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KATA PENGANTAR  

Pendidikan bermutu merupakan harapan dari sebuah negara yang ingin mengembangkan 

dirinya menuju negara yang lebih baik. Pendidikan dikatakan bermutu apabila output dari 

pendidikan tersebut mampu bersaing di dunia global. Mutu pendidikan tidaklah muncul 

begitu saja tanpa adanya tindakan khusus untuk meningkatkannya, tetapi mutu pendidikan 

yang bagus perlu direncanaan. Ingat kata mutiara bahwa sukses itu direncanakan, memanglah 

betul kalau negara ini menghendaki sebuah pendidikan yang bermutu haruslah disusun 

perencanaan yang matang dan sempurna. 

Manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 

memanfaatkan individual untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan manajemen sumber daya 

manusia untuk meningkatkan kontribusi produktif individual. Dalam hal ini sumber daya 

manusia merupakan aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan 

organisasi. Organisasi yang dimaksud ialah pendidikan. 

Manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan merupakan proses atau upaya dalam 

pengelolaan meliputi perencanaan, mengorganisasi, pelaksanaan dan mengontrol dalam 

segala aspek yang ada pada pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Manajemen 

sumber daya manusia dalam pendidikan juga dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan 

produktivitas individual pelaku pendidikan agar lebih produktif dari sebelumnya. 

Manajemen sumber daya manusia dalam perencanaan dan pelaksanaanya harus sesuai 

dengan tujuan dari pendidikan yang ditetapkan. dari tujuan tersebut akan tersusun 

perencanaan dan strategi dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui pengorganisasian 

sumber daya manusia yang ada pada pendidikan. Perencanaan yang matang akan 

membuahkan hasil yang maksimal. Dikatakan maksimal apabila menghasilkan mutu atau 

kualitas yang sesuai dengan standartnya. 

Dalam pelaksanaannya sumber daya manusia pendidikan yaitu ketua sekolah tinggi dan 

dosen dalam institusi sangat ditekankan adanya peningkatan kualitas sebagai jawaban 

terhadap kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang, sehingga peningkatan kualitas 

dapat diwujudkan melalui pelaksanaan pendidikan. 

Layanan pendidikan dikatakan bermutu apabila dibuat sederhana tetapi menjadi sangat 

penting dan memenuhi standar yaitu tujuan. Pada dasarnya mutu atau kualitas pendidikan 
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dapat dinilai dari keadaan atau kondisi yang ditunjukkan oleh setiap komponen satuan dalam 

pendidikan dalam mencapai pada tujuan yang ditetapkan. Satuan pendidikan meliputi 

pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. 

Institusi merupakan bagian dari satuan pendidikan, perubahan dari institusi-institusi 

inilah yang akan membangun mutu pendidikan. Perubahan institusi akan lebih efektif apabila 

mengarah pada perbaikan. Karena itulah ketua sekolah tinggi sebagai manajer yang efektif 

akan memberikan kontribusi pada perubahan-perubahan dalam pendidikan. 

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam bekerjsama dengan dosen dan pegawai  harus 

mempunyai cita-cita yang tinggi dalam mengembangkan institusinya kepada perubahan yang 

membanggakan. Salah satu cita-cita tersebut ialah memperbaiki dan meningkatkan kualitas. 

Perubahan manajemen sumber daya manusia merupakan langkah awal dari itu semua. yang 

paling utama adalah kepuasan masyarakat terhadap output, perbaikan sistem pembelajaran 

atau model pembelajaran, pengelolaan berdasarkan pasar dan menghargai sumber daya 

manusia sebagai pemangku keberhasilan. 

Manajemen sumber daya manusia sangatlah berperan dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan, dimana suatu lembaga pendidikan akan berhasil atau bermutu apabila didukung 

oleh sumber daya manusia yang termanajemen dengan baik. Oleh karenanya sebuah lembaga 

yang ingin berkembang haruslah memperhatikan sumber daya manusia dan mengelolanya 

dengan sebaik mungkin melalui aplikasi dan konsep manajerial yang memadai. 

Peran manajemen sumber daya manusia dalam peningkatan mutu pendidikan didasari 

oleh sumber daya manusia karena sumber daya manusia pendidikan merupakan faktor sentral 

dalam pendidikan mengingat sangat pentingnya dalam peningkatan kualitas pendidikan. 

Sumber daya manusia juga merupakan kualitas akhir dari output dan lembaga. 

Mengingat pentingnya sumber daya manusia dalam meningkatkan mutu pendidikan maka 

sumber daya manusia perlu ditata dan dikelola sebaik mungkin sehingga diperoleh hasil yang 

optimal. Dengan pengelolaan sumber daya manusia oleh manajer yang efektif efisien akan 

mengoptimalkan pencapaian tujuan pendidikan. 
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SURAT KEPUTUSAN 

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM 

AS-SUNNAH 

Nomor :          /K/E/VII/2017 

 

Tentang 

RENCANA PENGEMBANGAN PEGAWAI  

STAI AS-SUNNAH 2016-2020 DELI SERDANG 

 

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah : 

Menimbang : a. bahwa dalam  memperbaiki dan meningkatkan kualitas pegawai 

di lingkungan STAI As-Sunnah Deli Serdang, perlu ditetapkan   

rencana pengembangan pegawai untuk jangka 5 tahun periode 

2016-2020 STAI As-Sunnah Deli Serdang; 

 

b. bahwa berdasarkan butir a di atas, maka perlu dikeluarkan Surat 

Keputusannya. 

 

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang 

Pendidikan Tinggi; 

 

3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia; 

 

4. Keputusan Dirjen Pendis Nomor : DJ.I/149/2012 tertanggal 27 

Januari 2012 tentang Persetujuan Pendirian Perguruan Tinggi 

Agama Islam Swasta Tahun 2012. 

 

  MEMUTUSKAN 

   

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI  AGAMA 

ISLAM TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN 

PEGAWAI STAI AS-SUNNAH 2016-2020 DELI SERDANG. 

 

Pertama : Rencana pengembangan pegawai STAI As-Sunnah 2016-2020 Deli 

Serdang; 

 

Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini akan ditetapkan 

dalam keputusan tersendiri melalui persetujuan senat; 



5 
 

   

Tembusan: 

1. Ketua Yayasan Ar-Risalah Alkhoiriyah; 

2. Senat Akademik STAI As-Sunnah; 

3. Seluruh Tenaga Kependidikan STAI As-Sunnah.  

 

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan 

dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

    

 Ditetapkan di : Deli Serdang 

 Pada Tanggal : 15 Juli 2017 M 

    

 Ketua 

 

 

 

  

 TIY KUSMARRABBI KARO, M.A. 
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BAB I 

PROFIL STAI AS SUNNAH DELI SERDANG 

A. Sejarah Singkat STAI As-Sunnah 

Sebelum berdirinya STAI As-Sunnah Deli Serdang, berdirilah sebuah lembaga 

pengajaran bahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam yang dikenal dengan nama Ma’had ‘Ali As-

Sunnah. Seiring dengan berjalannya waktu, Ma’had Ali As-Sunnah telah banyak mencetak 

lulusan yang mempunyai kemampuan berbahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam yang bagus 

sebanyak 8 angkatan. Sebagian besar lulusan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang 

lebih tinggi, baik di luar negeri, seperti Arab Saudi, dan di dalam negeri, seperti: LIPIA 

Jakarta, IAIN-SU Medan dan lain-lain.  Demikian halnya, banyak pula yang terjun ke medan 

dakwah dan pendidikan Islam untuk mengabdikan ilmunya bagi kepentingan agama Islam. 

Melihat kebutuhan akan sarjana-sarjana Islam yang begitu tinggi (terutama di bidang 

pendidikan dan dakwah), dan sebagai bentuk kepedulian pengelola akan dakwah Islam serta 

komitmen pengelola untuk meningkatkan kemampuan para mahasiswa dengan ilmu agama 

dan bahasa Arab yang lebih tinggi, sebagai modal utama untuk menjawab kebutuhan 

masyarakat sekaligus sebagai sarana dakwah Islamiyyah yang relevan dengan dinamika 

zaman, maka Ma’had ‘Ali As-Sunnah program D3 ditingkatkan menjadi STAI As-Sunnah 

program S1 masa studi 4 tahun. Alhamdulillah, berkat kerjasama, dukungan dan perjuangan 

seluruh sivitas akademika, tentunya setelah prosedur demi prosedur dipenuhi dengan baik, 

akhirnya  harapan Ma’had ‘Ali As-Sunnah tersebut dapat terwujud. Pada bulan Februari tahun 

2012 kemarin Ma’had ‘Ali As-Sunnah resmi menjadi STAI dengan keluarnya  SK Direktur 

Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/149/2012. 

B. Visi 

Menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam yang unggul dan profesional dalam pendidikan 

Bahasa Arab, Pengkajian Islam dan Dakwah serta berdaya saing tinggi dalam skala Nasional 

pada tahun 2020. 

C. Misi  

1. Membangun system manajemen perguruan tinggi yang unggul dan menyelenggarakan 

pendidikan tinggi yang bermutu dan pembinaan kemahasiswaan yang komprehenshif 

dalam rangka meningkatkan daya saing STAI dalam skala Nasional. 
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2. Mencetak generasi muda menjadi sarjana muslim yang berkualitas, mandiri, 

bermanfaat bagi masyarakat dan istiqamah menerapkan nilai-nilai Islam serta berdaya 

saing tinggi dalam lingkup Nasional. 

3. Mendalami, mengembangkan dan menyebarluaskan ajaran dan nilai-nilai Islam untuk 

dihayati dan diamalkan oleh warga STAI As-Sunnah dan masyarakat. 

4. Meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu-ilmu 

keislaman dan dakwah. 
 

D. Tujuan Pendidikan  

Secara umum tujuan pendidikan STAI As-Sunnah adalah untuk menghasilkan lulusan 

yang berkualitas yang berjiwa Agama, berakhlak dan bermoral, berpandangan luas, mandiri, 

kreatif, inovatif, dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Adapun secara khusus, tujuan pendidikan STAI As-Sunnah ialah: 

1. Lahirnya sarjana muslim yang berkualitas, memiliki karakter kepemimpinan, 

bermanfaat bagi masyarakat, konsisten menerapkan ajaran Islam serta berdaya saing 

tinggi. 

2. Terciptanya peran serta STAI As-Sunnah dalam memajukan ilmu pengetahuan, 

teknologi, kebudayaan yang bernafaskan Islam. 

3. Terwujudnya peran serta STAI As-Sunnah dalam memajukan bangsa dan negara yang 

adil, damai dan makmur. 

4. Terlaksananya kegiatan pengembangan dan penyebarluasan ajaran Islam di tengah-

tengah masyarakat. 

 

E. Program Studi 

Untuk saat ini, STAI As-Sunnah baru menyelenggarakan 2 (dua) Program Studi, masing-

masing yaitu: 

1. Program Pendidikan Bahasa Arab (PBA)  

2. Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI). 
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F. Staff Dosen  

Staff pengajar pada STAI As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai perguruan tinggi 

dalam negeri seperti LIPIA Jakarta dan IAIN-SU. Mereka adalah para alumni Ma'had 'Ali As-

Sunnah (sebelum menjadi STAI ) yang terpilih untuk melanjutkan studi, kemudian kembali 

untuk mengabdikan diri pada STAI As-Sunnah.  

Saat ini, STAI As-Sunnah memiliki staff pengajar sebanyak 30 orang dari berbagai 

bidang dalam disiplin ilmu Pendidikan dan Dakwah Islam. Tentang pengurus, berikut daftar 

nama dosen STAI As-Sunnah dapat dilihat pada bagian lampiran dalam buku ini. 

 

G. Kompetensi Lulusan 

Secara umum kompetensi lulusan STAI As-Sunnah dibagi dua, yaitu: Kompetensi Umum 

Lulusan STAI dan Kompetensi Khusus tiap-tiap program Studi. 

1. Kompetensi Umum Lulusan STAI As-Sunnah 

a. Aspek Pengetahuan : 

1) Memahami  akidah yang benar sesuai dengan pemahaman Ahli Sunnah Wal 

Jama’ah.  

2) Mengetahui wawasan keilmuan tentang ‘ulumu Alquran, kaidah tafsir dan 

‘Ulum al-Hadis.  

3) Mengetahui tafsir surat-surat Alquran. 

4) Mengetahui hukum Islam yang berhubungan dengan; ibadah, mu’amalah, 

keluarga, dan pembagian waris. 

5) Memiliki pengetahuan tentang metodologi aplikasi ajaran Islam dalam 

kehidupan pribadi dan bermasyarakat. 

6) Memilki wawasan tentang sejarah dan kebudayaan Islam. 

7) Memahami bahasa Arab dan kaedah-kaedahnya. 

b. Aspek Sikap : 

1) Beriman dan bertakwa kepada Allah . 

2) Memiliki sikap ilmiah dan profesional sebagai implementasi dari Ajaran Islam. 

3) Berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Alquran dan sunnah Rasulullah. 

4) Berkepribadian Indonesia. 

c. Aspek Keterampilan : 

1) Hafal 6 Juz dari Alquran dengan baik dan benar. 

2) Memiliki keterampilan melaksanakan kajian dan penelitian ilmiah. 



9 
 

3) Memiliki keterampilan membaca dan menulis karya ilmiah dalam bahasa Arab 

dan Indonesia. 

4) Memiliki keterampilan berfikir logis, ilmiah, kreatif dan inovatif . 

5) Mampu memimpin kegiatan ibadah dan menyelesaikan masalah-masalah 

keagamaan yang muncul di masyarakat. 

6) Memiliki keterampilan berkomunikasi dengan bahasa Arab secara Aktif, baik 

lisan maupun tulisan. 

7) Mampu menelaah literatur Arab. 

8) Memiliki keterampilan mengolah informasi dan sumber daya (waktu, manusia, 

uang dan ruang). 

9) Memiliki keterampilan bekerjasama dengan orang lain dari berbagai latar 

belakang budaya. 

2.  Kompetensi Khusus Lulusan Prodi PBA 

a. Aspek Pengetahuan 

1) Memiliki pengetahuan tentang konsep dan teori-teori pendidikan Islam. 

2) Memiliki pengetahuan tentang konsep dan metodologi pembelajaran Bahasa 

Arab. 

b. Aspek Sikap 

1) Memiliki komitmen yang tinggi dalam pendidikan bahasa Arab. 

2) Memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk mendidik dan memajukan 

pendidikan Islam. 

3) Memiliki sikap dan kepribadian guru dan pendidik. 

c. Aspek Keterampilan 

1) Terampil melaksanakan pembelajaran Bahasa Arab secara profesional dan 

bermutu. 

2) Terampil melakukan penelitian di bidang bahasa Arab secara profesional dan 

bermutu. 

3) Terampil mengintegrasikan bahasa Arab dengan disiplin ilmu lain. 

4) Mampu memanfaatkan teknologi untuk pengembangan pendidikan dan 

pembelajaran bahasa Arab. 

d. Kompetensi Pendukung  

1) Mengetahui teori-teori dasar tentang manajemen dan keorganisasian. 
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2) Memiliki komitmen yang tinggi untuk membudayakan bahasa Arab. 

3) Mampu menyelenggarakan dan mengelola pelatihan bahasa Arab. 

4) Trampil mentransformasikan ajaran Islam secara Ilmiah dan 

bertanggungjawab. 

5) Mampu memanfaatkan teknologi. 

6) Mandiri dan bermental wirausaha. 

3.   Kompetensi Khusus Lulusan Prodi KPI 

a. Aspek Pengetahuan 

1) Memiliki pengetahuan tentang konsep dan teori-teori dakwah, komunikasi dan 

penyiaran Islam. 

2) Memiliki pengetahuan tentang metodologi komunikasi dan dakwah. 

b. Aspek Sikap 

1) Memiliki komitmen yang tinggi dalam penyebaran dakwah Islam. 

2) Memiliki sikap, akhlak dan kepribadian da’i. 

c. Aspek Keterampilan 

1) Terampil dalam berkomunikasi, berdakwah dan kegiatan penyiaran Islam. 

2) Terampil melakukan penelitian di bidang dakwah dan komunikasi. 

3) Terampil menganalisis dan menyelesaikan problematika sosial dan dakwah. 

4) Mampu memanfaatkan teknologi untuk pengembangan dakwah, komunikasi 

dan penyiaran Islam. 

d. Kompetensi Pendukung 

1) Mengetahui teori-teori tentang manajemen dakwah dan keorganisasian. 

2) Mampu menyelenggarakan training da’i. 

Memiliki kemampuan di bidang periklanan. 

H. Sarana dan Prasarana 

Untuk menunjang proses belajar mengajar tersedia 1 unit gedung perkuliahan STAI As-

Sunnah berlantai dua dengan ruangan perkuliahan berjumlah 5 unit. Disamping itu tersedia 1 

unit rumah kontrak untuk perkuliahan mahasiswi.  

Gedung Perpustakaan terletak di lantai bawah kampus STAI As-Sunnah, yang memiliki 

daya tampung yang masih relative sedikit. Perpustakaan STAI ini juga merupakan 

perpustakaan referensi berbahasa Arab dan akan kedepannya Insya Allah akan diisi dengan 

Literatur berbahasa Indonesia khususnya koleksi dan bahan rujukan Program KPI dan PBA. 
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Beberapa fasilitas olahraga dan fasilitas kegiatan lain juga tersedia di kampus meskipun masih 

kurang memadai. 
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BAB II 

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PEGAWAI DI AS SUNNAH 

Manajemen sumber daya manusia mempunyai peran dalam peningkatan mutu 

pendidikan. Manajemen sumber daya manusia berfungsi sebagai pengatur dan pengelola 

pendidikan sehingga dihasilkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas sesuai dengan 

standart yang sudah ditetapkan. 

Manajemen sumber daya manusia mempunyai peran dalam peningkatan mutu 

pendidikan. Manajemen sumber daya manusia berfungsi sebagai pengatur dan pengelola 

pendidikan sehingga dihasilkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas sesuai dengan 

standart yang sudah ditetapkan.  

Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat vital dalam setiap organisasi, karena 

faktor sumber daya manusia sangat dominan dalam proses kerja organisasi, maka untuk 

mencapai tujuan organisasi perlu diadakan pengembangan sumber daya manusia yang 

dilakukan untuk meningkatkan kinerja, keterampilan, prilaku serta pengetahuan pegawai. 

Disamping itu, perubahan yang terjadi seiring modernisasi baik dalam lingkup organisasi 

maupun di luar organisasi menuntut untuk pengembangan sumber daya manusia, sehingga 

sebagai investasi dalam organisasi, sumber daya manusia memegang peranan penting 

terhadap pertumbuhan suatu bangsa. Untuk itu sebagai sumber daya utama organisasi, 

perhatian penuh terhadap sumber daya manusia suatu keniscayaan, karena kondisi lingkungan 

yang dinamis, penempatan pegawai, tidak selalu menyebabkan keberhasilan, kondisi 

lingkungan yang cenderung berubah mengharuskan organisasi secara kontinyu melakukan 

penyesuaian dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan organisasi. 

 

A. Kebijakan. 

Sebagai sekolah tinggi yang berkomitment untuk selalu melakukan pengembangan dari 

berbagai sisi termasuk sisi mananjamen dan tata kelola sumber daya manusia maka STAI As-

Sunnah melalui rapat perumusan kebijakan yang diprakarsai oleh majelis senat telah 

merumuskan kebijakan-kebijakan untuk menyongsong pengembangan-pengembangan 

diberbagai lini yang termasuk dalam hal ini pengembangan manajemen sumber daya manusia. 

Kebijakan pengembangan pegawai dilingkungan STAI As-Sunnah mengacu kepada 

renstra induk pengembangan, program-program pengembangan pegawai dirincikan pada 

kegiatan renstra tahunan yang direalisasikan oleh bagian adminstrasi umum dan kepegawaian. 



13 
 

B. Beban Kerja Pegawai  

Berdasarakan SK (surat keputusan) ketua nomor: 040K/A/V/2012 tentang tugas pokok 

dan fungsi jabatan organisasi STAI As-Sunnah telah ditetapkan beban kerja masing-masing 

bagian yang ada di lingkungan STAI As-Sunnah, yang meliputi: tujuan jabatan, fungsi dan 

kedudukan jabatan, uraian tugas pemangku jabatan, wewenang pemangku jabatan, inidikator 

keberhasilan tugas, spesifikasi pemangku jabatan, hubungan kerja, pendidikan penunjang 

jabatan,peralatan kerja dan kondisi ruang kerja. 

 

C. Perekrutan Pegawai  

Dalam rangka mensuksekan visi misi STAI As-Sunnah maka perlu dirumuskan sistem 

rekrutmen pegawai, karena sistem rekrutmen yang handal akan melahirkan pegawai yang 

handal juga untuk mewujudkan visi dan misi STAI As-Sunnah, oleh Karena itu manajeman 

STAI As-Sunnah telah menetapkan sistem rekrutmen pegawai melalui surat keputusan ketua 

nomor: 051/K/C/VI/2012 tentang sistem penerimaan pegawai yang tertuang dalam buku 

Peraturan Kepegawaian STAI As-Sunnah Deli Serdang yang meliputi:  pengertian umum 

tentang seleksi dan rekrutmen, syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang pelamar untuk calon 

pegawai, syarat-syarat administrasi bagi pelamar, sistem publikasi, sistem seleksi dan 

penempatan. 

 

D. Strategi. 

STAI As-Sunnah dalam lima tahun ke depan melalui berbagai kebijakan dan program 

operasional akan pengembangan khususnya di bidang kepegawaian. Adapun strategis yang 

akan ditempuh dalam pengembangan ini mengacu pada renstra tahunan bagian administrasi 

umum dan kepegawaian yang meliputi, seminar tentang tata kelola perguruan tinggi, 

workshop administrasi berbasis akreditasi, studi banding ke kampus-kampus unggul, 

pengadaan buku-buku skill pegawai, pembinaan dari tenaga ahli, kursus, dan magang 

dikampus unggul.  

 

. 


