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LPMUINRF – Persoalan pendidikan di Indonesia semakin hari semakin memperlihatkan adanya
kompleksitas. Hal itu disebabkan cepatnya perubahan dan tuntutan dari masyarakat terhadap mutu
lulusan. Perkembangan tersebut menjadi bagian dari perhatian semua pihak, umumnya perguruan
tinggi yang ada di Indonesia, terutama bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
Untuk bisa memposisikan diri dalam persaingan yang mengusung kualitas, maka salah satu cara yang
ditempuh adalah dengan melakukan pembaharuan diberbagai bidang.
Salah satu pilar yang harus dibangun dalam kelembagaan adalah perubahan dalam sistem pembinaan
kemahasiswaan dan Kerjasama yang harus dimulai saat ini. Keseluruhan aktivitas pembinaan
kemahasiswaan dan Kerjasama tersebut diarahkan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dari UIN
Raden Fatah. Sistem pembinaan kemahasiswaan harus dapat memberikan daya dukung terhadap
keberhasilan studi mahasiswa dalam arti luas. Program pengembangan aktivitas kemahasiswaan juga
harus dirancang dalam rangka memberi kesempatan seluas-luasnya bagi upaya pengembangan potensi
diri dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Atas dasar tersebut Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Raden Fatah Palembang kembali menggelar
kegiatan dwi mingguan yang dikemas dalam akronim D’Musik pada Rabu (18/5/2022). Tema D’Musik
series #10 kali ini membahas mengenai Orientasi Kebijakan Kemahasiswaan dan Kerjasama Untuk
Menuju Unggul 2024, dengan menghadirkan pembicara Dr. Hamidah, M.Ag yang saat ini juga menjabat
sebagai Wakil Rektor III UIN Raden Fatah Palembang.
Acara yang dilaksanakan secara online (via zoom meeting) dimulai Pkl.09.00 dan dipandu oleh
moderator Dr. Amilda, M.A selaku Kapus Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa dengan
dihadiri oleh Jajaran Dekanat, Para Wakil Dekan III, Ketua dan Sekretaris Prodi di lingkungan UIN
Raden Fatah, Para Ketua GPMF GPMP, Ketua, Sekretaris, Para Kapus, dan Staf LPM.
Dalam sambutannya sekaligus pembicara pada d’musik series #10 Dr. Hamidah, M.Ag mengatakan,
“Terkait tema kita pada hari ini yang membahas tentang kebijakan Kemahasiswaan dan Kerjasama di
UIN Raden Fatah dan berdasarkan pengalaman saya selama sepuluh tahun menjadi Asessor saya akan
coba menyampaikan point-point pentingnya saja karena jika dilihat instrument yang ada pada akreditasi
Sembilan kriteria yang saat ini digunakan tidak jauh berbeda dengan instrument yang ada pada
akreditasi tujuh standar terdahulu.” Ujarnya.
“Berdasarkan tabel kertas kerja penilaian Akreditasi Program Studi (APS), jika ingin mendapatkan point
4 harus memenuhi 3 (tiga) aspek diantaranya, 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam
pmenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM, 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan
fasilitas pendukung program studi, 3) memberikan kepuasan kepada mitra industry dan mitra
Kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan Kerjasama dan hasilnya. Untuk bidang Kerjasama
sendiri kami Wakil Rektor III hanya menyediakan payungnya saja, selanjutnya dikembalikan lagi ke
prodi masing-masing.” Tambahnya.
Sementara itu untuk ketersediaan layanan kemahasiswaan ada 3 bidang yang mencakup diantaranya, 1)
penalaran, minat, dan bakat, 2) kesejahteraan (yang terdiri dari bimbingan dan konseling, layanan
beasiswa, dan layanan Kesehatan), serta 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.
Pada sesi terakhir d’musik series #10 dibuka forum diskusi dan Tanya jawab kepada perwakilan prodi
dan peserta yang dipandu oleh moderator. Dari masukan-masukan tersebut nantinya akan dirangkum
melalui d’musik kali ini. *dL

