

 Rombongan belajar di PPG sebanyak 30 orang. STAIMA BANJAR akan 
mengajukan izin penambahan jumlah rombongan belajar tersebut. 

 

 Rapat ditutup pukul 18.00 

 

 

Kota Banjar, 27 Desember 2020 

Menyetujui, 

Pemimpin Rapat        Notulis, 

 

 

Drs. Mastur Hamami, M.Pd       Syamsudin, S.Pd.I, S.Pd. 

NIDN/NIDK/NUP. -         NIDN/NIDK/NUP . - 


