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LPMUINRF – Dalam rangka pelaksanaan akreditasi tahun 2022, Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi (BAN-PT) melaksanakan Asesmen Lapangan (AL) secara daring terhadap Program Studi (Prodi)
Psikologi Islam Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang dilaksanakan
secara daring pada Jum’at-Sabtu (20-21 Mei 2022) dengan menugaskan 2 (dua) orang Assesor BAN-PT
yaitu Prof. Dr. Suryanto, M.Si dari Universitas Airlangga dan Dr. Lena Nassyana Pandjaitan, M.Ed dari
Universitas Surabaya.
AL daring yang dilaksanakan selama dua hari ini dibuka oleh Rektor UIN Raden Fatah dan dihadiri oleh
Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III, beserta Kepala Biro dan sejumlah pejabat di UIN
Raden Fatah. Hadir pula seluruh jajaran pimpinan Dekanat Fakultas Psikologi, Ketua dan Sekretaris
Prodi Psikologi Islam, Dosen dan Tenaga Pendidik di lingkungan Fakultas Psikologi, Ketua, Sekretaris,
serta Para Kapus LPM. Tidak hanya itu proses AL juga melibatkan peran dari para alumni dan
penggunanya (stakeholder).
Pelaksanaan asesmen lapangan sendiri dilaksanakan berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan
Eksekutif BAN-PT tentang hasil asesmen kecukupan prodi Psikologi Islam. Dalam pelaksanaannya tim
dari Prodi Psikologi Islam dan seluruh jajaran pengelola Fakultas telah menyiapkan semua dokumen
terkait pelaksanakan AL secara daring ini. Tidak hanya laporan dalam bentuk hardcopy, tim prodi juga
menyiapakan dokumen dalam bentuk softfile yang dibuat secara online sehingga memudahkan tim
akreditasi dalam menjawab dan menunjukkan dokumen atau bukti-bukti kegiatan kepada asesor.
Rektor UIN Raden Fatah Prof. Dr. Nyayu Khadijah dalam sambutannya sekaligus membuka acara
menyampaikan, “Pada periode ini kami terus mengupayakan dan mempunyai target yang lumayan
tinggi di tahun 2023. Setidaknya minimal 60% prodi di UIN Raden Fatah sudah terakreditasi Unggul
sehingga pada tahun 2024 nanti dan berdasarkan roadmap yang sudah ada, untuk pencapaian
Akreditasi Perguruan Tinggi bisa mencapai target Unggul Nasional.” Ujarnya.
“Sejauh yang bisa kita siapkan rasanya sudah maksimal, bimbingan dan arahan dari para Assesor juga
sangat kami butuhkan dalam pelaksanaan AL selama dua hari ini. Semoga apa yang sudah kami lakukan
bisa dinilai secara positif dengan harapan kami UPPS dan Prodi Psikologi Islam mendapatkan hasil
maksimal, serta apa yang dikerjakan oleh Fakultas Psikologi dapat menjadi Benchmarking Internal
diantara prodi-prodi yang ada di UIN Raden Fatah.” Tambahnya.
Sementara itu Prof. Suryanto selaku perwakilan dari Assesor mengatakan bahwa BAN-PT memberikan
surat tugas kepada saya dan Dr. Lena untuk melakukan verifikasi, secara Bahasa dapat diibaratkan
seperti memotret apa yang diusulkan dengan aspek laporan dengan tidak mengurangi kesesuaiannya
secara maksimal melalui pelaksanaan AL ini.
Hasil dari Asesmen Lapangan Prodi Psikologi Islam ini nantinya akan diumumkan beberapa minggu
kedepan setelah melalui tahapan verifikasi lagi di BAN-PT, yaitu pemeriksaan oleh validator, dewan
eksekutif dan majelis BAN-PT. Semoga hasil akhirnya nanti bisa mendapatkan nilai yang terbaik. *dL

