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Reakreditasi Program Studi (Prodi) dilingkungan UIN Raden Fatah tahun 2022 dan melalui rapat
konsolidisasi yang digelar Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada awal tahun yang salah satu
pembahasannya mengenai percepatan akreditasi prodi yang masih terakreditasi C. Prodi Politik Islam
Fakultas Adab dan Humaniora (Fahum) melakukan submit dokumen Akreditasi Program Studi (APS)
yang terdiri dari Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS).
Proses submit dokumen APS berlangsung pada Senin (23/05/2022) bertempat diruang rapat Dekan
Fahum dengan dihadiri Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Ketua dan Sekretaris Prodi Politik Islam, Tim
Penyusun dokumen APS, Ketua dan Sekretaris LPM, Kapus Pendampingan dan Pengembangan Mutu
Mahasiswa, Kapus Audit dan Pengedalian Mutu, serta tiga orang staf LPM.
Sebagai pengantar sebelum proses submit Dr. Amilda, M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Adab dan
Humaniora mengatakan, “Hari ini dengan keyakinan penuh, apa yang diupayakan selama satu tahun ini
bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Setelah selesai proses submit dokumen APS ke SAPTO, prodi
politik islam tidak lantas duduk bersantai akan tetapi tetap harus mengecek kembali data dukung dari
dokumen-dokumen yang sudah di submit. Apapun cerita panjang selama proses persiapan akreditasi,
kami selaku pimpinan dekanat mengucapkan terima kasih kepada semua tim penyusunan dokumen
akreditasi dan ketua prodi politik islam. Selanjutnya untuk alur dan proses submit kami serahkan
sepenuhnya kepada LPM.” Ujarnya.
Dalam sambutannya selaku Ketua LPM Dr. Syahril Jamil, M.Ag menyampaikan, “Dinamika dan proses
yang panjang tentu sudah kita rasakan, dalam catatan kami dari LPM kita sudah melakukan sekitar
empat atau lima kali diskusi terkait dengan kebijakan dan follow up terhadap program yang sudah kita
canangkan bersama. Dari enam prodi yang terakreditasi dua diantaranya ada di Fakultas Adab dan
Humaniora, oleh karena itulah atensi dan perhatian LPM sedikit strength kepada Fahum. Ini adalah
salah satu bagian dari dinamika dan titik kemenangan kita ada pada hari ini, Ketika semua tim mampu
untuk membuktikan ternyata kita semua bisa.” Jelasnya.
“Sekali lagi, apa yang di dedikasikan ini bukan hanya untuk kita ataupun semata-mata untuk
kepentingan APT tetapi sebagai bukti tanggungjawab kita terhadap semua mahasiswa. Pada tahap
kemenangan ini mari sama-sama kembali membulatkan tekad kita, bahwa sesudah ini bukan berarti
kita sudah selesai. Ini baru tahap yang menunjukkan kita sudah selesai bekerja dan untuk
mempertanggungjawabnya bahwa kita masih membutuhkan data dukung dari dokumen-dokumen yang
ada, yang nantinya akan dikonfirmasi langsung oleh Assesor pada saat Assesmen Lapangan. Semoga
hasil maksimal yang kita harapkan dapat tercapai.” Tambahnya.
Sementara itu Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum dalam sambungan
melalui zoom meeting menyampaikan, “Ucapan terimakasih pertama-tama saya sampaikan kepada
semua tim yang terlibat dalam penyusunan dokumen akreditasi, sehingga pada kesempatan kali ini apa
yang sudah di ikhtiarkan dalam penyusunan LED dan LKPS serta data dukung dirasa sudah sangat
maksimal. Disamping itu perlu juga diperhatikan dimana saja kekuatan dan kekurangan kita, seadainya
masih ada beberapa kekurangan setidaknya kita masih tetap mengupayakan untuk mengawal sampai
pada proses AK dan AL nanti sehingga bisa mendapatkan hasil yang terbaik.” Tutupnya. *dL

