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1

STANDAR 1.
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN SERTA STRATEGI PENCAPAIAN
1.1.

Visi, misi, tujuan, dan
Fakultas/Sekolah Tinggi

sasaran

serta

strategi

pencapaian

1.1.1 Visi
FITK IAIN Ambon memiliki visi sebagai berikut.
”Menjadi fakultas yang unggul dan profesional dalam pengintegrasian

keilmuatarbiyahan dan pengajaran keislaman, teknologi, kemanusiaan,
dan keindonesiaan dalam bingkai Multikultural

di Indonesia Timur di

tahun 2020”1
1.1.2 Misi
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon mengemban misi sebagai
berikut.
1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran secara profesional di bidang
ilmu ketarbiyahan dan pendidikan Islam
2. Melaksanakan penelitian di bidang ilmu ketarbiyahan dan pendidikan Islam
yang unggul dan kompetitif
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat di bidang bidang ilmu
ketarbiyahan dan pendidikan Islam
4. Melakukan kerjasama antarfakultas baik lokal, nasional, dan internasional
di bidang ilmu ketarbiyahan dan pendidikan Islam2
1.1.3 Tujuan
Tujuan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon adalah:
1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan
sasaran, serta strategi pencapaian .
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tata Pamong,
Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu.
3. Peningkatan kapabilitas, kompetensi mahasiswa dan alumni yang mampu

1
2

Lihat Renstra Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon
Lihat Renstra Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon

2

menangani masalah sosial kemasyarakatan
4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan Sumber Daya Manusia
5. Peningkatan kualitas kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
6. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas pembiayaan, sarana dan
prasarana, serta sistem informasi
7. Meningkatkan akses dan kemanfaatan penelitian, pelayanan pengabdian
kepada masyarakat dan kerjasama

3

1.1.4

Sasaran dan strategi pencapaiannya

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon memiliki sasaran dan strategi pencapaian yang tertuang dalam Renstra3 dan Renop4 FITK IAIN Ambon.
Adapun sasaran dan strategi pencapaian FITK IAIN Ambon, sebagai berikut.
Tujuan Pertama
NO
1
1

2

3

3
4

Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian.

SASARAN
2
A11. Memiliki visi,
Pemberlakuan
visi, misi, tujuan
dan
sasaran
misi, tujuan, dan
sasaran yang
sangat
jelas
dan
sangat
realistik.
A12.
Strategi
pencapaian
sasaran:
dengan tahapan
waktu yang jelas
dan
sangat
realistik, serta
didukung
dokumen yang
sangat lengkap
A13.
Pemahaman
seluruh sivitas

Lihat Renstra FITK IAIN Ambon
Lihat Renop IAIN Ambon

2014
4
Pemberlakuan dan
sosialisasi
visi,
misi, tujuan dan
sasaran
dalam
Buku
Pedoman
akademik dan buku
kompetensi
kurikulum.
SK Rektor tentang
visi, misi, renstra,
RIP, dan renop
Sosialisasi
SK
Rektor tentang visi,
misi, renstra, RIP,
dan renop
Melakukan
tentang

survei

2015
5
Pemberlakuan
dan sosialisasi
visi, misi, tujuan
dan
sasaran
dalam
Buku
Pedoman
akademik
dan
buku kompetensi
kurikulum.
Sosialisasi
SK
Rektor tentang
visi, misi, renstra,
RIP, dan renop

2016
6
Pemberlakuan
dan sosialisasi
visi, misi, tujuan
dan
sasaran
dalam
Buku
Pedoman
akademik
dan
buku kompetensi
kurikulum.
Sosialisasi
SK
Rektor tentang
visi, misi, renstra,
RIP, dan renop

2017
7
Pemberlakuan
dan sosialisasi
visi, misi, tujuan
dan
sasaran
dalam
Buku
Pedoman
akademik
dan
buku kompetensi
kurikulum.
Sosialisasi
SK
Rektor tentang
visi, misi, renstra,
RIP, dan renop

2018
8
Pemberlakuan
dan sosialisasi
visi, misi, tujuan
dan
sasaran
dalam
Buku
Pedoman
akademik
dan
buku kompetensi
kurikulum.
Sosialisasi
SK
Rektor tentang
visi, misi, renstra,
RIP, dan renop

2019
9
Pemberlakuan
dan sosialisasi
visi, misi, tujuan
dan
sasaran
dalam
Buku
Pedoman
akademik
dan
buku kompetensi
kurikulum.
Sosialisasi
SK
Rektor tentang
visi, misi, renstra,
RIP, dan renop

2020
10
Pemberlakuan
dan sosialisasi
visi, misi, tujuan
dan
sasaran
dalam
Buku
Pedoman
akademik
dan
buku kompetensi
kurikulum.
Sosialisasi
SK
Rektor tentang
visi, misi, renstra,
RIP, dan renop

Melakukan survei
tentang

Melakukan survei
tentang

Melakukan survei
tentang

Melakukan survei
tentang

Melakukan survei
tentang

Melakukan survei
tentang

4

akademika dan
tenaga
kependidikan.

Tujuan Kedua
N0
1.

2.

3.

4.
5.

pemahaman
seluruh
civitas
akademika
dan
tenaga
kependidikan
tentang visi dan
misi

pemahaman
seluruh
civitas
akademika dan
tenaga
kependidikan
tentang visi dan
misi

pemahaman
seluruh
civitas
akademika dan
tenaga
kependidikan
tentang visi dan
misi

pemahaman
seluruh
civitas
akademika dan
tenaga
kependidikan
tentang visi dan
misi

pemahaman
seluruh
civitas
akademika dan
tenaga
kependidikan
tentang visi dan
misi

pemahaman
seluruh
civitas
akademika dan
tenaga
kependidikan
tentang visi dan
misi

pemahaman
seluruh
civitas
akademika dan
tenaga
kependidikan
tentang visi dan
misi

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu.
2019

2020

Pemberlakuan
ortaker,
Statuta
IAIN dan SK Rektor
tentang tata kelola
prodi.

Pemberlakuan
ortaker, Statuta
IAIN dan SK
Rektor
tentang
tata kelola prodi.

Pemberlakuan
ortaker, Statuta
IAIN dan SK
Rektor tentang
tata kelola prodi.

Pemberlakuan
ortaker, Statuta IAIN
dan
SK
Rektor
tentang tata kelola
prodi.

Pemberlakuan
ortaker,
Statuta
IAIN dan SK Rektor
tentang tata kelola
prodi.

Pemberlakuan
ortaker, Statuta
IAIN dan SK
Rektor
tentang
tata kelola prodi.

Pemberlakuan
ortaker, Statuta
IAIN dan SK
Rektor tentang
tata kelola prodi.

Pemberlakuan SOP

Evaluasi pelaksanaan
SOP

Pemberlakuan SOP

Pemberlakuan
SOP

Pemberlakuan
SOP

Pemberlakuan job
deskripsi dan SOP

Pemberlakuan
job
deskripsi dan SOP

Pemberlakuan job
deskripsi dan SOP

Pemberlakuan job
deskripsi dan SOP

Dilakukan
survei
evaluasi
kinerja
prodik
secara
periodik
dalam
bentuk laporan prodi

Dilakukan
survei
evaluasi kinerja prodik
secara periodik dalam
bentuk laporan prodi
ke
dekan
per

Dilakukan
survei
evaluasi
kinerja
prodik
secara
periodik
dalam
bentuk laporan prodi

Dilakukan survei
evaluasi
kinerja
prodik
secara
periodik
dalam
bentuk
laporan

Pemberlakuan
job deskripsi dan
SOP
Dilakukan survei
evaluasi kinerja
prodik
secara
periodik dalam
bentuk laporan

SASARAN

2014

2015

2016

2017

2018

Tata kelola prodi yang
(1)
kredibel;
(2)
transparan;
(3)
akuntabel;
(4)
bertanggung jawab; dan
(5) adil.

Pemberlakuan
ortaker, Statuta
IAIN dan SK
Rektor
tentang
tata kelola prodi.

Pemberlakuan
ortaker,
Statuta
IAIN dan SK Rektor
tentang tata kelola
prodi.

Pemberlakuan
ortaker,
Statuta
IAIN dan SK Rektor
tentang tata kelola
prodi.

Pemberlakuan
ortaker, Statuta IAIN
dan
SK
Rektor
tentang tata kelola
prodi.

Kepemimpinan
prodi
secara
operasional,
organisasi dan publik

Pemberlakuan
ortaker, Statuta
IAIN dan SK
Rektor
tentang
tata kelola prodi.

Pemberlakuan
ortaker,
Statuta
IAIN dan SK Rektor
tentang tata kelola
prodi.

Pemberlakuan
ortaker,
Statuta
IAIN dan SK Rektor
tentang tata kelola
prodi.

Terlaksananya
penjaminan mutu di
level prodi secara
efisien dan efektif
Job Deskripsi, SOP
Prodi

Pemberlakuan
SOP

Pemberlakuan SOP

Pemberlakuan Job
Deskripsi SOP

Evaluasi kinerja prodi
secara periodik

Dilakukan survei
evaluasi
kinerja
prodik
secara
periodik
dalam
bentuk
laporan

Pemberlakuan job
deskripsi dan
SOP
Dilakukan
survei
evaluasi
kinerja
prodik
secara
periodik
dalam
bentuk laporan prodi

5

6

Sustainabilitas program
studi

Tujuan Ketiga
N
0
1.

2.

3.

prodi ke dekan per
semester.
Promosi
dan
sosialisasi program
studi
Pemberlakuan
kurikulum
Berpartisipasi
dalam event ilmiah

ke
dekan
per
semester.
Promosi
dan
sosialisasi program
studi
Pemberlakuan
kurikulum
Berpartisipasi dalam
event ilmiah

ke
dekan
semester.
Melakukan
alumni.

per

Pemberlakuan
ortaker, Statuta
IAIN dan SK
Rektor
tentang
tata kelola prodi.

Pemberlakuan
ortaker,
Statuta
IAIN dan SK Rektor
tentang tata kelola
prodi.

Pemberlakuan
ortaker,
Statuta
IAIN dan SK Rektor
tentang tata kelola
prodi.

temu

Pemberlakuan
kurikulum
Berpartisipasi dalam
event ilmiah

semester.

Berpartisipasi dalam
event ilmiah

ke
dekan
per
semester.
Promosi
dan
sosialisasi program
studi
Pemberlakuan
kurikulum
Berpartisipasi dalam
event ilmiah

prodi ke dekan per
semester.
Promosi
dan
sosialisasi program
studi
Pemberlakuan
kurikulum
Berpartisipasi
dalam event ilmiah

Pemberlakuan
ortaker, Statuta IAIN
dan
SK
Rektor
tentang tata kelola
prodi.

Pemberlakuan
ortaker,
Statuta
IAIN dan SK Rektor
tentang tata kelola
prodi.

Pemberlakuan
ortaker, Statuta
IAIN dan SK
Rektor
tentang
tata kelola prodi.

Promosi
dan
sosialisasi program
studi
Redesign kurikulum

prodi ke dekan
per semester.
Promosi
dan
sosialisasi
program studi
Pemberlakuan
kurikulum
Berpartisipasi
dalam
event
ilmiah
Pemberlakuan
ortaker, Statuta
IAIN dan SK
Rektor tentang
tata kelola prodi.

Peningkatan kapabilitas, kompetensi mahasiswa dan alumni yang mampu menangani masalah sosial kemasyarakatan.
2019

2020

Rasio yang ikut
seleksi dan daya
tamping 4:1

Rasio yang ikut
seleksi dan daya
tamping 4:1

Rasio yang ikut
seleksi dan daya
tamping 5:1

Terpenuhi
rasio
yang ikut seleksi
dan daya tamping
(97%)

Terpenuhi
rasio
yang ikut seleksi
dan daya tamping
(97%)

Terpenuhi
rasio
yang ikut seleksi
dan daya tamping
(97%)

Terpenuhi
rasio
yang ikut seleksi
dan daya tamping
(98%)

Rasio mahasiswa
baru
transfer
terhadap
mahasiswa baru
bukan
transfer
(0%).

Rasio mahasiswa
baru
transfer
terhadap
mahasiswa baru
bukan
transfer
(0%).

Rasio mahasiswa
baru
transfer
terhadap
mahasiswa baru
bukan
transfer
(0%).

Rasio mahasiswa
baru
transfer
terhadap
mahasiswa baru
bukan
transfer
(0%).

SASARAN

2014

2015

2016

2017

2018

Belum terpenuhi rasio
yang ikut seleksi dan daya
tampung

Rasio yang ikut
seleksi dan daya
tamping 3:1

Rasio yang ikut
seleksi dan daya
tamping 3:1

Rasio yang ikut
seleksi dan daya
tamping 3:1

Rasio yang ikut
seleksi dan daya
tamping 3:1

Terpenuhinya
rasio
mahasiswa baru reguler
yang melakukan registrasi
dan calon mahasiswa baru
reguler yang lulus seleksi
Terpenuhinya
rasio
mahasiswa baru transfer
terhadap mahasiswa baru
bukan transfer

Terpenuhi
rasio
yang ikut seleksi
dan daya tampung.
(96%)

Terpenuhi
rasio
yang ikut seleksi
dan daya tamping
(96%)

Terpenuhi
rasio
yang ikut seleksi
dan daya tamping
(96%)

Rasio mahasiswa
baru
transfer
terhadap
mahasiswa baru
bukan
transfer
(0%).

Rasio mahasiswa
baru
transfer
terhadap
mahasiswa baru
bukan
transfer
(0%).

Rasio mahasiswa
baru
transfer
terhadap
mahasiswa
baru
bukan
transfer
(0%).
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4.

Indeks Prestasi Kumulatif
yang memenuhi standar
minimal

5.

Terpenuhinya
rasio
mahasiswa non reguler
Keterlibatan dan prestasi
mahasiswa
di
level
nasional dan internasional

6.

7.

Terpenuhinya pelayanan
kepada mahasiswa (1)
Bimbingan dan konseling;
(2) Minat dan bakat
(ekstra kurikuler); (3)
Pembinaan soft skill; (4)
Layanan beasiswa; dan
(5) Layanan kesehatan.

8.

Kualitas pelayanan yang
membaik

Rata-rata Indeks
Prestasi Kumulatif
mahasiswa
memenuhi standar
minimal 3,1.
0%

Rata-rata Indeks
Prestasi Kumulatif
mahasiswa
memenuhi standar
minimal 3,1.
0%

Rata-rata Indeks
Prestasi Kumulatif
mahasiswa
memenuhi standar
minimal 3,1.
0%

Rata-rata Indeks
Prestasi Kumulatif
mahasiswa
memenuhi standar
minimal 3,1.
0%

Rata-rata Indeks
Prestasi Kumulatif
mahasiswa
memenuhi standar
minimal 3,1.
0%

Rata-rata Indeks
Prestasi Kumulatif
mahasiswa
memenuhi standar
minimal 3,2.
0%

Rata-rata Indeks
Prestasi Kumulatif
mahasiswa
memenuhi standar
minimal 3,3.
0%

Mahasiswa
didorong
untuk
terlibat dan dan
berprestasi di level
nasional (5 orang).

Mahasiswa
didorong
untuk
terlibat dan dan
berprestasi di level
nasional (5 orang).

Mahasiswa
didorong
untuk
terlibat dan dan
berprestasi di level
nasional (5 orang).

Mahasiswa
didorong
untuk
terlibat dan dan
berprestasi di level
nasional (5 orang).

Mahasiswa
didorong
untuk
terlibat dan dan
berprestasi di level
nasional (5 orang).

Mahasiswa
didorong
untuk
terlibat dan dan
berprestasi di level
nasional (5 orang).

Dilakukan
survei
pelayanan kepada
mahasiswa
(1)
Bimbingandankons
eling;
(2)
Minatdanbakat
(ekstrakurikuler);
(3) Pembinaansoft
skill;
(4)
Layananbeasiswa;
dan
(5)
Layanankesehatan
. (3 deskriptor)
Dilakukan
survei
tentang
kualitas
pelayanan melalui
penyebaran angket
dan kotak saran
tentang
kinerja
pendidik
dan
tenaga
kependidikan serta
kualitas pelayanan
prodi
kepada
mahasiswa

Dilakukan
survei
pelayanan kepada
mahasiswa
(1)
Bimbingandankons
eling;
(2)
Minatdanbakat
(ekstrakurikuler);
(3) Pembinaansoft
skill;
(4)
Layananbeasiswa;
dan
(5)
Layanankesehatan.
(3 deskriptor)
Dilakukan
survei
tentang
kualitas
pelayanan melalui
penyebaran angket
dan kotak saran
tentang
kinerja
pendidik
dan
tenaga
kependidikan serta
kualitas pelayanan
prodi
kepada
mahasiswa

Dilakukan
survei
pelayanan kepada
mahasiswa
(1)
Bimbingandankons
eling;
(2)
Minatdanbakat
(ekstrakurikuler);
(3) Pembinaansoft
skill;
(4)
Layananbeasiswa;
dan
(5)
Layanankesehatan.
(3 deskriptor)
Dilakukan
survei
tentang
kualitas
pelayanan melalui
penyebaran angket
dan kotak saran
tentang
kinerja
pendidik
dan
tenaga
kependidikan serta
kualitas pelayanan
prodi
kepada
mahasiswa

Dilakukan
survei
pelayanan kepada
mahasiswa
(1)
Bimbingandankons
eling;
(2)
Minatdanbakat
(ekstrakurikuler);
(3) Pembinaansoft
skill;
(4)
Layananbeasiswa;
dan
(5)
Layanankesehatan.
(3 deskriptor)
Dilakukan
survei
tentang
kualitas
pelayanan melalui
penyebaran angket
dan kotak saran
tentang
kinerja
pendidik
dan
tenaga
kependidikan serta
kualitas pelayanan
prodi
kepada
mahasiswa

Dilakukan
survei
pelayanan kepada
mahasiswa
(1)
Bimbingandankons
eling;
(2)
Minatdanbakat
(ekstrakurikuler);
(3) Pembinaansoft
skill;
(4)
Layananbeasiswa;
dan
(5)
Layanankesehatan.
(3 deskriptor)
Dilakukan
survei
tentang
kualitas
pelayanan melalui
penyebaran angket
dan kotak saran
tentang
kinerja
pendidik
dan
tenaga
kependidikan serta
kualitas pelayanan
prodi
kepada
mahasiswa

Dilakukan
survei
pelayanan kepada
mahasiswa
(1)
Bimbingandankons
eling;
(2)
Minatdanbakat
(ekstrakurikuler);
(3) Pembinaansoft
skill;
(4)
Layananbeasiswa;
dan
(5)
Layanankesehatan.
(5 deskriptor)
Dilakukan
survei
tentang
kualitas
pelayanan melalui
penyebaran angket
dan kotak saran
tentang
kinerja
pendidik
dan
tenaga
kependidikan serta
kualitas pelayanan
prodi
kepada
mahasiswa

Ada
keterlibatan
dan
prestasi
mahasiswa di level
nasional 5 orang
dan internasional (1
orang).
Dilakukan
survei
pelayanan kepada
mahasiswa
(1)
Bimbingandankons
eling;
(2)
Minatdanbakat
(ekstrakurikuler);
(3) Pembinaansoft
skill;
(4)
Layananbeasiswa;
dan
(5)
Layanankesehatan.
(5 deskriptor)
Dilakukan
survei
tentang
kualitas
pelayanan melalui
penyebaran angket
dan kotak saran
tentang
kinerja
pendidik
dan
tenaga
kependidikan serta
kualitas pelayanan
prodi
kepada
mahasiswa
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9.

Tersedia data base alumni

10
.

Pelacakan alumni

11
.

Kualitas alumni menurut
pendapat pengguna

12
.

Masa
tunggu
pertama alumni

13.

Kesesuaian bidang kerja
dengan bidang studi

kerja

Terpenuhinya rata-rata IPK

15
.

Partisipasi alumni dalam
mendukung
pengembangan akademik
program studi dalam
bentuk: (1) Sumbangan
dana; (2) Sumbangan
fasilitas; (3) Keterlibatan
dalam
kegiatan
non
akademik;
(4)
Pengembangan jejaring;
(5) Penyediaan fasilitas
untuk
kegiatan
non
akademik.

Tersedia data base
alumni
Pelacakan alumni
secara
berkelanjutan.
Dilakukan
survei
kualitas
alumni
menurut pendapat
pengguna melalui
penyebaran angket
yang
dilakukan
secara
berkelanjutan.
Masa tunggu kerja
pertama
alumni
kurang dari tiga
bulan 75%
Kesesuaian bidang
kerja
dengan
bidang
studi
mencapai 80%.
Terpenuhi Indeks
Prestasi Kumulatif
yang
memenuhi
standar minimal
Mendorong alumni
berpartisipasi
dalam mendukung
pengembangan
akademik program
studi terbatas pada
sumbangan buku,
seminar
alumni,
dan sumbangan
alat
peraga
pembelajaran (2
bentuk).

Tersedia data base
alumni
Pelacakan alumni
secara
berkelanjutan.
Dilakukan
survei
kualitas
alumni
menurut pendapat
pengguna melalui
penyebaran angket
yang
dilakukan
secara
berkelanjutan.
Masa tunggu kerja
pertama
alumni
kurang dari tiga
bulan 80%.
Kesesuaian bidang
kerja
dengan
bidang
studi
mencapai 80%.
Terpenuhi Indeks
Prestasi Kumulatif
yang
memenuhi
standar minimal
Mendorong alumni
berpartisipasi
dalam mendukung
pengembangan
akademik program
studi terbatas pada
sumbangan buku,
seminar
alumni,
dan sumbangan
alat
peraga
pembelajaran (2
bentuk).

Tersedia data base
alumni
Pelacakan alumni
secara
berkelanjutan.
Dilakukasurvei
kualitas
alumni
menurut pendapat
pengguna melalui
penyebaran angket
yang
dilakukan
secara
berkelanjutan.
Masa tunggu kerja
pertama
alumni
kurang dari tiga
bulan (80%).
Kesesuaian bidang
kerja
dengan
bidang
studi
mencapai 80%.
Terpenuhi Indeks
Prestasi Kumulatif
yang
memenuhi
standar minimal
Mendorong alumni
berpartisipasi
dalam mendukung
pengembangan
akademik program
studi terbatas pada
sumbangan buku,
seminar
alumni,
dan sumbangan
alat
peraga
pembelajaran (2
bentuk).

Tersedia data base
alumni
Pelacakan alumni
secara
berkelanjutan.
Dilakuka
survei
kualitas
alumni
menurut pendapat
pengguna melalui
penyebaran angket
yang
dilakukan
secara
berkelanjutan.
Masa tunggu kerja
pertama
alumni
kurang dari tiga
bulan (80%).
Kesesuaian bidang
kerja
dengan
bidang
studi
mencapai 80%.
Terpenuhi Indeks
Prestasi Kumulatif
yang
memenuhi
standar minimal
Mendorong alumni
berpartisipasi
dalam mendukung
pengembangan
akademik program
studi terbatas pada
sumbangan buku,
seminar
alumni,
dan sumbangan
alat
peraga
pembelajaran (2
bentuk).

Tersedia data base
alumni
Pelacakan alumni
secara
berkelanjutan.
Dilakukasurvei
kualitas
alumni
menurut pendapat
pengguna melalui
penyebaran angket
yang
dilakukan
secara
berkelanjutan.
Masa tunggu kerja
pertama
alumni
kurang dari tiga
bulan (81%)..
Kesesuaian bidang
kerja
dengan
bidang
studi
mencapai 80%.
Terpenuhi Indeks
Prestasi Kumulatif
yang
memenuhi
standar minimal
Mendorong alumni
berpartisipasi
dalam mendukung
pengembangan
akademik program
studi terbatas pada
sumbangan buku,
seminar
alumni,
dan sumbangan
alat
peraga
pembelajaran (2
bentuk).

Tersedia data base
alumni
Pelacakan alumni
secara
berkelanjutan.
Dilakuka
survei
kualitas
alumni
menurut pendapat
pengguna melalui
penyebaran angket
yang
dilakukan
secara
berkelanjutan.
Masa tunggu kerja
pertama
alumni
kurang dari tiga
bulan (81%)..
Kesesuaian bidang
kerja
dengan
bidang
studi
mencapai 85%.
Terpenuhi Indeks
Prestasi Kumulatif
yang
memenuhi
standar minimal
Partisipasi alumni
dalam mendukung
pengembangan
akademik program
studi terbatas pada
sumbangan buku,
seminar
alumni,
dan sumbangan
alat
peraga
pembelajaran ( 3
bentuk).

Tersedia data base
alumni
Pelacakan alumni
secara
berkelanjutan.
Dilakuka
survei
kualitas
alumni
menurut pendapat
pengguna melalui
penyebaran angket
yang
dilakukan
secara
berkelanjutan.
Masa tunggu kerja
pertama
alumni
kurang dari tiga
bulan (82%).
Kesesuaian bidang
kerja
dengan
bidang
studi
mencapai 85%.
Terpenuhi Indeks
Prestasi Kumulatif
yang
memenuhi
standar minimal
Partisipasi alumni
dalam mendukung
pengembangan
akademik program
studi terbatas pada
sumbangan buku,
seminar
alumni,
dan sumbangan
alat
peraga
pembelajaran ( 3
bentuk).
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16
.

Partisipasilulusandan
alumni
dalammendukungpengem
bangan non- akademik
program
studidalambentuk:
(1)
Sumbangandana;
(2)
Sumbanganfasilitas; (3)
Keterlibatandalamkegiatan
non
akademik;
(4)
Pengembanganjejaring;
(5)
Penyediaanfasilitasuntukk
egiatan non akademik.

Tujuan Keempat
N
0
1

Mendorong alumni
berpartisipasi
dalam mendukung
pengembangan
akademik program
studi terbatas pada
sumbangan buku,
seminar
alumni,
dan sumbangan
alat
peraga
pembelajaran (2
bentuk).

Mendorong alumni
berpartisipasi
dalam mendukung
pengembangan
akademik program
studi terbatas pada
sumbangan buku,
seminar
alumni,
dan sumbangan
alat
peraga
pembelajaran (2
bentuk).

Mendorong alumni
berpartisipasi
dalam mendukung
pengembangan
akademik program
studi terbatas pada
sumbangan buku,
seminar
alumni,
dan sumbangan
alat
peraga
pembelajaran (2
bentuk).

Mendorong alumni
berpartisipasi
dalam mendukung
pengembangan
akademik program
studi terbatas pada
sumbangan buku,
seminar
alumni,
dan sumbangan
alat
peraga
pembelajaran (2
bentuk).

Mendorong alumni
berpartisipasi
dalam mendukung
pengembangan
akademik program
studi terbatas pada
sumbangan buku,
seminar
alumni,
dan sumbangan
alat
peraga
pembelajaran (2
bentuk).

Partisipasi alumni
dalam mendukung
pengembangan
akademik program
studi terbatas pada
sumbangan buku,
seminar
alumni,
dan sumbangan
alat
peraga
pembelajaran ( 3
bentuk).

Partisipasi alumni
dalam mendukung
pengembangan
akademik program
studi terbatas pada
sumbangan buku,
seminar
alumni,
dan sumbangan
alat
peraga
pembelajaran ( 4
bentuk).

Peningkatan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan Sumber Daya Manusia.

SASARAN

2014

2015

2016

2017

2018

Pedoman
tertulis
.
tentang
sistem
seleksi,
perekrutan,
penempata
n,
pengemba
ngan,
retensi,
dan
pemberhen
tian dosen
dan tenaga
kependidik
an

Tersedia
pedoman
tertulis
tentang
sistem
seleksi,
perekrutan,
penempatan,
pengembangan,
retensi,
dan
pemberhentian dosen
dan
tenaga
kependidikan.

Tersedia
pedoman
tertulis tentang sistem
seleksi, perekrutan,
penempatan,
pengembangan,
retensi,
dan
pemberhentian dosen
dan
tenaga
kependidikan .

Tersedia
pedoman
tertulis tentang sistem
seleksi, perekrutan,
penempatan,
pengembangan,
retensi,
dan
pemberhentian dosen
dan
tenaga
kependidikan .

Tersedia
pedoman
tertulis tentang sistem
seleksi, perekrutan,
penempatan,
pengembangan,
retensi,
dan
pemberhentian dosen
dan
tenaga
kependidikan .

Tersedia
pedoman
tertulis tentang sistem
seleksi, perekrutan,
penempatan,
pengembangan,
retensi,
dan
pemberhentian dosen
dan
tenaga
kependidikan .

2019

2020

Tersedia
pedoman
tertulis tentang sistem
seleksi, perekrutan,
penempatan,
pengembangan,
retensi,
dan
pemberhentian dosen
dan
tenaga
kependidikan .

Tersedia
pedoman
tertulis tentang sistem
seleksi, perekrutan,
penempatan,
pengembangan,
retensi,
dan
pemberhentian dosen
dan
tenaga
kependidikan .

9

Adanya
sistem
monitoring
dan
evaluasi,
serta
rekam jejak
kinerja
dosen dan
tenaga
kependidik
an
Peningkata
3.
n kualifikasi
akademik,
kompetensi
dosen
tetap dan
tidak tetap

Tersedia
dokumen
dan hasil monitoring
dan evaluasi, serta
rekam jejak kinerja
dosen dan tenaga
kependidikan melalui
beban kinerja dosen
(BKD), jurnal dosen,
presensi dan DP3
dosen dan tenaga
kependidikan.

Tersedia
dokumen
dan hasil monitoring
dan evaluasi, serta
rekam jejak kinerja
dosen dan tenaga
kependidikan melalui
beban kinerja dosen
(BKD), jurnal dosen,
presensi dan DP3
dosen dan tenaga
kependidikan.

Tersedia
dokumen
dan hasil monitoring
dan evaluasi, serta
rekam jejak kinerja
dosen dan tenaga
kependidikan melalui
beban kinerja dosen
(BKD), jurnal dosen,
presensi dan DP3
dosen dan tenaga
kependidikan.

Tersedia
dokumen
dan hasil monitoring
dan evaluasi, serta
rekam jejak kinerja
dosen dan tenaga
kependidikan melalui
beban kinerja dosen
(BKD), jurnal dosen,
presensi dan DP3
dosen dan tenaga
kependidikan.

Tersedia
dokumen
dan hasil monitoring
dan evaluasi, serta
rekam jejak kinerja
dosen dan tenaga
kependidikan melalui
beban kinerja dosen
(BKD), jurnal dosen,
presensi dan DP3
dosen dan tenaga
kependidikan.

Tersedia
dokumen
dan hasil monitoring
dan evaluasi, serta
rekam jejak kinerja
dosen dan tenaga
kependidikan melalui
beban kinerja dosen
(BKD), jurnal dosen,
presensi dan DP3
dosen dan tenaga
kependidikan.

Tersedia
dokumen
dan hasil monitoring
dan evaluasi, serta
rekam jejak kinerja
dosen dan tenaga
kependidikan melalui
beban kinerja dosen
(BKD), jurnal dosen,
presensi dan DP3
dosen dan tenaga
kependidikan.

Ada
3
kegiatan
peningkatan
kualifikasi akademik,
kompetensi
dosen
tetap dan tidak tetap
melalui
kegiatan
seminar, workshop,
dan studi lanjut bagi
dosen tetap.

4
.

Rasio
mahasiswa
terhadap dosen tetap
(1:70).

Ada
3
kegiatan
peningkatan
kualifikasi akademik,
kompetensi
dosen
tetap dan tidak tetap
melalui
kegiatan
seminar
dan
workshop
bersifat
nasional
dan
internasional,
dan
studi lanjut dalam
dan luar negeri bagi
dosen tetap.
Rasio
mahasiswa
terhadap dosen tetap
(1:70).

Ada
5
kegiatan
peningkatan
kualifikasi akademik,
kompetensi
dosen
tetap dan tidak tetap
melalui
kegiatan
seminar
dan
workshop
bersifat
nasional
dan
internasional,
dan
studi lanjut dalam
dan luar negeri bagi
dosen tetap.
Rasio
mahasiswa
terhadap dosen tetap
(1:60).

Ada
6
kegiatan
peningkatan
kualifikasi akademik,
kompetensi
dosen
tetap dan tidak tetap
melalui
kegiatan
seminar
dan
workshop
bersifat
nasional
dan
internasional,
dan
studi lanjut dalam
dan luar negeri bagi
dosen tetap.
Rasio
mahasiswa
terhadap dosen tetap
(1:60).

Ada
6
kegiatan
peningkatan
kualifikasi akademik,
kompetensi
dosen
tetap dan tidak tetap
melalui
kegiatan
seminar
dan
workshop
bersifat
nasional
dan
internasional,
dan
studi lanjut dalam
dan luar negeri bagi
dosen tetap.
Terpenuhi
rasio
mahasiswa terhadap
dosen tetap. (1:30)

Ada
7
kegiatan
peningkatan
kualifikasi akademik,
kompetensi
dosen
tetap dan tidak tetap
melalui
kegiatan
seminar
dan
workshop
bersifat
nasional
dan
internasional,
dan
studi lanjut dalam
dan luar negeri bagi
dosen tetap.
Terpenuhi
rasio
mahasiswa terhadap
dosen tetap. (1:30)

Ada
7
kegiatan
peningkatan
kualifikasi akademik,
kompetensi
dosen
tetap dan tidak tetap
melalui
kegiatan
seminar
dan
workshop
bersifat
nasional
dan
internasional,
dan
studi lanjut dalam
dan luar negeri bagi
dosen tetap.
Terpenuhi
rasio
mahasiswa terhadap
dosen tetap. (1:30)

Belum terpenuhi rasio
tenaga kependidikan
dengan
jumlah
mahasiswa.

Belum terpenuhi rasio
tenaga kependidikan
dengan
jumlah
mahasiswa.

Belum terpenuhi rasio
tenaga kependidikan
dengan
jumlah
mahasiswa.

Belum terpenuhi rasio
tenaga kependidikan
dengan
jumlah
mahasiswa.

Terpenuhi
rasio
tenaga kependidikan
dengan
jumlah
mahasiswa.

Terpenuhi
rasio
tenaga kependidikan
dengan
jumlah
mahasiswa.

Terpenuhi
rasio
tenaga kependidikan
dengan
jumlah
mahasiswa.

Terpenuhi
jumlah
dosen
yang
berpendidikan
S2

Terpenuhi
jumlah
dosen
yang
berpendidikan
S2

Terpenuhi
jumlah
dosen
yang
berpendidikan
S2

Terpenuhi
jumlah
dosen
yang
berpendidikan S2 dan

Terpenuhi
jumlah
dosen
yang
berpendidikan S2 dan

Terpenuhi
jumlah
dosen
yang
berpendidikan S2 dan

Terpenuhi
jumlah
dosen
yang
berpendidikan S2 dan

2.

5
.

6
.

Rasio
mahasiswa
terhadap
dosen
tetap
Rasio
tenag
a
kepen
didika
n
Kesesuaian
keahlian
(pendidikan

10

7
.

8
.

9
.

1
0
.

1

terakhir)
dosen
dengan
mata kuliah
Jumlah,
kualifikasi,
dan
pelaksanaa
n
tugas
dosen tidak
tetap
Kegiatan
tenaga
ahli/pakar
dalam
kegiatan
akademik
Peningkata
n
kemampua
n
dosen
tetap
melalui
program
tugas
belajar
Keterlibatan
dosen
tetap
dalam
seminar/ilm
iah/lokakar
ya/
penataran/
workshop/
pagelaran/
pameran/p
eragaan
Keanggotaa

dan S3 45 orang.

dan S3 45 orang.

dan S3 47 orang.

S3 47 orang.

S3 47 orang.

S3 47 orang.

S3 47 orang.

Terpenuhi kualifikasi,
dan
pelaksanaan
tugas dosen tidak
tetap
yang
berpendidikan
S2
dan S3 berjumlah 30
orang.
Ada kegiatan tenaga
ahli/pakar
dalam
kegiatan akademik
secara berkelanjutan.

Terpenuhi kualifikasi,
dan
pelaksanaan
tugas dosen tidak
tetap
yang
berpendidikan
S2
dan S3 berjumlah 30
orang.
Ada kegiatan tenaga
ahli/pakar
dalam
kegiatan
akademik
secara berkelanjutan.

Terpenuhi kualifikasi,
dan
pelaksanaan
tugas dosen tidak
tetap
yang
berpendidikan
S2
dan S3 berjumlah 30
orang.
Ada kegiatan tenaga
ahli/pakar
dalam
kegiatan
akademik
secara berkelanjutan.

Terpenuhi kualifikasi,
dan
pelaksanaan
tugas dosen tidak
tetap
yang
berpendidikan
S2
dan S3 berjumlah 30
orang.
Ada kegiatan tenaga
ahli/pakar
dalam
kegiatan
akademik
secara berkelanjutan.

Terpenuhi kualifikasi,
dan
pelaksanaan
tugas dosen tidak
tetap
yang
berpendidikan
S2
dan S3 berjumlah
27orang.
Ada kegiatan tenaga
ahli/pakar
dalam
kegiatan
akademik
secara berkelanjutan.

Terpenuhi kualifikasi,
dan
pelaksanaan
tugas dosen tidak
tetap
yang
berpendidikan
S2
dan S3 berjumlah 25
orang.
Ada kegiatan tenaga
ahli/pakar
dalam
kegiatan
akademik
secara berkelanjutan.

Terpenuhi kualifikasi,
dan
pelaksanaan
tugas dosen tidak
tetap
yang
berpendidikan
S2
dan S3 berjumlah 20
orang.
Ada kegiatan tenaga
ahli/pakar
dalam
kegiatan
akademik
secara berkelanjutan.

Ada
peningkatan
kemampuan dosen
tetap melalui program
tugas belajar.

Ada
peningkatan
kemampuan dosen
tetap melalui program
tugas belajar.

Ada
peningkatan
kemampuan dosen
tetap melalui program
tugas belajar.

Ada
peningkatan
kemampuan dosen
tetap melalui program
tugas belajar.

Ada
peningkatan
kemampuan dosen
tetap melalui program
tugas belajar.

Ada
peningkatan
kemampuan dosen
tetap melalui program
tugas belajar.

Ada
peningkatan
kemampuan dosen
tetap melalui program
tugas belajar.

Ada
keterlibatan
dosen tetap dalam
seminar
ilmiah/lokakarya/pena
taran/workshop/pame
ran
yang
terdokumentasi-kan
dengan baik.

Ada
keterlibatan
dosen tetap dalam
seminar
ilmiah/lokakarya/pena
taran/workshop/pame
ran
yang
terdokumentasi-kan
dengan baik.

Ada
keterlibatan
dosen tetap dalam
seminar
ilmiah/lokakarya/pena
taran/workshop/pame
ran
yang
terdokumentasi-kan
dengan baik.

Ada
keterlibatan
dosen tetap dalam
seminar
ilmiah/lokakarya/pena
taran/workshop/pame
ran
yang
terdokumentasi-kan
dengan baik.

Ada
keterlibatan
dosen tetap dalam
seminar
ilmiah/lokakarya/pena
taran/workshop/pame
ran
yang
terdokumentasi-kan
dengan baik.

Ada
keterlibatan
dosen tetap dalam
seminar
ilmiah/lokakarya/pena
taran/workshop/pame
ran
yang
terdokumentasi-kan
dengan baik.

Ada
keterlibatan
dosen tetap dalam
seminar
ilmiah/lokakarya/pena
taran/workshop/pame
ran
yang
terdokumentasi-kan
dengan baik.

1 orang dosen tetap

1 orang dosen tetap

1 orang dosen tetap

1 orang dosen tetap

1 orang dosen tetap

1 orang dosen tetap

2 orang dosen tetap
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1
.

1
2
.

n
dosen
tetap
menjadi
anggota
masyarakat
bidang ilmu
tingkat
internasion
al
Jumlah
tenaga
kependidik
an

1

Rasio
tenaga
3
kependidik
.
an

1

Kualifikasi
akademik
4
dan
.
kompetensi
tenaga
kependidik
an

menjadi
anggota
masyarakat bidang
ilmu
tingkat
internasional.

menjadi
anggota
masyarakat bidang
ilmu
tingkat
internasional.

menjadi
anggota
masyarakat bidang
ilmu
tingkat
internasional.

menjadi
anggota
masyarakat bidang
ilmu
tingkat
internasional.

menjadi
anggota
masyarakat bidang
ilmu
tingkat
internasional.

menjadi
anggota
masyarakat bidang
ilmu
tingkat
internasional.

menjadi
anggota
masyarakat bidang
ilmu
tingkat
internasional.
.

Tenaga kependidikan
berjumlah 37 orang
(Pustakawan 3 orang,
laboran 4 orang,
administrasi
29
orang).
Rasio
tenaga
kependidikan dengan
jumlah
mahasiswa
tidak cukup dengan
banyaknya
volume
kegiatan. (36 orang)
Kualifikasi akademik
dan
kompetensi
tenaga kependidikan
(SMA 21, S1 23, S2 2
orang)

Tenaga kependidikan
berjumlah 38 orang.

Tenaga kependidikan
berjumlah 39 orang .

Tenaga kependidikan
berjumlah 40 orang.

Tenaga kependidikan
berjumlah 41 orang.

Tenaga kependidikan
berjumlah 42 orang.

Tenaga kependidikan
berjumlah 43 orang.

Rasio
tenaga
kependidikan dengan
jumlah mahasiswa
tidak cukup dengan
banyaknya volume
kegiatan. (40 orang)
Kualifikasi akademik
dan
kompetensi
tenaga kependidikan
(SMA 21, S1 23, S2 2
orang)

Rasio
tenaga
kependidikan dengan
jumlah
mahasiswa
tidak cukup dengan
banyaknya
volume
kegiatan. (40 orang)
Kualifikasi akademik
dan
kompetensi
tenaga kependidikan
(SMA 21, S1 23, S2 2
orang)

Rasio
tenaga
kependidikan dengan
jumlah
mahasiswa
tidak cukup dengan
banyaknya
volume
kegiatan. (43 orang)
Kualifikasi akademik
dan
kompetensi
tenaga kependidikan
(SMA 21, S1 23, S2 2
orang)

Rasio
tenaga
kependidikan dengan
jumlah mahasiswa
tidak cukup dengan
banyaknya volume
kegiatan. (50 orang)
Kualifikasi akademik
dan
kompetensi
tenaga kependidikan
(SMA 21, S1 23, S2 2
orang)

Rasio
tenaga
kependidikan dengan
jumlah
mahasiswa
tidak cukup dengan
banyaknya
volume
kegiatan. (55 orang)
Kualifikasi akademik
dan
kompetensi
tenaga kependidikan
(SMA 21, S1 23, S2 2
orang)

Rasio
tenaga
kependidikan dengan
jumlah
mahasiswa
tidak cukup dengan
banyaknya
volume
kegiatan. (60 orang)
Kualifikasi akademik
dan
kompetensi
tenaga kependidikan
(SMA 21, S1 23, S2 2
orang)
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Tujuan Kelima

Peningkatan kualitas kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik.

2019

2020

Kurikulum berbasis
kompetensi sudah
memuat kompetensi
lulusan secara jelas
melalui deskripsi,
silabus dan SAP.
Kurikulum
sesuai
dengan visi dan misi
dan berorientasi ke
masa depan.
Ada
Kesesuaian
kurikulum dengan
standar kompetensi
dan berorientasi ke
masa depan.

Kurikulum berbasis
kompetensi sudah
memuat kompetensi
lulusan secara jelas
melalui deskripsi,
silabusdan SAP.
Kurikulum
sesuai
dengan visi dan misi
dan berorientasi ke
masa depan.
Ada
Kesesuaian
kurikulum dengan
standar kompetensi
dan berorientasi ke
masa depan.

Kurikulum berbasis
kompetensi sudah
memuat kompetensi
lulusan secara jelas
melalui deskripsi,
silabus dan SAP.
Kurikulum
sesuai
dengan visi dan misi
dan berorientasi ke
masa depan.
Ada
Kesesuaian
kurikulum dengan
standar kompetensi
dan berorientasi ke
masa depan.

Pelaksanaan modul
praktekum lebih dari
cukup
dan
dilaksanakan
di
perguruan
tinggi
sendiri.
Sistem
pembelajaran yang
berbasis
penugasan/pekerjaa
n rumah berjumlah
75%.
Ada 9 mata kuliah

Pelaksanaan modul
praktekum lebih dari
cukup
dan
dilaksanakan
di
perguruan
tinggi
sendiri.
Sistem
pembelajaran yang
berbasis
penugasan/pekerjaa
n rumah berjumlah
80%.
Ada 9 mata kuliah

Pelaksanaan modul
praktekum lebih dari
cukup
dan
dilaksanakan
di
perguruan
tinggi
sendiri.
Sistem
pembelajaran yang
berbasis
penugasan/pekerjaa
n rumah berjumlah
85%.
Ada 9 mata kuliah

No

SASARAN

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Adanya kurikulum
berbasis
kompetensi,
deskripsi, silabus
dan SAP

2.

Kesesuaian
kurikulum dengan
visi dan misi

3.

Kesesuaian
kurikulum dengan
standar kompetensi
dan berorientasi ke
masa depan

Ketersediaan
laboratorium praktik,
substansi praktikum
dan pelaksanaan
praktikum

Kurikulum berbasis
kompetensi sudah
memuat kompetensi
lulusan secara jelas
melalui deskripsi,
silabus dan SAP.
Kurikulum
sesuai
dengan visi dan misi
dan berorientasi ke
masa depan.
Ada
kesesuaian
kurikulum dengan
standar kompetensi
dan berorientasi ke
masa depan, tetapi
perlu
disempurnakan
dengan workshop.
Pelaksanaan modul
praktekum
cukup
dan dilaksanakan di
perguruan
tinggi
sendiri.

Kurikulum berbasis
kompetensi sudah
memuat kompetensi
lulusan secara jelas
melalui deskripsi,
silabus dan SAP.
Kurikulum
sesuai
dengan visi dan misi
dan berorientasi ke
masa depan.
Ada
kesesuaian
kurikulum dengan
standar kompetensi
dan berorientasi ke
masa depan, tetapi
perlu
disempurnakan
dengan workshop.
Pelaksanaan modul
praktekum
cukup
dan dilaksanakan di
perguruan
tinggi
sendiri.

Kurikulum berbasis
kompetensi sudah
memuat kompetensi
lulusan secara jelas
melalui deskripsi,
silabus dan SAP.
Kurikulum
sesuai
dengan visi dan misi
dan berorientasi ke
masa depan.
Ada
Kesesuaian
kurikulum dengan
standar kompetensi
dan berorientasi ke
masa depan.

4.

Kurikulum berbasis
kompetensi sudah
memuat kompetensi
lulusan secara jelas
melalui
deskripsi,
silabus dan SAP.
Kurikulum
sesuai
dengan visi dan misi
dan berorientasi ke
masa depan.
Ada
kesesuaian
kurikulum dengan
standar kompetensi
dan berorientasi ke
masa depan, tetapi
perlu
disempurnakan
dengan workshop.
Pelaksanaan modul
praktekum
cukup
dan dilaksanakan di
perguruan
tinggi
sendiri.

Pelaksanaan modul
praktekum
cukup
dan dilaksanakan di
perguruan
tinggi
sendiri.

5.

Sistem
pembelajaran yang
berbasis
penugasan/pekerjaa
n rumah

6.

Fleksibilitas

Sistem
pembelajaran yang
berbasis
penugasan/pekerjaa
n rumah berjumlah
55%.
Ada 7 mata kuliah

Sistem
pembelajaran yang
berbasis
penugasan/pekerjaa
n rumah berjumlah
60%.
Ada 8 mata kuliah

Sistem
pembelajaran yang
berbasis
penugasan/pekerjaa
n rumah berjumlah
65%.
Ada 8 mata kuliah

Sistem
pembelajaran yang
berbasis
penugasan/pekerjaa
n rumah berjumlah
70%.
Ada 9 mata kuliah

mata

13

7.

8.

kuliah pilihan
Evaluasi
periodik
kurikulum
yang
sesuai dengan iptek
dan
kebutuhan
pemangku
kepentingan
Proses
pembelajaran yang
berkualitas ditinjau
dari
kehadiran
mahasiswa,
kehadiran
dosen
dan materi kuliah

9.

Adanya kelompok
dosen dalam satu
bidang ilmu

10
.

Evaluasi mutu soal
ujian

11
.

Rasio
pembimbingan
akademik

12
.

Pertemuan
pembimbingan
akademik
per

pilihan.
Pelaksanaan
kurikulum
sesuai
dengan iptek dan
kebutuhan
pemangku
kepentingan.
Ada
monitoring
terhadap kehadiran
mahasiswa,
kehadiran
dosen
dan materi kuliah
tetapi tidak ada
evaluasi
secara
kontinue.
Materi
kuliah
disusun
oleh
kelompok
dosen
dalam satu bidang
ilmu
dengan
memperthatikan
masukan dari dosen
lain.

pilihan.
Pelaksanaan
kurikulum
sesuai
dengan iptek dan
kebutuhan
pemangku
kepentingan.
Ada
monitoring
terhadap kehadiran
mahasiswa,
kehadiran
dosen
dan materi kuliah
dan evaluasi secara
kontinue.

pilihan.
Pelaksanaan
redesain kurikulum
yang sesuai dengan
iptek dan kebutuhan
pemangku
kepentingan.
Ada
monitoring
terhadap kehadiran
mahasiswa,
kehadiran
dosen
dan materi kuliah
dan evaluasi secara
kontinue.

pilihan.
Redesain kurikulum
yang sesuai dengan
iptek dan kebutuhan
pemangku
kepentingan.

Materi
kuliah
disusun
oleh
kelompok
dosen
dalam satu bidang
ilmu
dengan
memperthatikan
masukan dari dosen
lain.

Materi
kuliah
disusun
oleh
kelompok
dosen
dalam satu bidang
ilmu
dengan
memperhatikan
masukan
dari
dosen lain.

Materi
kuliah
disusun
oleh
kelompok
dosen
dalam satu bidang
ilmu
dengan
memperthatikan
masukan dari dosen
lain.

Mutu soal ujian
untuk enam mata
kuliah
yang
diberikan semuanya
bermutu baik, dan
sesuai
dengan
GBPP/SAP.
Rasio mahasiswa
dalam
pembimbingan
akademik berjumlah
40 : 1
Dua
pertemuan
pembimbingan
akademik
per

Mutu soal ujian
untuk delapan mata
kuliah
yang
diberikan semuanya
bermutu baik, dan
sesuai
dengan
GBPP/SAP.
Rasio mahasiswa
dalam
pembimbingan
akademik berjumlah
45 : 1
Tiga
pertemuan
pembimbingan
akademik
per

Mutu soal ujian
untuk sepuluh mata
kuliah
yang
diberikan semuanya
bermutu baik, dan
sesuai
dengan
GBPP/SAP.
Rasio mahasiswa
dalam
pembimbingan
akademik berjumlah
35 : 1
Tiga
pertemuan
pembimbingan
akademik
per

Mutu soal ujian
untuk sebelas mata
kuliah
yang
diberikan semuanya
bermutu baik, dan
sesuai
dengan
GBPP/SAP.
Rasio mahasiswa
dalam
pembimbingan
akademik berjumlah
30 : 1
Empat pertemuan
pembimbingan
akademik
per

Ada
monitoring
terhadap kehadiran
mahasiswa,
kehadiran
dosen
dan materi kuliah
dan evaluasi secara
kontinue.

pilihan.
Pelaksanaan
redesain kurikulum
yang sesuai dengan
iptek dan kebutuhan
pemangku
kepentingan.
Ada
monitoring
terhadap kehadiran
mahasiswa,
kehadiran
dosen
dan materi kuliah
dan evaluasi secara
kontinue.

pilihan.
Pelaksanaan
redesain kurikulum
yang sesuai dengan
iptek dan kebutuhan
pemangku
kepentingan.
Ada
monitoring
terhadap kehadiran
mahasiswa,
kehadiran
dosen
dan materi kuliah
dan evaluasi secara
kontinue.

pilihan.
Pelaksanaan
redesain kurikulum
yang sesuai dengan
iptek dan kebutuhan
pemangku
kepentingan.
Ada
monitoring
terhadap kehadiran
mahasiswa,
kehadiran
dosen
dan materi kuliah
dan evaluasi secara
kontinue.

Materi
kuliah
disusun
oleh
kelompok
dosen
dalam satu bidang
ilmu
dengan
memperthatikan
masukan dari dosen
lain
atau
dari
pengguna lulusan.
Mutu soal ujian
untuk dua belas
mata kuliah yang
diberikan semuanya
bermutu baik, dan
sesuai
dengan
GBPP/SAP.
Rasio mahasiswa
dalam
pembimbingan
akademik berjumlah
25 : 1
Empat pertemuan
pembimbingan
akademik
per

Materi
kuliah
disusun
oleh
kelompok
dosen
dalam satu bidang
ilmu
dengan
memperthatikan
masukan
dari
dosen lain atau dari
pengguna lulusan.
Mutu soal ujian
untuk tiga belas
mata kuliah yang
diberikan semuanya
bermutu baik, dan
sesuai
dengan
GBPP/SAP.
Rasio mahasiswa
dalam
pembimbingan
akademik
berjumlah20 : 1
Empat pertemuan
pembimbingan
akademik
per

Materi
kuliah
disusun
oleh
kelompok
dosen
dalam satu bidang
ilmu
dengan
memperthatikan
masukan dari dosen
lain
atau
dari
pengguna lulusan.
Mutu soal ujian
untuk empat mata
kuliah
yang
diberikan semuanya
bermutu baik, dan
sesuai
dengan
GBPP/SAP.
Rasio mahasiswa
dalam
pembimbingan
akademik berjumlah
20 : 1
Empat pertemuan
pembimbingan
akademik
per

14

13

mahasiswa
per
semester
Evaluasi efektivitas
. kegiata perwalian

14

Rasio mahasiswa
. per
dosen
pembimbing tugas
akhir

15

Rasio
jumlah
. pertemuan
pembimbing tugas
akhir
Kualifikasi akademik
. dosen pembimbing
tugas akhir

16

17.

18
.

Perbaikan
sistem
pem-belajaran
berkaitan dengan
materi,
metode
pembelajar-an,
penggunaan
teknologi dan cara
evaluasi
Kebijakan lengkap
men-cakup
informasi tentang
otonomi keilmuan,
kebe-basan
akademik,
kebebasan mimbar
akademik,
dan
kemitraan dosen-

maahsiswa
per
semester.
Sistem bantuan dan
bimbingan
akademik
cukup
efektif.
Rasio mahasiswa
per
dosen
pembimbing tugas
akhir berjumlah 11 :
1.
Rasio
pertemuan
pembimbing tugas
akhir berjumlah 8
kali.
Seluruh
dosen
pembimbing
berpendidikan
minimal S2, tetapi
sebagian kecil tidak
sesuai
dengan
bidang keahliannya.
Perbaikan
sistem
pembelajaran
berkaitan dengan
materi,
metode
pembelajaran dan
cara evaluasi
Ada
kebijakan
melalui kode etik
mahasiswa
dan
dosen
mencakup
informasi
tentang
otonomi keilmuan,
kebebasan
akademik,
kebebasan mimbar

maahsiswa
per
semester.
Sistem bimbingan
akademik efektif.

maahsiswa
per
semester.
Sistem bimbingan
akademik
cukup
efektif.

maahsiswa
per
semester.
Sistem bimbingan
akademik
cukup
efektif.
Rasio mahasiswa
per
dosen
pembimbing tugas
akhir berjumlah 5 :
1.
Rasio
pertemuan
pembimbing tugas
akhir berjumlah 8
kali.
Seluruh
dosen
pembimbing
berpendidikan
minimal S2 dan
sesuai
dengan
bidang keahliannya.

maahsiswa
per
semester.
Sistem bantuan dan
bimbingan
akademik sangat
efektif.
Rasio mahasiswa
per
dosen
pembimbing tugas
akhir berjumlah 4 :
1.
Rasio
pertemuan
pembimbing tugas
akhir berjumlah 8
kali.
Seluruh
dosen
pembimbing
berpendidikan
minimal S2 dan
sesuai
dengan
bidang keahliannya.

maahsiswa
per
semester.
Sistem bantuan dan
bimbingan
akademik sangat
efektif.
Rasio mahasiswa
per
dosen
pembimbing tugas
akhir berjumlah 4 :
1.
Rasio
pertemuan
pembimbing tugas
akhir berjumlah 8
kali.
Seluruh
dosen
pembimbing
berpendidikan
minimal S2 dan
sesuai
dengan
bidang keahliannya.

maahsiswa
per
semester.
Sistem bantuan dan
bimbingan
akademik sangat
efektif.
Rasio mahasiswa
per
dosen
pembimbing tugas
akhir berjumlah 4 :
1.
Rasio
pertemuan
pembimbing tugas
akhir berjumlah 8
kali.
Seluruh
dosen
pembimbing
berpendidikan
minimal S2 dan
sesuai
dengan
bidang keahliannya.

Rasio mahasiswa
per
dosen
pembimbing tugas
akhir berjumlah 9 :
1.
Rasio
pertemuan
pembimbing tugas
akhir berjumlah 8
kali.
Seluruh
dosen
pembimbing
berpendidikan
minimal S2, tetapi
sebagian kecil tidak
sesuai
dengan
bidang keahliannya.
Perbaikan
sistem
pembelajaran
berkaitan dengan
materi,
metode
pembelajaran,
penggunaan
teknologi dan cara
evaluasi
Optimalisasi
kebijakan
melalui
kode
etik
mahasiswa
dan
dosen
mencakup
informasi
tentang
otonomi keilmuan,
kebebasan
akademik,

Rasio mahasiswa
per
dosen
pembimbing tugas
akhir berjumlah 7 :
1.
Rasio
pertemuan
pembimbing tugas
akhir berjumlah 8
kali.
Seluruh
dosen
pembimbing
berpendidikan
minimal S2 dan
sesuai
dengan
bidang keahliannya.
Perbaikan
sistem
pembelajaran
berkaitan dengan
materi,
metode
pembelajaran,
penggunaan
teknologi dan cara
evaluasi
Optimalisasi
kebijakan
melalui
kode
etik
mahasiswa
dan
dosen
mencakup
informasi
tentang
otonomi keilmuan,
kebebasan
akademik,

Perbaikan
sistem
pembelajaran
berkaitan dengan
materi,
metode
pembelajaran,
penggunaan
teknologi dan cara
evaluasi
Optimalisasi
kebijakan
melalui
kode
etik
mahasiswa
dan
dosen
mencakup
informasi
tentang
otonomi keilmuan,
kebebasan
akademik,

Perbaikan
sistem
pembelajaran
berkaitan dengan
materi,
metode
pembelajaran,
penggunaan
teknologi dan cara
evaluasi
Optimalisasi
kebijakan
melalui
kode
etik
mahasiswa
dan
dosen
mencakup
informasi
tentang
otonomi keilmuan,
kebebasan
akademik,

Perbaikan
sistem
pembelajaran
berkaitan dengan
materi,
metode
pembelajaran,
penggunaan
teknologi dan cara
evaluasi
Optimalisasi
kebijakan
melalui
kode
etik
mahasiswa
dan
dosen
mencakup
informasi
tentang
otonomi keilmuan,
kebebasan
akademik,

Perbaikan
sistem
pembelajaran
berkaitan dengan
materi,
metode
pembelajaran,
penggunaan
teknologi dan cara
evaluasi
Optimalisasi
kebijakan
melalui
kode
etik
mahasiswa
dan
dosen
mencakup
informasi
tentang
otonomi keilmuan,
kebebasan
akademik,

15

mahasiswa, serta
dilaksanakan
secara konsisten.

akademik,
dan
kemitraan
dosenmahasiswa, namun
tidak dilaksanakan
secara konsisten.

19
.

Tersedianya
prasarana, sarana
serta dana

20

Kegiatan
penanggulangan
kemiskinan.

21
.

Pelestarian
lingkungan.

Tersedia prasarana,
sarana serta dana
untuk
interaksi
akademik, seperti
ruang kelas, ruang
dosen, ruang panitia
ujian, laboratorium,
telepon dan sarana
olah
ragasecara
cukup memadai
Peningkatan
kegiatan
penanggulangan
kemiskinan untuk
keluarga
kurang
mampu
melalui
beasiswa prestasi,
beasiswa
kurang
mampu
dan
kerjasama dengan
donor
baik
pemerintah maupun
swasta.
Peningkatan
kegiatan pelestarian
lingkungan melalui
kerjasama dengan
kementerian
kehutanan,
kementerian
lingkungan
hidup
dan instansi lain
melalui
kegiatan

kebebasan mimbar
akademik,
dan
kemitraan
dosenmahasiswa, serta
dilaksanakan secara
konsisten.
Tersedia prasarana,
sarana serta dana
untuk
interaksi
akademik, seperti
ruang kelas, ruang
dosen, ruang panitia
ujian, laboratorium,
telepon dan sarana
olah
ragasecara
memadai
Ada
kegiatan
penanggulangan
kemiskinan
untuk
keluarga
kurang
mampu
melalui
beasiswa prestasi
dan
beasiswa
kurang mampu

kebebasan mimbar
akademik,
dan
kemitraan
dosenmahasiswa, serta
dilaksanakan secara
konsisten.
Tersedia prasarana,
sarana serta dana
untuk
interaksi
akademik, seperti
ruang kelas, ruang
dosen, ruang panitia
ujian, laboratorium,
telepon dan sarana
olah
ragasecara
memadai
Ada
kegiatan
penanggulangan
kemiskinan
untuk
keluarga
kurang
mampu
melalui
beasiswa prestasi
dan
beasiswa
kurang mampu

kebebasan mimbar
akademik,
dan
kemitraan
dosenmahasiswa, serta
dilaksanakan secara
konsisten.
Tersedia prasarana,
sarana serta dana
untuk
interaksi
akademik, seperti
ruang kelas, ruang
dosen, ruang panitia
ujian, laboratorium,
telepon dan sarana
olah
ragasecara
sangat memadai
Ada
kegiatan
penanggulangan
kemiskinan
untuk
keluarga
kurang
mampu
melalui
beasiswa prestasi
dan
beasiswa
kurang mampu

kebebasan mimbar
akademik,
dan
kemitraan
dosenmahasiswa, serta
dilaksanakan secara
konsisten.
Tersedia prasarana,
sarana serta dana
untuk
interaksi
akademik, seperti
ruang kelas, ruang
dosen, ruang panitia
ujian, laboratorium,
telepon dan sarana
olah
ragasecara
sangat memadai
Ada
kegiatan
penanggulangan
kemiskinan
untuk
keluarga
kurang
mampu
melalui
beasiswa prestasi
dan
beasiswa
kurang mampu

kebebasan mimbar
akademik,
dan
kemitraan
dosenmahasiswa, serta
dilaksanakan secara
konsisten.
Tersedia prasarana,
sarana serta dana
untuk
interaksi
akademik, seperti
ruang kelas, ruang
dosen, ruang panitia
ujian, laboratorium,
telepon dan sarana
olah
ragasecara
sangat memadai
Ada
kegiatan
penanggulangan
kemiskinan
untuk
keluarga
kurang
mampu
melalui
beasiswa prestasi
dan
beasiswa
kurang mampu

kebebasan mimbar
akademik,
dan
kemitraan
dosenmahasiswa, serta
dilaksanakan secara
konsisten.
Tersedia prasarana,
sarana serta dana
untuk
interaksi
akademik, seperti
ruang kelas, ruang
dosen, ruang panitia
ujian, laboratorium,
telepon dan sarana
olah
ragasecara
sangat memadai
Ada
kegiatan
penanggulangan
kemiskinan
untuk
keluarga
kurang
mampu
melalui
beasiswa prestasi
dan
beasiswa
kurang mampu

Peningkatan
kegiatan pelestarian
lingkungan melalui
kerjasama dengan
kementerian
kehutanan,
kementerian
lingkungan
hidup
dan instansi lain
melalui
kegiatan

Peningkatan
kegiatan pelestarian
lingkungan melalui
kerjasama dengan
kementerian
kehutanan,
kementerian
lingkungan
hidup
dan instansi lain
melalui
kegiatan

Peningkatan
kegiatan pelestarian
lingkungan melalui
kerjasama dengan
kementerian
kehutanan,
kementerian
lingkungan
hidup
dan instansi lain
melalui
kegiatan

Peningkatan
kegiatan pelestarian
lingkungan melalui
kerjasama dengan
kementerian
kehutanan,
kementerian
lingkungan
hidup
dan instansi lain
melalui
kegiatan

Peningkatan
kegiatan pelestarian
lingkungan melalui
kerjasama dengan
kementerian
kehutanan,
kementerian
lingkungan
hidup
dan instansi lain
melalui
kegiatan

Peningkatan
kegiatan pelestarian
lingkungan melalui
kerjasama dengan
kementerian
kehutanan,
kementerian
lingkungan
hidup
dan instansi lain
melalui
kegiatan

16

kukerta
kegiatan
sosial.

dan
bakti

kukerta
kegiatan
sosial.

dan
bakti

kukerta
kegiatan
sosial.

dan
bakti

22
.

Peningkatan
kesejahteraan
masyarakat.

Peningkatan
kegiatan
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat melalui
kegiatan
pengabdian dosen,
kukerta,
dan
kegiatan LP2M.

Peningkatan
kegiatan
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat melalui
kegiatan
pengabdian dosen,
kukerta,
dan
kegiatan LP2M.

Peningkatan
kegiatan
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat melalui
kegiatan
pengabdian dosen,
kukerta,
dan
kegiatan LP2M.

23
.

Kegiatan
penanggulangan
masalah ekonomi,
politik,
sosial,
budaya,
dan
lingkungan lainnya.

Peningkatan
kegiatan
penanggulangan
masalah ekonomi,
politik,
sosial,
budaya,
dan
lingkungan melalui
pengabdian dosen,
kukerta, kegiatan
LP2M, dan kegiatan
kemahasiswaan.

Peningkatan
kegiatan
penanggulangan
masalah ekonomi,
politik,
sosial,
budaya,
dan
lingkungan melalui
pengabdian dosen,
kukerta,
kegiatan
LP2M, dan kegiatan
kemahasiswaan.

Peningkatan
kegiatan
penanggulangan
masalah ekonomi,
politik,
sosial,
budaya,
dan
lingkungan melalui
pengabdian dosen,
kukerta,
kegiatan
LP2M, dan kegiatan
kemahasiswaan.

Tujuan Keenam
N
0
1.

kukerta,
kegiatan
bakti sosial dan
kegiatan
kemahasiswaan dan
pengabdian dosen.
Peningkatan
kegiatan
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat melalui
kegiatan
pengabdian dosen,
kukerta,
kegiatan
LP2M dan kegiatan
kemahasiswaan.
Peningkatan
kegiatan
penanggulangan
masalah ekonomi,
politik,
sosial,
budaya,
dan
lingkungan melalui
pengabdian dosen,
kukerta,
kegiatan
LP2M, dan kegiatan
kemahasiswaan.

kukerta,
kegiatan
bakti sosial dan
kegiatan
kemahasiswaan dan
pengabdian dosen.
Peningkatan
kegiatan
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat melalui
kegiatan
pengabdian dosen,
kukerta,
kegiatan
LP2M dan kegiatan
kemahasiswaan.
Peningkatan
kegiatan
penanggulangan
masalah ekonomi,
politik,
sosial,
budaya,
dan
lingkungan melalui
pengabdian dosen,
kukerta,
kegiatan
LP2M, dan kegiatan
kemahasiswaan.

kukerta,
kegiatan
bakti sosial dan
kegiatan
kemahasiswaan dan
pengabdian dosen.
Peningkatan
kegiatan
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat melalui
kegiatan
pengabdian dosen,
kukerta,
kegiatan
LP2M dan kegiatan
kemahasiswaan.
Peningkatan
kegiatan
penanggulangan
masalah ekonomi,
politik,
sosial,
budaya,
dan
lingkungan melalui
pengabdian dosen,
kukerta,
kegiatan
LP2M, dan kegiatan
kemahasiswaan.

kukerta,
kegiatan
bakti sosial dan
kegiatan
kemahasiswaan dan
pengabdian dosen.
Peningkatan
kegiatan
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat melalui
kegiatan
pengabdian dosen,
kukerta,
kegiatan
LP2M dan kegiatan
kemahasiswaan.
Peningkatan
kegiatan
penanggulangan
masalah ekonomi,
politik,
sosial,
budaya,
dan
lingkungan melalui
pengabdian dosen,
kukerta,
kegiatan
LP2M, dan kegiatan
kemahasiswaan.

Meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi.

SASARAN

2014

2015

2016

2017

2018

Otonomi Prodi
dalam
melaksanakan
perencanaan
alokasi
dan

Ada
keterlibatan
prodi dalam
perencanaa
n
target

Ada keterlibatan prodi
dalam perencanaan
target
kinerja,
perencanaan
kegiatan/kerja
dan

Ada kemandirian prodi
dalam perencanaan
target
kinerja,
perencanaan
kegiatan/kerja
dan

Ada keterlibatan prodi
dalam
perencanaan
target
kinerja,
perencanaan
kegiatan/kerja
dan

Ada keterlibatan prodi
dalam
perencanaan
target
kinerja,
perencanaan
kegiatan/kerja
dan

2019

2020

Ada keterlibatan prodi
dalam
perencanaan
target
kinerja,
perencanaan
kegiatan/kerja
dan

Ada keterlibatan prodi
dalam
perencanaan
target
kinerja,
perencanaan
kegiatan/kerja
dan
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pengelolaan
dana

2.

Rasio
penggunaan
dana
untuk
operasional

3.

Rasio
dana
penelitian
dosen tetap
per tahun

4.

Rasio
dana
pengabdian
masyarakat

5.

Terpenuhinya
rasio prasarana
ruang
kerja dosen

6.

Tersedianya
prasarana(ka
ntor,
ruang
kelas, ruang
laboratorium,

kinerja,
perencanaa
n
kegiatan/kerj
a
dan
perencanaa
n
alokasi
dan
pengelolaan
dana prodi.
Penggunaan
dana untuk
operasional
berjumlah 17
juta
Rasiio dana
penelitian
dosen tetap
per
tahun
berjumlah 11
juta
Terpenuhi
dana
pengabdian
masyarakat
dosen tetap
berjumlah
juta
per
tahun.
Rasio
prasarana
ruang kerja
dosen
seluas 4 m .
Peningkatan
kualitas
prasarana
(kantor,
ruang kelas,

perencanaan alokasi
dan pengelolaan dana
prodi.

perencanaan alokasi
dan pengelolaan dana
prodi.

perencanaan alokasi
dan pengelolaan dana
prodi.

perencanaan alokasi
dan pengelolaan dana
prodi.

perencanaan alokasi
dan pengelolaan dana
prodi.

perencanaan alokasi
dan pengelolaan dana
prodi.

Penggunaan
dana
untuk
operasional
berjumlah 19 juta

Penggunaan
dana
untuk
operasional
berjumlah 21 juta

Penggunaan
dana
untuk
operasional
berjumlah 23 juta

Penggunaan
dana
untuk
operasional
berjumlah 25 juta

Penggunaan
dana
untuk
operasional
berjumlah27 juta

Penggunaan
dana
untuk
operasional
berjumlah 29 juta

Rasiio dana penelitian
dosen tetap per tahun
berjumlah 12 juta

Rasiio dana penelitian
dosen tetap per tahun
berjumlah 13 juta

Rasiio dana penelitian
dosen tetap per tahun
berjumlah 14 juta

Rasiio dana penelitian
dosen tetap per tahun
berjumlah 15 juta

Rasiio dana penelitian
dosen tetap per tahun
berjumlah 16 juta

Rasiio dana penelitian
dosen tetap per tahun
berjumlah 17 juta

Terpenuhi
dana
pengabdian
masyarakat
dosen
tetap berjumlah 2,5
juta pertahun.

Peningkatan
dana
pengabdian
masyarakat
dosen
tetap berjumlah 3 juta
pertahun.

Peningkatan
dana
pengabdian
masyarakat
dosen
tetap
per
tahuberjumlah 3,5 juta
pertahun

Peningkatan
dana
pengabdian
masyarakat
dosen
tetap berjumlah 4 per
tahun.

Peningkatan
dana
pengabdian
masyarakat
dosen
tetap berjumlah 4,5
juta per tahun.

Peningkatan
dana
pengabdian
masyarakat
dosen
tetap berjumlah 5 juta
per tahun.

Rasio
prasarana
ruang kerja dosen
seluas 4 m .

Rasio
prasarana
ruang kerja dosen
seluas 4 m .

Rasio prasarana ruang
kerja dosen seluas 6 m
.

Rasio prasarana ruang
kerja dosen seluas 6 m
.

Rasio prasarana ruang
kerja dosen seluas 6 m
.

Rasio prasarana ruang
kerja dosen seluas 6 m
.

Peningkatan kualitas
prasarana
(kantor,
ruang kelas, ruang
laboratorium,
dan
ruang perpustakaan),

Peningkatan kualitas
prasarana
(kantor,
ruang kelas, ruang
laboratorium,
dan
ruang perpustakaan),

Peningkatan kualitas
prasarana
(kantor,
ruang kelas, ruang
laboratorium,
dan
ruang perpustakaan),

Peningkatan kualitas
prasarana
(kantor,
ruang kelas, ruang
laboratorium,
dan
ruang perpustakaan),

Peningkatan kualitas
prasarana
(kantor,
ruang kelas, ruang
laboratorium,
dan
ruang perpustaka-an),

Peningkatan kualitas
prasarana
(kantor,
ruang kelas, ruang
laborato-rium,
dan
ruang perpusta-kaan),
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7.

studio, ruang
perpustakaan,
kebun
percobaan,
dsb. kecuali
ruang dosen)
yang
dipergunakan
PS
dalam
proses
pembelajaran
Tersedianya
prasarana
penunjang
tempat olah
raga, ruang
bersama,
ruang
himpunan
mahasiswa,
poliklinik

8.

Rasio
teks

buku

9.

Rasio
disertasi/
tesis/skripsi/tu
gas akhir

10
.

Rasio bahan
pustaka
berupa jurnal

ruang
laboratorium
, dan ruang
perpustakaa
n),
yang
dipergunaka
n PS dalam
proses
pembelajara
n
secara
memadai.
Peningkatan
kualitas
prasarana
penunjang:
tempat olah
raga, ruang
bersama,
ruang
himpunan
mahasiswa
cukup
memadai,
kecualipolikli
nik .
Rasio buku
teks
berjumlah
420 judul.
Rasio
disertasi/tesi
s/
skripsi/tugas
akhir
berjumlah
240 judul.
Berlanggana
n1
jurnal
ilmiah

yang
dipergunakan
PS dalam proses
pembelajaran secara
memadai.

yang
dipergunakan
PS dalam proses
pembelajaran
secaramemadai.

yang dipergunakan PS
dalam
proses
pembelajaran secara
sangat memadai.

yang dipergunakan PS
dalam
proses
pembelajaran secara
sangat memadai.

yang dipergunakan PS
dalam
proses
pembelajaran secara
sangat memadai.

yang dipergunakan PS
dalam
proses
pembelajaran secara
sangat memadai.

Peningkatan kualitas
prasarana penunjang:
tempat olah raga,
ruang bersama, ruang
himpunan mahasiswa
cukup
memadai,
kecualipoliklinik.

Peningkatan kualitas
prasarana penunjang:
tempat olah raga,
ruang bersama, ruang
himpunan mahasiswa
dan poliklinik secara
memadai.

Peningkatan kualitas
prasarana penunjang:
tempat olah raga,
ruang bersama, ruang
himpunan mahasiswa
dan poliklinik secara
memadai.

Peningkatan kualitas
prasarana penunjang:
tempat olah raga,
ruang bersama, ruang
himpunan mahasiswa
dan poliklinik secara
memadai.

Peningkatan kualitas
prasarana penunjang:
tempat olah raga,
ruang bersama, ruang
himpunan mahasiswa
dan poliklinik secara
sangat memadai..

Peningkatan kualitas
prasarana penunjang:
tempat olah raga,
ruang bersama, ruang
himpunan mahasiswa
dan poliklinik secara
sangat memadai..

Rasio buku teks
berjumlah 440 judul.

Rasio buku teks
berjumlah 460 judul.

Rasio
buku
teks
berjumlah 480 judul.

Rasio
buku
teks
berjumlah 500 judul.

Rasio
buku
teks
berjumlah 520 judul.

Rasio
buku
teks
berjumlah 540 judul.

Rasio
disertasi/tesis/skripsi/t
ugas akhir berjumlah
260 judul.

Rasio
disertasi/tesis/skripsi/t
ugas akhir berjumlah
280 judul.

Rasio
disertasi/tesis/skripsi/tu
gas akhir berjumlah
300 judul.

Rasio
disertasi/tesis/skripsi/tu
gas akhir berjumlah
320 judul.

Rasio
disertasi/tesis/skripsi/tu
gas akhir berjumlah
340 judul.

Rasio
disertasi/tesis/skripsi/tu
gas akhir berjumlah
360 judul.

Berlangganan 2 jurnal
ilmiah
terakreditasi
Dikti.

Peningkatan 2 jumlah
berlangganan jurnal
ilmiah
terakreditasi

Peningkatan 3 jumlah
berlangganan
jurnal
ilmiah
terakreditasi

Peningkatan 3 jumlah
berlangganan
jurnal
ilmiah
terakreditasi

Peningkatan 4 jumlah
berlangganan
jurnal
ilmiah
terakreditasi

Peningkatan 4 jumlah
berlangganan
jurnal
ilmiah
terakreditasi
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11
.

12
.

ilmiah
terakreditasi
Dikti
Rasio bahan
pustaka
berupa jurnal
ilmiah
internasional

terakreditasi
Dikti.
Berlanggana
n
jurnal
ilmiah
internasional
.

Rasio
prosiding
seminar

Rasio
prosiding
seminar
berjumlah
15.
Ada akses
perpustakaa
n di luar
IAIN Ambon
yang sangat
baik
fasilitasnya
mencakup:
Perpustakaa
n Daerah,
Perpustakaa
n Unpatti,
Perpustakaa
n
Unidar,
Perpustakaa
n STIKOM,
Perpustakaa
n
Balai
Benih
Maluku, dan
Perpustakaa
n LIPI.
Terpenuhi
tempat
praktekum

13

Akses
.perpustakaan
di luar IAIN
Ambon

14

Ketersediaan,
.akses
dan
pendayaguna

Dikti.

Dikti.

Dikti.

Dikti.

Dikti.

Berlangganan 1 jurnal
ilmiah internasional.

Berlangganan jurnal 1
ilmiah internasional.

Berlangganan 2 jurnal
ilmiah internasional.

Brlangganan 2 jurnal
ilmiah internasional.

Berlangganan 3 jurnal
ilmiah internasional.

Berlangganan 3 jurnal
ilmiah internasional.

Peningkatan
rasio
prosiding
seminar
berjumlah 21

Peningkatan
rasio
prosiding
seminar
berjumlah 27.

Peningkatan
prosiding

Peningkatan
prosiding

rasio
seminar

berjumlah 36

berjumlah 45

Peningkatan
rasio
prosiding
seminar
berjumlah 51

Peningkatan
rasio
prosiding
seminar
berjumlah 57

Ada
akses
perpustakaan di luar
IAIN Ambon yang
sangat
baik
fasilitasnya
mencakup:
Perpustakaan
Daerah,
Perpustakaan
Unpatti,
Perpustakaan Unidar,
Perpustakaan
STIKOM,
Perpustakaan Balai
Benih Maluku, dan
Perpustakaan LIPI.

Ada
akses
perpustakaan di luar
IAIN Ambon yang
sangat
baik
fasilitasnya
mencakup:
Perpustakaan
Daerah,
Perpustakaan
Unpatti,
Perpustakaan Unidar,
Perpustakaan
STIKOM,
Perpustakaan Balai
Benih Maluku, dan
Perpustakaan LIPI.

Ada
akses
perpustakaan di luar
IAIN Ambon yang
sangat
baik
fasilitasnya mencakup:
Perpustakaan Daerah,
Perpustakaan Unpatti,
Perpustakaan Unidar,
Perpustakaan
STIKOM,
Perpustakaan
Balai
Benih Maluku, dan
Perpustakaan LIPI.

Ada
akses
perpustakaan di luar
IAIN Ambon yang
sangat
baik
fasilitasnya mencakup:
Perpustakaan Daerah,
Perpustakaan Unpatti,
Perpustakaan Unidar,
Perpustakaan
STIKOM,
Perpustakaan
Balai
Benih Maluku, dan
Perpustakaan LIPI.

Ada
akses
perpustakaan di luar
IAIN Ambon yang
sangat
baik
fasilitasnya mencakup:
Perpustakaan Daerah,
Perpustakaan Unpatti,
Perpustakaan Unidar,
Perpustakaan
STIKOM,
Perpustakaan
Balai
Benih Maluku, dan
Perpustakaan LIPI.

Ada
akses
perpustakaan di luar
IAIN Ambon yang
sangat
baik
fasilitasnya mencakup:
Perpustakaan Daerah,
Perpustakaan Unpatti,
Perpustakaan Unidar,
Perpustakaan
STIKOM,
Perpustakaan
Balai
Benih Maluku, dan
Perpustakaan LIPI.

Terpenuhi
tempat
praktekum
fakultas/prodi secara

Terpenuhi
tempat
praktekum
fakultas/prodi secara

Peningkatan kualitas
akses
dan
pendayagunaan

Peningkatan kualitas
akses
dan
pendayagunaan

Peningkatan kualitas
akses
dan
pendayagunaan

Peningkatan kualitas
akses
dan
pendayagunaan

rasio
seminar
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15

an
sarana
utama di lab
(tempat
praktikum,
bengkel,
studio, ruang
simulasi,
rumah sakit,
puskesmas/b
alai
kesehatan,
green house,
lahan untuk
pertanian, dan
sejenisnya)
Tersedianya
.sistem
informasi dan
fasilitas dalam
proses
pembelajaran
yang
ditangani
dengan
komputer,
serta dapat
diakses
melalui
jaringan luas
(WAN)

fakultas/pro
di
secara
lengkap.

lengkap.

lengkap.

sarana utama di lab
(tempatpraktikum,
bengkel,
studio,
ruangsimulasi,
rumahsakit,
puskesmas/balaikeseh
atan, green house,
lahanuntukpertanian,
dansejenisnya).

sarana utama di lab
(tempatpraktikum,
bengkel,
studio,
ruangsimulasi,
rumahsakit,
puskesmas/balaikeseh
atan, green house,
lahanuntukpertanian,
dansejenisnya).

sarana utama di lab
(tempatpraktikum,
bengkel,
studio,
ruangsimulasi,
rumahsakit,
puskesmas/balaikeseh
atan, green house,
lahanuntukpertanian,
dansejenisnya).

sarana utama di lab
(tempatpraktikum,
bengkel,
studio,
ruangsimulasi,
rumahsakit,
puskesmas/balaikeseh
atan, green house,
lahanuntukpertanian,
dansejenisnya).

Tersedia
sistem
informasi
dan fasilitas
dalam
proses
pembelajara
n
yang
ditangani
dengan
komputer,
dan dapat
diakses
melalui
jaringan
luas (WAN).

Tersedia
sistem
informasi dan fasilitas
dalam
proses
pembelajaran
yang
ditangani
dengan
komputer, dan dapat
diakses
melalui
jaringan luas (WAN).

Peningkatan kualitas
sistem informasi dan
fasilitas dalam proses
pembelajaran
yang
ditangani
dengan
komputer, dan dapat
diakses
melalui
jaringan luas (WAN).

Peningkatan kualitas
sistem informasi dan
fasilitas dalam proses
pembelajaran
yang
ditangani
dengan
komputer, dan dapat
diakses
melalui
jaringan luas (WAN).

Peningkatan kualitas
sistem informasi dan
fasilitas dalam proses
pembelajaran
yang
ditangani
dengan
komputer, dan dapat
diakses
melalui
jaringan luas (WAN).

Peningkatan kualitas
sistem informasi dan
fasilitas dalam proses
pembelajaran
yang
ditangani
dengan
komputer, dan dapat
diakses
melalui
jaringan luas (WAN).

Peningkatan kualitas
sistem informasi dan
fasilitas dalam proses
pembelajaran
yang
ditangani
dengan
komputer, dan dapat
diakses
melalui
jaringan luas (WAN).
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Tujuan Ketujuh
N
0
1.

2.
3.

Meningkatkan akses dan kemanfaatan penelitian, pelayanan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.
2019

2020

Ada 2 penelitian
yang sesuai dengan
bidang keilmuan PS
dana LN.

Ada 3 penelitian
yang sesuai dengan
bidang keilmuan PS
dana LN.

Ada 5 penelitian
yang sesuai dengan
bidang keilmuan PS
dana LN.

6 penelitian yang
sesuai
dengan
bidang keilmuan PS
dana DN .
7 penelitian yang
sesuai
dengan
bidang keilmuan PS
dana IAIN.
3 penelitian yang
sesuai
dengan
bidang keilmuan PS
dana sendiri.
1 peneletian dosen
yang
melibatkan
mahasiswa.
2 artikel ilmiah
terakreditasi yang
dihasilkan
oleh
dosen tetap level
internasional.
2 artikel ilmiah
terakreditasi yang
dihasilkan
oleh
dosen tetap level
nasional.
10 artikel ilmiah

7 penelitian yang
sesuai
dengan
bidang keilmuan PS
dana DN .
7 penelitian yang
sesuai
dengan
bidang keilmuan PS
dana IAIN.
5 penelitian yang
sesuai
dengan
bidang keilmuan PS
dana sendiri.
3 peneletian dosen
yang
melibatkan
mahasiswa.
2 artikel ilmiah
terakreditasi yang
dihasilkan
oleh
dosen tetap level
internasional.
3 artikel ilmiah
terakreditasi yang
dihasilkan
oleh
dosen tetap level
nasional.
10 artikel ilmiah

7 penelitian yang
sesuai
dengan
bidang keilmuan PS
dana DN .
7 penelitian yang
sesuai
dengan
bidang keilmuan PS
dana IAIN.
5 penelitian yang
sesuai
dengan
bidang keilmuan PS
dana sendiri.
3 peneletian dosen
yang
melibatkan
mahasiswa.
2 artikel ilmiah
terakreditasi yang
dihasilkan
oleh
dosen tetap level
internasional.
5 artikel ilmiah
terakreditasi yang
dihasilkan
oleh
dosen tetap level
nasional.
10 artikel ilmiah

SASARAN

2014

2015

2016

2017

2018

Jumlah penelitian
yang sesuai dengan
bidang keilmuan PS

Belum ada jumlah
penelitian
yang
sesuai
dengan
bidang keilmuan PS
dana LN.
5 penelitian yang
sesuai
dengan
bidang keilmuan PS
dana DN .
5 penelitian yang
sesuai
dengan
bidang keilmuan PS
dana IAIN.
2 penelitian yang
sesuai
dengan
bidang keilmuan PS
dana sendiri.
1 peneletian dosen
yang
melibatkan
mahasiswa.
1 artikel ilmiah
terakreditasi yang
dihasilkan
oleh
dosen tetap level
internasional.
2 artikel ilmiah
terakreditasi yang
dihasilkan
oleh
dosen tetap level
nasional.
10 artikel ilmiah

Belum ada jumlah
penelitian
yang
sesuai
dengan
bidang keilmuan PS
dana LN.
5 penelitian yang
sesuai
dengan
bidang keilmuan PS
dana DN .
5 penelitian yang
sesuai
dengan
bidang keilmuan PS
dana IAIN.
2 penelitian yang
sesuai
dengan
bidang keilmuan PS
dana sendiri.
1 peneletian dosen
yang
melibatkan
mahasiswa.
1 artikel ilmiah
terakreditasi yang
dihasilkan
oleh
dosen tetap level
internasional.
2 artikel ilmiah
terakreditasi yang
dihasilkan
oleh
dosen tetap level
nasional.
10 artikel ilmiah

Belum ada jumlah
penelitian
yang
sesuai
dengan
bidang keilmuan PS
dana LN.
5 penelitian yang
sesuai
dengan
bidang keilmuan PS
dana DN .
5 penelitian yang
sesuai
dengan
bidang keilmuan PS
dana IAIN.
2 penelitian yang
sesuai
dengan
bidang keilmuan PS
dana sendiri.
1 peneletian dosen
yang
melibatkan
mahasiswa.
1 artikel ilmiah
terakreditasi yang
dihasilkan
oleh
dosen tetap level
internasional.
2 artikel ilmiah
terakreditasi yang
dihasilkan
oleh
dosen tetap level
nasional.
10 artikel ilmiah

Ada 2 penelitian
yang sesuai dengan
bidang keilmuan PS
dana LN.
6 penelitian yang
sesuai
dengan
bidang keilmuan PS
dana DN .
7 penelitian yang
sesuai
dengan
bidang keilmuan PS
dana IAIN.
3 penelitian yang
sesuai
dengan
bidang keilmuan PS
dana sendiri.
1 peneletian dosen
yang
melibatkan
mahasiswa.
2 artikel ilmiah
terakreditasi yang
dihasilkan
oleh
dosen tetap level
internasional.
2 artikel ilmiah
terakreditasi yang
dihasilkan
oleh
dosen tetap level
nasional.
10 artikel ilmiah

Keterlibatan
mahasiswa dalam
penelitian dosen
Jumlah artikel ilmiah
yang dihasilkan oleh
dosen tetap
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4.

5.

Karya-karya
PS
yang
telah
memperoleh
perlindungan Hak
atas
Kekayaan
Intelektual (HaKI)
Jumlah
kegiatan
pelayanan/pengabdi
an
kepada
masyarakat yang
dilakukan
oleh
dosen tetap

6.

Keterlibatan
mahasiswa dalam
kegiatan pelayanan/
pengabdian kepada
masyarakat

7.

Jumlah kerjasama
dengan institusi di
dalam negeri

yang dihasilkan oleh
dosen tetap level
lokal.
3 karya PS yang
ber-ISBN.

yang dihasilkan oleh
dosen tetap level
lokal.
3 karya PS yang
ber-ISBN.

yang dihasilkan oleh
dosen tetap level
lokal.
3 karya PS yang
ber-ISBN.

yang dihasilkan oleh
dosen tetap level
lokal.
5 karya PS yang
ber-ISBN.

yang dihasilkan oleh
dosen tetap level
lokal.
5 karya PS yang
ber-ISBN.

yang dihasilkan oleh
dosen tetap level
lokal.
1 karya PS yang
memperoleh
perlindungan Hak
atas
Kekayaan
Intelektual (HaKI).

yang dihasilkan oleh
dosen tetap level
lokal.
1 karya PS yang
memperoleh
perlindungan Hak
atas
Kekayaan
Intelektual (HaKI).

3
kegiatan
pelayanan/pengabdi
an
kepada
masyarakat
yang
dilakukan
oleh
dosen tetap melalui
kerjasama
internasional
dan
DN.
2 kegiatan yang
melibatkan
mahasiswa dalam
kegiatan
pelayanan/pengabdi
an
kepada
masyarakat melalui
baksos, Kukerta.
9
kerjasama
dengan institusi di
dalam negeri yang
melibatkan
Kemenetrian
Agama,
Kemendikbud,
Kementerian
Kehutanan,
Kementerian, dan
Kementerian
Pelestarian
Lingkungan Hidup.

3
kegiatan
pelayanan/pengabdi
an
kepada
masyarakat
yang
dilakukan
oleh
dosen tetap melalui
kerjasama
internasional
dan
DN.
2 kegiatan yang
melibatkan
mahasiswa dalam
kegiatan
pelayanan/pengabdi
an
kepada
masyarakat melalui
baksos, Kukerta.
10
kerjasama
dengan institusi di
dalam negeri yang
melibatkan
Kemenetrian
Agama,
Kemendikbud,
Kementerian
Kehutanan,
Kementerian, dan
Kementerian
Pelestarian
Lingkungan Hidup.

3
kegiatan
pelayanan/pengabdi
an
kepada
masyarakat
yang
dilakukan
oleh
dosen tetap melalui
kerjasama
internasional
dan
DN.
3
kegiatan yang
melibatkan
mahasiswa dalam
kegiatan
pelayanan/pengabdi
an
kepada
masyarakat melalui
baksos, Kukerta.
12
kerjasama
dengan institusi di
dalam negeri yang
melibatkan
Kemenetrian
Agama,
Kemendikbud,
Kementerian
Kehutanan,
Kementerian, dan
Kementerian
Pelestarian
Lingkungan Hidup.

3
kegiatan
pelayanan/pengabdi
an
kepada
masyarakat
yang
dilakukan
oleh
dosen tetap melalui
kerjasama
internasional
dan
DN.
3
kegiatan yang
melibatkan
mahasiswa dalam
kegiatan
pelayanan/pengabdi
an
kepada
masyarakat melalui
baksos, Kukerta.
14
kerjasama
dengan institusi di
dalam negeri yang
melibatkan
Kemenetrian
Agama,
Kemendikbud,
Kementerian
Kehutanan,
Kementerian, dan
Kementerian
Pelestarian
Lingkungan Hidup.

4
kegiatan
pelayanan/pengabdi
an
kepada
masyarakat
yang
dilakukan
oleh
dosen tetap melalui
kerjasama
internasional
dan
DN.
3
kegiatan yang
melibatkan
mahasiswa dalam
kegiatan
pelayanan/pengabdi
an
kepada
masyarakat melalui
baksos, Kukerta.
15
kerjasama
dengan institusi di
dalam negeri yang
melibatkan
Kemenetrian
Agama,
Kemendikbud,
Kementerian
Kehutanan,
Kementerian, dan
Kementerian
Pelestarian
Lingkungan Hidup.

4
kegiatan
pelayanan/pengabdi
an
kepada
masyarakat
yang
dilakukan
oleh
dosen tetap melalui
kerjasama
internasional
dan
DN.
5 kegiatan yang
melibatkan
mahasiswa dalam
kegiatan
pelayanan/pengabdi
an
kepada
masyarakat melalui
baksos, Kukerta.
16
kerjasama
dengan institusi di
dalam negeri yang
melibatkan
Kemenetrian
Agama,
Kemendikbud,
Kementerian
Kehutanan,
Kementerian, dan
Kementerian
Pelestarian
Lingkungan Hidup.

4
kegiatan
pelayanan/pengabdi
an
kepada
masyarakat
yang
dilakukan
oleh
dosen tetap melalui
kerjasama
internasional
dan
DN.
5
kegiatan yang
melibatkan
mahasiswa dalam
kegiatan
pelayanan/pengabdi
an
kepada
masyarakat melalui
baksos, Kukerta.
16
kerjasama
dengan institusi di
dalam negeri yang
melibatkan
Kemenetrian
Agama,
Kemendikbud,
Kementerian
Kehutanan,
Kementerian, dan
Kementerian
Pelestarian
Lingkungan Hidup.
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8.

Jumlah kerjasama
dengan institusi di
luar negeri

1 kerjasama dengan
institusi di luar
negeri.

2 kerjasama dengan
institusi di luar
negeri.

2kerjasama dengan
institusi di luar
negeri.

2 kerjasama dengan
institusi di luar
negeri.

3 kerjasama dengan
institusi di luar
negeri.

3 kerjasama dengan
institusi di luar
negeri.

4 kerjasama dengan
institusi di luar
negeri.
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1.2. Upaya penyebaran/sosialisasi, serta tingkat pemahaman sivitas akademika (dosen dan
mahasiswa) dan tenaga kependidikan tentang visi, misi dan tujuan Fakultas/Sekolah
Tinggi.
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Ambon dalam menyusun visi, misi,
tujuan, dan sasaran melalui tahapan sebagai berikut.
a. Analisis kebutuhan Internal-Eksternal
Analisis ini dilakukan oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) sebagai
tindak lanjut dari kegiatan yang dilakukan di tingkat institut. Adapun telaah yang dilakukan
sebagai berikut.
1) Analisis kebutuhan internal berupa:
a) Budaya Organisasi
b) Budaya/Suasana Akademik5
2) Analisis kebutuhan eksternal meliputi
a) Paradigmabaruperguruantinggi melalui dirjen Dikti Kemendikbud dan Kemenag dengan
konsep tetrahedron kualitas yakni otonomi, akreditasi, akuntabilitas, evaluasi, dan
kualitas.
b) Analisis Budaya Orang Basudara.
c) Tracer Study Alumni.
d) Respon Pengguna.
Respon pengguna ini terlihat pada saat rapat pimpinan dengan beberapa stakeholder.
Pihak institut terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor, Dekan, Kepala Biro AUAK, dan ketuaketua Lembaga. Pihak stakeholder yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi
Maluku, perwakilan Majelis Ulama Indonesia, Kanwil Kementerian Agama, Pengadilan
Tinggi Agama, Sinode GPM dan Keuskupan Amboina. Diskusi tersebut dilakukan pada
tanggal 9 Desember 2012 di Rektorat IAIN Ambon. Hasil dari diskusi ini memberikan
masukan terkait perubahan VMTS FITK IAIN Ambon.
b. Telaah Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran FITK sebelumnya.
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) melakukan telaah VMTS sebagai tindak
lanjut dari diskusi dengan stakeholder serta terinspirasi oleh pelaskanaan workshop
multikultural pada tanggal 30 januari s/d 02 pebruari 2013 yang dilakukan oleh IAIN Ambon
dengan melibatkan: Budi Munawar Rahman, Elga Sarapung, dan Jecky Manuputy.
Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan kegiatan seminar pendidikan multikultural6 pada
tanggal 26 Pebruari 2013 yang dihadiri oleh Prof. Dr. M. Amin Abdullah, Prof. Dr. Mus
Huliselan, Prof Dr. Aholiyab Watloly, Daniel Watimanella, MA, dan Cici Farha Assagaf.
Telaah VMTS FITK dimulai dengan dibentuknya tim VMTS yang diusulkan oleh Dekan FITK
5
6

Lihat hasil analisis kebutuhan internal
Lihat Laporan Kegiatan seminar pendidikan multicultural
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ke Rektor sebagai pimpinan Institusi yang selanjutnya diterbitkannya SK Rektor IAIN
Ambon No. 81 Tahun 2013 tertanggal 15 Juli 20137. Hasil kerja tim tersebut selanjutnya
dilaporkan ke Dekan untuk didiskusikan pada rapat di tingkat pimpinan IAIN Ambon.
c. Workshop Management Strategik
Hasil rapat ditingkat institut merekomendasikan perlunya kegiatan yang mampu
mengakomodir VMTS Institut, VMTS Fakultas dan VMTS program studi yang dilakukan
melalui suatu kegiatan bersama. Dengan demikian pihak LPM sebagai lembaga mutu
merekomdasikan dan melaksanakan Workshop Managemen Strategik sebagai upaya
pendalaman terhadap VMTS yang telah disusun oleh tim perumusan. Workshop ini yang
dilakukan dengan cara FGD (focus group discussion) pada tanggal 21 - 22 Juni 2013
bertempat di Auditorium Lantai 3 Rektorat IAIN Ambon8. Kegiatan ini melibatkan Rektor,
Wakil Rektor, Dekan, Kepala Biro AUAK, Direktur Pascasarja, LPM, LP2M, Kepala Pusat,
Kabag dan Kasubag, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Dosen (pakar) serta komponen
stakeholder lainnya, yaitu BEM Institut, alumni, perwakilan Kementerian Diknas Provinsi
Maluku, perwakilan Kanwil Kementerian Agama Maluku, Pengadilan Tinggi Maluku,
Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan (STAKPN) Ambon, Universitas Darussalam
Ambon, Pengadilan Tinggi Agama Maluku dan Pengadilan kelas 1 Ambon. Workshop ini
mengahasilkan masukan dalam mempertajam VMTS FITK institusi IAIN Ambon9
d. Sinkronisasi, Penetapan dan Pengesahan VMTS FITK
FITK IAIN Ambon melakukan sinkronisasi dan penyelarasan akhir terkait perubahan
kata berbasis multikultural menjadi dalam bingkai multikultural dan penambahan tahun
ketercapaian (pada tahun 2032 di kawasan ASEAN) pada tanggal 2 s/d 6 September
2013. Hasil singkronisasi tersebut selanjutnya diserahkan oleh tim penyusun VMTS FITK ke
Dekan yang selanjutnya akan ditetapkan pada rapat senat institut. Rapat penetapan VMTS
FITK IAIN Ambon dilaksanakan pada tanggal 02 januari 2014.10 Hasil dari rapat senat
tersebut selanjutnya disahkan oleh Rektor IAIN Ambon dengan diterbitkannya SK Rektor
IAIN Ambon SK Rektor IAIN Ambon No. 33 dan 34 Tahun 2014 tentang Renstra dan Renop
FITK IAIN pada tanggal 27 pebruari 2014 yang didalamnya termuat VMTS FITK IAIN
Ambon.
Fakultas Ilmu Tarbiyah daan Keguruan (FITK) IAIN Ambon melakukan upaya-upaya
penyebaran/sosialisasi kepada dosen, mahasiswa, alumni, tenaga kependidikan dan
stakeholder (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Kementrian Agama, dan
pihak sekolah) yang dilakukan secara kontinu dan kesinambungan baik secara media online maupun media cetak.

7

Lihat SK Rektor No in.13/1/SK/KP.07.6/58/Tahun 2013 Tentang Tim Finishing SOP dan VMTS IAIN Ambon.
Lihat hasil Workshop Manajemen Strategik FGD (focus group discussion) oleh lembaga penjaminan mutu (LPM) IAIN
Ambon tanggal 21- 22 juni 2013
9
Lihat hasil Workshop Manajemen Strategik FGD (focus group discussion) oleh lembaga penjaminan mutu (LPM) IAIN
Ambon tanggal 21- 22 juni 2013
10
Lihat notulen Rapat Senat Institut tentang Penetapan VMTS IAIN Ambon 2 Januari 2014.
8
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Media
resmi

on-line

FITK

melalui

IAIN

situs

Ambon

tarbiyah@iainambon.ac.id,
tarbiyah.iain@gmail.com, WA Grup
Pimpinan FITK IAIN Ambon dan WA
Pegawai dan Dosen FITK. Untuk
media cetak, Fakultas Ilmu Tarbiyah
dan

Keguruan

(FITK)

melakukan

sosialisasi melalui banner dan poster,
buku pedoman, dan brosur.
Upaya FITK melakukan sosialisasi VMTS setiap tahun secara bersinambungan dan
kontinu dapat dilihat pada tabel berikut.

No
1
2

3
4
5

6

7
8

Tabel 1.1. 2.Upaya Sosialisasi VMTS FITK IAIN Ambon
Kegiatan
Target
Capaian
Kegiatan, rapat internal FITK tiap 3 bulanan
Dosen,
Tenaga
4x
Pendidik
Sosialisasi SPAN/UMPTN setiap Tahun
di Tokoh
Masyarakat,
1x
sekolah SMA/MA, se propinsi Maluku
Masyarakat,
pihak
Sekolah
Sosialisasi VMTS FITK pada saat OPAK Mahasiswa FITK
1x
Mahasiswa Baru FITK IAIN Ambon setiap tahun
Yudisium FITK IAIN Ambon setiap Semester
Mahasiswa FITK
2x
Sosialisasi VMTS FITK pada sekolah mitra se SMA/MA, SMP/MTs
2x
provinsi Maluku saat survey lokasi PPKT
mahasiswa setiap semester
Pembukaan acara pelepasan mahasiswa PPKT Dinas
Pendidikan
2x
FITK IAIN Ambon setiap semester
Kebudayaan, Kanwil
Agama dan Sekolah
Mitra,
Temu Alumni FITK IAIN Ambon setiap Tahun
Alumni
1x
Pedoman
sosialisasi
VMTS
yang Mahasiswa, Dosen,
1x
disosialisasikan setiap pembelakan mahasiswa Tenaga
baru setiap tahun
Kependidikan

Fakultas ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) melakukan survey tentang tingkat
pemahaman Civitas akademika. Dari 45 responden yang terdiri dari 3 Pimpinan FITK dan
KTU, 6 dosen, 22 mahasiswa, 6 pegawai dan 4 Alumni, dan 4 pihak sekolah mitra yang
diambil secara acak terkait VMTS dapat dilihat pada bagan berikut.
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Pemahaman VMTS FITK IAIN
Ambon
Kurang Paham

Pernah Membaca VMTS FITK IAIN Ambon
Tidak Pernah

16%

24%
84%

76%

Media sumber mendapatkan
informasi tentang Visi dan Misi
Fakultas

Pencerminan Visi dan Misi Fakultas

Kurikulum

0.0

6.7 2.2 2.2
Situs FITK

37.8

15.6

4.4

Penjelasan Pimpinan

Proses pembelajaran

13.3

Buku Kurikulum

33.3

8.9

Papan Informasi

20.0

Penelitian dosen
Penelitian mahasiswa

Penjelasan Dosen

15.6

Pernah

Paham

17.8

WA grup
Mainlist

22.2

Kompetensi dosen
Kompetensi lulusan
Other

Bagan. Tingkat Pemahaman VMTS Civitas Akademika FITK IAIN Ambon11

11

Lihat Angket Tingkat Pemahaman VMTS FITK IAIN Ambon
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STANDAR 2.
TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN PENJAMINAN MUTU
2.1 Tata Pamong
Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem
pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi
yang mengelola program studi.
(goodgovernance)

Organisasi dan sistem tata pamong yang baik

mencerminkan

kredibilitas,

transparansi,

akuntabilitas,

tanggungjawab dan keadilanFakultas/Sekolah Tinggi dalam mengelola program studi.
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Ambon dalam melaksanakan
sistem tata pamong yang menunjang terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya
tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel,
bertanggung jawab, dan adil. Sistem tata pamong FITK IAIN Ambon merujuk pada PMA
No. 21 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Ambon tertanggal 15 Maret
2013 dan PMA No. 56 tahun 2017 tentang Perubahan atas PMA No. 21 tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Ambon tertanggal 16 November 2017 dan PMA
No. 50 Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 tentang Statuta IAIN Ambon, serta
didukung dengan pedoman tata pamong sesuai SK Rektor

No. 44f Tahun 2012

tertanggal 10 Agustus 2012.
Unsur tata pamong FITK yang akan menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi
sebagai berikut.
1. Kredibel
FITK IAIN Ambon yang ada hingga sekarang ini, lahir dengan membawa asumsiasumsi, ide dan gagasan dari para pendirinya akan pentingnya sebuah lembaga
pendidikan tinggi di Kota Ambon. FITK lahir dengan dengan nama Fakultas Tarbiyah
yang membawahi tiga Jurusan yaitu: Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Jurusan
Pendidikan Biologi, dan Jurusan Pendidikan Matematika 1. Fakultas Tarbiyah selanjutnya
berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebagaimana mengikuti SK
Dirjen Diktis Nomor 3389 Tahun 2013

tentang Penamaan Perguruan Tinggi Agama

Islam, Fakultas dan Jurusan Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2013 2.
Kepercayaan Pemerintah terhadap FITK dapat dilihat dengan adanya serapan alumni
diberbagai instansi pemerintah maupun swasta antara lain guru, anggota DPRD, pegawai
Pemda Kota/Kabupaten dan Provinsi, Kanwil dan Kandepag. Kredibel dari FITK IAIN Ambon
juga terlihat pada tahun 2019 mampu memperoleh sertifikasiSNI ISO 9001:2015 dari
1

Lihat Ortaker IAIN Ambon Ortaker IAIN Ambon. Ortaker disusun dan disahkan oleh Menteri Agama RI
pada tanggal 15 Maret 2013 di Jakarta melalui PMA Nomor 21 Tahun2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Institut Agama Islam Negeri Ambon
2
Lihat SK Dirjen Diktis nomor 3389 Tahun 2013 tentang Penamaan Perguruan Tinggi Agama Islam,
Fakultas dan Jurusan Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2013
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lembaga TÜV Rheinland

di bidang Kurikulum dan Pelayanan dengan Nomor Register

Sertifikat: 824100171114.
FITK dipercayakan sebagai lembaga penyelenggara PLPG di Jakarta bagi guru yang
belum tersertifikasi3.Lebih lanjut Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Ambon
juga dipercayakan sebagai tuan rumah pada kegiatan International Conference on
Science and Technology in Education (ICSATE) 20184 Ikatan Cendekiawan Muslim SeIndonesia dari tanggal 9-11 Februari 2018.

Kepercayaan masyarakat terhadap FITK juga ditandai dengan Dekan FITK Dr Samad
Umarella sebagai ketua Umum Asosiasi Sarjana Pendidikan Islam Indonesia Maluku;
pengurus pusat Asosiasi Sentra Kekayaan Intelektual. Selain itu, Dekan FITK sebagai
pimpinan fakultas memberikan rekomendasi kepada Dr. Abidin Wakano, M.Pd sebagai
Ketua BAN S/M Maluku dan Direktur ARMC (Ambon Reconciliation and Mediation Centre)
IAIN Ambon, Dr. Abdullah Latuapo, M.Pd.I sebagai Ketua Umum MUI provinsi Maluku, Dr.
Moh. Rajamtel, M.Fil.I, sebagai Ketua MUI Kota Ambon, Dr. M. Faqih Seknun, M.Pd sebagai
pengurus BAN S/M Provinsi Maluku. FITK memberikan motivasi dan dorongan kepada
dosen-dosen yang terlibat aktif sebagai Asesor BAN S/M seperti, M.Pd, Dr. Fatma
Sopamena, M.Pd., Dr. Abdillah, M.Pd., Dr. Ajeng G. Mastuti, M.Pd., Dr. M. Rijal, M.Pd, Dr.
Nur Hasanah, M.Pd., Dr. St. Jumaeda, M.Pd.I, Dr. Muhajir Abd. M.Pd., Irvan Lasaiba,
S.Pd.M.Biotech, Nur Alim Natsir M.P., Rosmawati T. M.Si.5 Civitas Akadekika FITK juga
berperan aktif dalam lembaga kemasyarakatan di Maluku seperti Nurlaila Sopamana, M.Pd
sebagai anggota Organisasi Jam’iyatul Islamiah, pengurus “Al-Hidayah” Organisasi Islam
Perempuan di Maluku dan berperan sebagai pengurus POSSI (Persatuan Olah Raga Selam
seluruh Indonesia) di Provinsi Maluku.
3

Lihat SK PPG dan PLPG FITK
Lihat dokumen pelaksanaan dan International Conference on Science and Technology in Education
(ICSATE) 2018 situs https://seaam.net/2017/10/15/iain-ambon-tuan-rumah-icsate-2018/
5
Lihat surat Tugas BAN S/M
4
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2. Akuntabel
FITK dalam melaksankan prinsip akuntabel selalu menjalankan

tugas sesuai

dengan tupoksinyayaitu sebagai pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan. Semua
kegiatan FITK selalu disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban kepada Rektor.
Prinsip akuntabilitas ini terlihat pada pelaporan dan pertanggungjawaban kepanitiaan
setiap tahun seperti: ujian Akhir Semester, Laporan

Ujian proposal, Ujian Laporan

Komprehensif, Laporan ujian Munaqasah, Laporan PPKT, dan Laporan

kegiatan

kemahasiswaan. Semua kegiatan dilaporkan baik laporan pelaksanaan kegiatan maupun
laporan keungan. Setiap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh
LPM melalui Gugus Mutu Fakultas dan Satuan Pengawasan Internal (SPI). Selain itu
sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keungan juga turut
FITK laporkan kepada Kemendiknas dan Kemenkeu RI.
3. Transparan
FITK dalam melaksanakan prinsip transparan dicerminkan dengan adanya
keterbukaan kepada semua pihak terkait. FITK sebagai unit pelaksana kegiatan dari
institut turut melaksanakan program: (1) Bagian akademik dengan SIAKAD yang
memungkinkan mahasiswa dapat melihat dan mengetahui nilai akhir semester dan
memprogramkan mata kuliah sesuai IPK; dan system penerimaan mahasiswa baru
secara on-line; (2) bagian Umum dengan proses pengadaan barang dan jasa yang
menggunakan systeme-procurement (LPSE), dan EMIS(3) bagian Perencanaan dan
Keuangan dengan SIMAK BMN, RKA-KL, eMPA, BMN, (4) bagian

Organisasi

Kepegawaian dan Hukum dengan SIMPEG dan Serdos serta penerimaan CPNS
secara Online. Selain itu setiap kegiatan yang bekaitan dengan kepentingan umum
seperti kegiatan PPKT, diuploud oleh FITK melalui situstarbiyah@iainambon.ac.id.
4. Bertanggung jawab
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
selalu berpedoman Statuta IAIN Ambon (PMA No. 50 tahun 2015) pasal 66. Asas
bertanggung jawab di lingkup FITK terlihat pada job diskription 6 setiap pegawai yang ada
pada subbag akademik dan kemahasiswaan dalam melakukan pelayanan serta
mekanisme desposisi surat masuk-keluar dalam lingkup FITK. Bertanggung jawab dalam
segi tata kerja FITK terlihat juga pada laporan pertanggung jawaban yang dilakukan
secara berkala terkait kegiatan yang dilakukan di tingkat fakultas maupun program studi
baik laporan kegiatan maupun laporan keuangan. Laporan ini mulai dari perjalan dinas
pimpinan FITK sampai pada laporan kegiatan kemahasiswaan 7.

6

Lihat Job diskription setiap tenaga Kependidikan FITK
Lihat Laporan kegiatan Ujian Proposal, laporan kegiatan Seminar Hasil, Lapran kegiatan perjalan dinas
dan laporan kegitan kemahasiswaan
7

31 |
5. Adil
Fakultas ilmu Tarbiyah dan Keguruan FITK IAIN Ambon dalam melaksanakan
tupoksinya berdasarkan asas keadilan dengan menempatkan kesetaraan dan ekuitas
terhadap hak pemangku kepentingan. Aspek keadilan ini tercermin pada pemerataan
dana praktikum 8 pada ketiga program studi, pelayanan kepada dosen, mahasiswa alumni
dan sekolah mitra di subagian umum maupun akademik tanpa memandang jenis
kelamin, tingkat pendidikan, suku, ras, agama maupun kedudukannya. Selain itu, asas
keadilan ini juga terlihat pada proses pemilihan perwakilan senat institut periode 20152020 untuk FITK sesuai statuta IAIN Ambon pasal 34. Dalam prosesnya, semua dosen
berhak memilih dan dipilih sebagai calon anggota senat perwakilan dosen FITK. Adapun
hasilnya, terpilih 2 orang dosen yaitu Dr. Arifin Toatubun, M.Ag., dan Dr. M. Faqih
Seknun M.Pd sebagai perwakilan senat FITK di tingkat institut.

2.2 Struktur Organisasi, Koordinasi dan Cara Kerja Fakultas
Struktur organisasi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Ambon serta
tugas/fungsi dari tiap unit yang ada.

Struktur organisasi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan (FITK) IAIN Ambon agar mampu
melaksanakan dan menggerakan fungsi lembaga secara sangat efisien.
1. Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Ambon

Gambar. 2.2. Bagan Struktur Organisasi Fakultas IlmuTarbiyah
2. Tugas/fungsi dari tiap unit di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)
Tugas/fungsi tiap unit kerja di FITK IAIN Ambon mengacu pada pada PMA Nomor 21 tahun
2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Ambon tertanggal 15 Maret 2013, PMA

8

Lihat alokasi dana Praktikum 3 jurusan/prodi
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Nomor 56 tahun 2017 tentang Perubahan atas PMA Nomor 21 tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja IAIN Ambon tertanggal 16 November 2017 dan PMA No. 50
Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 tentang Statuta IAIN Ambon, serta dokumen
Dekanat9 dan job descriptipn 10 FITK IAIN Ambon. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam
lingkup FITK adalah sebagai berikut.
Tabel 2.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi tiap unit di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan (FITK)
No.
Jabatan
Tugas Pokok dan Fungsi
1

Dekan

Memimpin dan menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat serta membina tenaga
pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa FITK IAIN
Ambon sesuai dengan Kebijakan Rektor
Adapun uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
a. Menyusun dan melaksanakan Rencana Strategis dan
Rencana Operasional yang hendak dicapai dalam masa
jabatannya;
b. Menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan
Fakultas FITK;
c. Melaksanakan pengembangan pendidikan tinggi sesuai
kompetensinya;
d. Mengkoordinasikan

dan

memantau

kegiatan

pendidikan;
e. Mengkoordinasikan dan memantau penelitian untuk
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
f.

Mengkoordinasikan

dan

memantau

kegiatan

pengabdian kepada masyarakat;
g. Memantau
pendidikan,

dan

mengevaluasi

penelitian

dan

kerjasama
pengabdian

bidang
kepada

masyarakat dengan pihak lain didalam dan luar negeri;
h. Melaksanakan pembinaan civitas akademik
i.

Menyusun

dan

menyampaikan

Laporan

Triwulan,

Semesteran, dan Tahunan kepada Rektor
2

Wakil Dekan I

Membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan akademik
atau pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat. Uraian tugas pokok dan fungsi sebagai
berikut:

9

Lihat dokumen Dekanat FITK IAIN Ambon
Lihat dokumen Job Diskription FITK IAIN Ambon

10
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a. Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan
melakukan

evaluasi

pendidikan,

penelitian

dan

pengabdian kepada masyarakat;

b. Membina Dosen di bidang akademik;
c. Menelaah pembukaan program studi baru di berbagai
strata pendidikan;

d. Melakukan inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat;

e. Melakukan

pemantauan

dan

evaluasi

proses

pembelajaran setiap semester;

f. Melakukan pemantauan dan evaluasi sistem penerimaan
mahasiswa baru;

g. Melakukan

pengendalian

standarisasi

baku

mutu

pendidikan akademik dan profesi;

h. Menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi
akademik;

i.

Melakukan koordinasi fungsional dengan Pembantu
Rektor Bidang Akademik;

j.

Menyusun

dan

menyampaikan

Laporan

Triwulan,

Semesteran, dan Tahunan kepada Dekan;
3

Wakil Dekan II

Membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang
perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan
pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana,
kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di FITK
IAIN Ambon. Adapun uraian tugas pokok dan fungsi sebagai
berikut:
a. Melakukan pembinaan karier dan kesejahteraan Tenaga
Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan;
b. Melakukan pembinaan karier dan kesejahteraan Tenaga
Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan;
c. Menyelenggarakan hubungan masyarakat;
d. Menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi
umum;
e. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Tenaga
Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan;
f.

Melakukan
Kegiatan,

koordinasi
Daftar

Isian

penyusunan
Proyek,

Daftar

dan

Daftar

Usulan
Isian
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Kegiatansetiap unit kerja;
g. Melakukan koordinasi fungsional dengan Pembantu
Rektor Bidang Administrasi Umum;
h. Menyusun

dan

menyampaikan

Laporan

Triwulan,

Semesteran, dan Tahunan kepada Dekan.
4

Wakil Dekan III

Membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan dibidang
pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
Adapun uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan
melakukan evaluasi kegiatan kemahasiswaan;

b. Melakukan pembinaan kesejahteraan mahasiswa;
c. Melakukan usaha peningkatan dan pengembangan
minat, bakat, dan penalaran mahasiswa;

d. Melakukan koordinasi dengan Pengurus Ikatan Alumni
FITK;

e. Melakukan koordinasi fungsional dengan Pembantu
Rektor Bidang Kemahasiswaan;

f. Menyusun

dan

menyampaikan

Laporan

Triwulan,

Semesteran, dan Tahunan kepada Dekan.
5

Kepala

Tata Melaksanakan pelayanan administrasi

Usaha FITK

umum, akademik,

kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan di
lingkungan Fakultas. Adapun uraian tugas pokok dan fungsi
sebagai berikut.

a. Pelaksanaan perencanaan program dan keungan di
lingkungan Fakultas;

b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan,
kerumahtangaan, barang miliki Negara, dan sistem
informasi di lingkungan Fakultas

c. Pelaksanaan administrasi akademik , kemahasiswaan dan
alumni di lingkungan Fakultas;

d. Pelaksanaan pelaporan Fakultas.
6

Kepala

Membantu kepala jurusan dan kaprodi dalam memfasilitasi

Laboratorium

dan melaksanakan praktikum bagi seluruh mahasiswa.

MIPA

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Penunjang

pelaksanaan

pendidikan

di

inventarisasi

barang-barang

lingkungan

fakultas;

b. Melakukan

yang

ada
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di laboratorium;

c. Menyusun

rencana

kebutuhan

laboratorium

yang

disesuaikan dengan rencana kegiatan jurusan

d. Memonitoring penggunaan barang-barang yang ada
di laboratorium.

e. Mempersiapkan

segala

kebutuhan

yang

berkaitan

dengan praktek matakuliah (simulasi) dan praktek profesi
dijurusan.

f. Melakukan koordinasi dengan Jurusan/Prodi dalam
meningkatkan skill mahasiswa.

g. Bertanggung jawab kepada Dekan FITK.
7

Kasubag

Melaksanakan

Akademik,

pengabdian

Kemahasiswaan

pembinaan alumni. Adapun uraian tugas pokok dan fungsi

dan Alumni

sebagai berikut.

administrasi

kepada

akademik

masyarakat,

penelitian

dan

kemahasiswaan

dan

a. Melakukan pelayanan administrasi akademik, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat;

b. Melakukan pelayanankemahasiswaan;
c. Melakukan pemberdayaan alumni.
d. Menyusun laporan kegiatan akademik dan
kemahasiswaan dan melaporkan kepada Kabag TU FITK
IAIN Ambon
8

Kasubag Umum

Melaksanakan

dan Keuangan

kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negera,

penyiapan

rencana

dan

anggara,

ketatausahaan, kerumahtanggaan, sistem informasi dan
pelaporan. Adapun uraian tugas pokok dan fungsi sebagai
berikut:

a. Melakukan penyusunanrencana danprogram,anggaran.
b. Melakukan penyusunankepegawaian dan keuangan;
c. Pengelolaan barang milik negara, ketatausahaan;
d. Pengelolaan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan.
e. Menyusun laporan BUMN dan laporan keaungan dan
bertanggung jawab kepada Kabag TU FITK IAIN Ambon
9

Ketua Jurusan/

Memimpin

dan

melaksanakan

penyelenggaraan

Program Studi

jurusan/program studi berdasarkan kebijakan Dekan FITK.
Adapun tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
a. Memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan
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program studi berdasarkan kebijakan Dekan;
b. Mengadakan rapat koordinasi;
c. Menetapkan rancangan kepanitiaan ditingkat jurusan;
d. Membimbing dan mengarahkan kegiatan
kemahasiswaan di tingkat jurusan;
e. Melakukan pengembangan jurusan;
f.

Melakukan kerjasama dengan stakeholder;

g. Mendistribusikan matakuliah dan dosen pengampunya
pada setiap semester;
h. Memantau dan mengevaluasi proses belajar
mengajar;
i.

Memberikan layanan konsultasi kepada mahasiswa
baik menyangkut PPM, penulisan skripsi dan
kegiatan kemahasiswaan

j. Mengesahkan judul proposal skripsi mahasiswa, ujian
proposal skripsi, dan ujian seminar hasil penelitian;
k. Berkoordinasi dengan Dekan dalam menetapkan
kegiatan praktek perkuliahan dan praktek profesi;
l. Melaporkan perkembangan jumlah mahasiswa setiap
semester;
m. Mempersiapkan bahan-bahanyang dibutuhkan untuk
proses akreditasi;
n. Membuat laporan pertanggung jawaban kepada
Dekan FITK
o. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan jurusan.
10

Sekretaris

Membantu

Jurusan/Program

penyelenggaraan

Studi

menyusun kebijakan teknis, serta kegiatan administrasi

ketua

jurusan
perencanaan,

dalam

bidang

pelaporankegiatan,

jurusan. Adapun tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
a. Membantu

ketua

jurusan

dalam

bidang

penyelenggaraan perencanaan kegiatandan anggaran;
b. Membantu ketuajurusan dalam bidang pelaksanaan
kegiatan dan pelaporan;
c. Mengkoordinasikan

dan

melaksanakan

kegiatan

administrasi di tingkat jurusan;
d. Bersama dengan ketua jurusan merencanakan dan
menyusun kebijakan teknis ditingkat jurusan;
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e. Menggantikan ketua jurusan apabila ketua berhalangan
tidak tetap;
f.

Memonitoring sarana dan prasarana pembelajaran;

g. Menyusun

jadwal

seminar

proposal, dan seminar

hasil penelitian tingkat jurusan
h. Melaporkan secara periodik pelaksanaan administrasi
ditingkat jurusan
11

Gugus
Fakultas

Mutu Membantu kelancaran dan peningkaatan mutu akademik
dan dilingkungan IAIN Ambon. Adapun tugas dan fungsinya

Program Studi11

sebagai berikut.
a. Menyusun

Rancang

Dokumen

kebijakan

akademik

Fakultas dan Program Studi;
b. Menyusun rancangan standar akademik

Fakultas dan

Program Studi;
c. Menyusun rancangan peraturan akademik Fakultas dan
Program Studi;
d. Melakukan Pengkajjian kegiatan akademik Fakultas dan
Program Studi;
e. Mengaudit kegiatan–kegiatan pengembangan akademik
di unit kerja program studi;
f.

Melaksanakan

assessment

kegiatan-kegiatan

pengembangan akademik dan non akademik Fakultas
dan Program Studi;
g. Mengevaluasi

kegiatan-kegiatan

pengembangan

akademik dan non-akademik Fakultas dan Program
Studi;
h. Melakukan koordinasi dan melaporkan hasil evaluasi
kepada pimpinan fakultas/program studi dalam rangka
peningkatan mutu akademik;
i.

Melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor melalui Dekan
FITK.

11

Lihat SK Rektor IAIN Ambon No.180.d. Tahun 2016 tentang Penetapan Tim gugus Mutu Fakultas dan
Program Studi diLingkungan IAIN Ambon.
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2.3 Kepemimpinan
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) memiliki kepemimpinan yang merujuk
pada PMA Nomor 21 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Ambon tertanggal
15 Maret 2013 dan PMA Nomor 56 tahun 2017 tentang Perubahan atas PMA Nomor 21
tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Ambon tertanggal 16 November 2017
dan PMA Nomor 50 Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 tentang Statuta IAIN Ambon.
Kepemimpinan FITK memiliki karakteristik yang kuat dalam kemimpinan operasional,
kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.
A. Kepemimpinan operasional
Kepemimpinan
12

diskription/tupoksi dan

operasional
13

SOP yang

FITK

IAIN

dimulai

Ambon

dari

terlihat

perencanaan

kuat
sampai

dari

job

dengan

pengawasan terkait setiap unit dalam lingkup FITK. Kepemimpinan operasional Dekan
dalam menjalankan tupoksi sebagai pemimpin dan menyelenggarakan pendidikan, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat serta membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan,
dan mahasiswa FITK IAIN Ambon sesuai dengan Kebijakan Rektor. Dekan FITK membuat
perencanaan sesuai dengan renstra FITK. Perencanaan tersebut pada tahun 2018 FITK
sudah memiliki sertifikat internasional (ISO 9001:2015). Perencanaan tersebut dimatangkan
pada saat Raker tingkat Institut dan termuat dalam RKA-KL FITK IAIN Ambon Tahun
201714dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90 juta.Upaya yang dilakukan FITK untuk
mencapai stardar Internasional (ISO) tersebut, Dekan FITK menyelenggarakanworkshop
ISO15

pembicara

Dwindayanti, M.SI.

Dr.
yang

diikuti oleh tim

penyusun

standard

pimpinan

ISO,

Fakultas,

Ketua

dan

Sekretaris

Jurusan.

Hasil

kegiatan workhop tersebut
ditindaklanjuti

oleh

dengan

melakaukan

koordinasi
persyaratan

FITK

kesiapan
pengusulan

standard ISO melalui rapat internal FITK16.

12

13

Lihat job diskription FITK IAIN Ambon

Lihat Prosedur Mutu SOP LPM sesuai SK Rektor IAIN Ambon No. 107 tahun 2018 tentang
Penetapan SPMI IAIN Ambon tertanggal 23 Mei 2018
14

Lihat RKA-KL FITK IAIN Ambon
Lihat laporan kegiatan workshop ISO 9001:2015 Tahun 2017
16
Lihat Agenda rapat Bulan November 2017
15
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Adapun hasil kerja tim ISO terlaksana dengan visitasi tim Audit ISO pada tanggal 6 –
8 Desember 2017 di FITK yang diwakili oleh Asesor Dr. Suliswiyadi dan Dr. Tengku
Hermansyah pelaksanaan. Hasilnya pada bulan Desember 2018 FITK telah tersertifikasi
ISO 9001:2015 di bidang Kurikulum dan Pelayanan dengan Nomor Register Sertifikat:
824100171114. Dekan FITK selanjutnya melakurkan hasil kegiatan ISO Rektor IAIN Ambon.
B. Kepemimpinan Organisasi
Kepeimimpinan organisasi di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN
Ambon terlihat kuat dengan adanya fungsi koordinasi antar unit kerja. Dekan sebagai
pimpinan fakultas melaksanakan tupoksinya untuk mewujudkan Visi dan Misi Fakultas
selalu berkoordinasi dengan para Wakil Dekan dan Kabag TU FITK. Dekan dalam
merencanakan kegiatan yang sesuai dengan renstra FITK untuk tarcapainya standar
internasional ISO 9001:2015, Dekan berkoordinasi dengan para Wakil Dekan dan Kabag
TU terkait kesiapan kurikulum, penyusunan anggaran, penyusunan kepanitian kelengapan
administrasi, kegiatan pendukung, sarana dan prasana fakultas, dan kesiapan mahasiswa
sampai dengan terlaksananya ISO 9001:2015 di FITK. Disaat tim penyusun standard ISO
menyiapkan persyaratan kelengkapan, Dekan FITK selalu berkoordinasi dengan ketua Tim
dan bersama-sama dengan para Wakil Dekan dan Kabag TU memonitoring dan
mengevaluasi kinerja tim ISO FITK. Kepemimpinan organisasi juga terlihat pada saat
visitasi tim audit ISO 9001:2015, Dekan selalu berkoordinasi dengan para Wakil Dekan,
Kabag TU dan panitia pelaksana sampai dengan kegiatan visitasi berakhir. Semua kegiatan
yang terkait dengan kegiatan ISO FITK mulai dari perencanaan sampai dengan hasil yang
dicapai, Dekan FITK selalu berkoordinasi dengan para pimpinan ditingkat Institut (Rektor,
Wakil Rektor dan Kepala Biro AUAK) dan para pimpinan ditingkat fakultas.
C. Kepemimpinan publik
Kepemimpinan publik Fakultas Ilmu tarbiyah dan keguruan (FITK) tercermin pada
kiprah para pimpinan dan dosen FITK ditengah masyarakat Maluku. Kiprah tersebut dapat
dilihat pada table berikut:
No.
Nama
1
Dr. Samad Umerella, M.Pd

2

Dr. Patma Sopamena, M.Pd

3

Ummu Saidah, M.Pd.I

4

Dr. Ridwan Latuapo, M.Pd.I

Kepemimpinan Publik
a. Ketua Umum Asosiasi Sarjana Pendidikan
Islam Indonesia Maluku periode 2018 –
2023
b. Pengurus Pusat Asosiasi Sentra Kekayaan
Intelektual Indonesia periode 2018 - 2023
a. Ketau APPPI wilayah Maluku periode 2018
-2020
b. Pengurus ADMAPETA_PTKIN Tahun
2018-2020
c. Ketua Devisi INDOMS periode 2018-2020
Ketua Majelis Pendidikan dasar dan Menengah
Pimpinan Wilayah Aisyah Maluku periode 2015
– 20120
Pengurus PERSIS Wilayah Maluku
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5
6
7

Dr. Abdullah Latuapo, M.Pd.I
Dr. Moh. Rahajamtel, M.Fil.I
Dr. Abidin Wakano, M.Pd

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2.4

Ketua MUI Provinsi Maluku Periode 2017-2022
Ketua MUI Kota Ambon Periode 2017-2022
a. Ketua BAN S/M Maluku Periode 2018-2022
b. Direktur ARMC (Ambon Reconciliation and
Mediation Centre) IAIN Ambon Periode
2015-2020
Dr. M. Faqih Seknun, M.Pd
Pengurus BAN S/M Provinsi Maluku periode
2018 - 2023
Dr. Abdillah, M.Pd
Asesor BAN S/M Provinsi Maluku
Dr. Ajeng G. Mastuti, M.Pd
Asesor BAN S/M Provinsi Maluku
Dr. M. Rijal, M.Pd
Asesor BAN S/M Provinsi Maluku
Dr. Nur Hasanah, M.Pd
Asesor BAN S/M Provinsi Maluku
Dr. St. Jumaeda, M.Pd.I
Asesor BAN S/M Provinsi Maluku
Dr. Muhajir Abd. M.Pd
Asesor BAN S/M Provinsi Maluku
Irvan Lasaiba, S.Pd.M.Biotech Asesor BAN S/M Provinsi Maluku
Nur Alim Natsir M.P
Asesor BAN S/M Provinsi Maluku
Rosmawati T. M.Si
Asesor BAN S/M Provinsi Maluku
Nurlaila Sopamana, M.Pd
a. Ketua Komunitas Peduli Sungai Wai Ruhu
IAIN Ambon periode 2018 – 2023
b. Anggota Organisasi Jam’iyatul Islamiah
periode 2017 – 2022
c. Pengurus “Al-Hidayah” Organisasi Islam
Perempuan di Maluku periode 2017 – 2022.
d. Pengurus POSSI (Persatuan Olah Raga
Selam seluruh Indonesia) di Provinsi Maluku
periode 2015 – 2020

Sistem Pengelolaan
Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup planning,
organizing, staffing, leading, controlling, serta operasi internal dan eksternal.

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan (FITK) IAIN Ambon berjalan sesuai SOP yang didukung dengan dokumen (1)
Statuta IAIN Ambon sesuai dengan PMA No. 50 Tahun 2015; (2) Ortaker IAIN Ambon
sesuai dengan PMA No. 21 Tahun 2013 jo. PMA No. 56 Tahun 2017 tentang perubahan
atas PMA No. 21 Tahun 2013; (3) RKT/RKA-KL FITK; (4) Renstra FITK; (5) Renop FITK;
(6) SK Rektor IAIN Ambon No.12.c Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber
Daya manusia17, dan (7) SK Dekan FITK
Adapun
perencanaan

sistem

pengelolaan

(planning),

fungsional

pengorganisasian

dan

operasional

(organizing),

FITK

mencakup

kepegawaian

(staffing),

kepemimpinan (leading), pengawasan dan pengendalian (controlling) sebagai berikut.

17

Lihat SK Rektor No. 12.c tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia
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A. Planning (Perencanaan)
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan menyelenggarakan fungsi perencanaan
(planning) dalam sistem pengeloalaannya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan
Rencana Operasional (Renop) FITK tahun 2013-202018, RKA-KL FITK dan Pedoman
Pengelolaan Sumber Daya manusia sesuai SK Rektor No.12.c Tahun 2013 yang bertujuan
untuk terwujudnya Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) yang telah ditetapkan.
Perencanaan merupakan hal sangat penting bagi FITK dalam mencapai VMTS dengan
cara mengidentifikasi kebutuhan jangka pendek maupn jangka panjang. Perencanaan ini
digunakan

untuk

membantu

FITK

dalam

menyediakan

dasar

yang

baik

bagi

pengembangan fakultas dan mempermudah koordinasi, integrasi, dan singkronisasi
sehingga mampu meningkatkan produktifitas kerja.
Fungsi planning terlihat pada perencanaan kegitan ISO yang tertuang dalam Renstra
dan Renop yang mengharuskan FITK pada tahun 2017 sudah tersertifikasi ISO 9001:2015.
Menindaklanjuti hal tersebut, pimpinan FITK melakukan Rapat Kerja (Raker) tingkat
fakultas guna membahas program kerja

fakultas dan menyusun rancangan anggaran

biaya (RAB) sebagai bahan kajian dalam rapat kerja tahunan tingkat institut. Adapun hasil
rapat kerja tahunan tingkat institut, maka program tersebut akan termuat dalam RKA-KL19
institut yang didalamnya termuat anggaran kegiatan FITK. Adapun prosedur kerja dari
fungsi perencanaan dapat dilihat pada SOP Pengusulan Anggaran sebagai berikut:
Pelaksana
No.

Aktivitas

1

Subbag Perencanaan
membuat
konsep
surat usulan rencana
kerja ke Fakultas,
Lembaga, UPT, Unit,
Bagian serta BEM /
UKM
Mahasiswa
untuk
di
bahas
bersama
dalam
Rapat Kerja nantinya
Surat
Usulan
di
koreksi
(
jika
diperlukan)
oleh
kabag, Kepala Biro
dan Wakil Rektor II
sebelum di tanda
tangani oleh Rektor

2

18

1

2

3

Subbag
Perencana

Kabag.
Perencana
Ka.
Biro
AUAK
WR. II

Rektor

Kabag.
Perencana

Kabag.
Perencana
Ka.
Biro
AUAK
WR. II

Rektor

Lihat Renstra dan Renop FITK IAIN Ambon
Lihat RKA-KL FITK 2017 dan 2018

1919

Mutu Baku
Persyaratan/
Perlengkapan
RKA-KL
tahun
lalu
sebagai
perbandingan
Kegiatan
Baseline
(Berulang
–
Ulang)

Daftar Rencana
Kerja
KAK/TOR
per
keluaran
kegiatan
RAB
Data
Dukung
Lainnya

RKA-KL
tahun
lalu
sebagai
perbandingan
Kegiatan
Baseline
(Berulang
–
Ulang)

Di revisi jika
diperlukan pada :
Daftar Rencana
Kerja
TOR
RAB
Data
Dukung
Lainnya

Output

Waktu
menit

menit

Ket
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3

4

5

6

7

8

9.

10.

Surat usulan di kirim
ke
masing-masing
penerima.untuk
di
susun.

Subbag
Perencana

Kabag.
Perencana
Ka.
Biro
AUAK
WR. II

Rektor

Hasil
usulan
pelaksanaan rencana
kerja di sampaikan
dan
di
bahas
bersama pada saat
pelaksanaan Raker
yang
telah
dilaksanakan
rutin
setiap tahun.

Subbag
Perencana

Kabag.
Perencana
Ka.
Biro
AUAK
WR. II

Rektor

Hasil usulan masing
– masing bagian di
presentasikan dan di
telaah oleh Kabag.
Perencanaan,
sebelum
di
kumpulkan
/
di
rampung oleh subbag
Perencanaan
Rektorat
Bila
terdapat
kesalahan
dalam
usulan
tersebut,
langsung di perbaiki
oleh pihak pelaksana
penyusunan
anggaran
sesuai
masukan dari Kabag.
Perencanaan.
Hasil Usulan tersebut
di kumpulkan dan di
rangkum oleh subbag
perencanaan untuk di
jadikan acuan dalam
penentuan program
kerja
tahun
berikutnya
Hasil Usulan tersebut
di Kirim ke Direktorat
Jenderal Pendidikan
Tinggi Islam untuk di
jadikan acuan oleh
Dirjen pendis dalam
menetapkan jumlah
pagu
tahun
berikutnya
Pengiriman berkas di
lengkapi
surat
pengantar yang di
Tandatangani
pimpinan
menggunakan
no
surat
dari
bag
Keuangan
Jawaban hasil usulan
akan di berikan ke
Tim
perencanaan
saat
mengahiri
undangan
berupa
pembagian
pagu

Subbag
Perencana

Kabag.
Perencana
Ka.
Biro
AUAK
WR. II

Rektor

Subbag
Perencana

Kabag.
Perencana
Ka.
Biro
AUAK
WR. II

Rektor

Subbag
Perencana

Kabag.
Perencana
Ka.
Biro
AUAK
WR. II

Rektor

Subbag
Perencana

Kabag.
Perencana
Ka.
Biro
AUAK
WR. II

Rektor

Subbag
Perencana

Kabag.
Perencana
Ka.
Biro
AUAK
WR. II

Rektor

Subbag
Perencana

Kabag.
Perencana
Ka.
Biro
AUAK
WR. II

Rektor

RKA-KL
tahun
lalu
sebagai
perbandingan
Kegiatan
Baseline
(Berulang
–
Ulang)

Di revisi jika
diperlukan pada :
Daftar Rencana
Kerja
TOR
RAB
Data
Dukung
Lainnya

RKA-KL
tahun
lalu
sebagai
perbandingan
Kegiatan
Baseline
(Berulang
–
Ulang)

Di revisi jika
diperlukan pada :
Daftar Rencana
Kerja
TOR
RAB
Data
Dukung
Lainnya

RKA-KL
tahun
lalu
sebagai
perbandingan
Kegiatan
Baseline
(Berulang
–
Ulang)

Di revisi jika
diperlukan pada :
Daftar Rencana
Kerja
TOR
RAB
Data
Dukung
Lainnya

RKA-KL
tahun
lalu
sebagai
perbandingan
Kegiatan
Baseline
(Berulang
–
Ulang)

Di revisi jika
diperlukan pada :
Daftar Rencana
Kerja
TOR
RAB
Data
Dukung
Lainnya

RKA-KL
tahun
lalu
sebagai
perbandingan
Kegiatan
Baseline
(Berulang
–
Ulang)
RKA-KL
tahun
lalu
sebagai
perbandingan
Kegiatan
Baseline
(Berulang
–
Ulang)

Di revisi jika
diperlukan pada :
Daftar Rencana
Kerja
TOR
RAB
Data
Dukung
Lainnya
Di revisi jika
diperlukan pada :
Daftar Rencana
Kerja
TOR
RAB
Data
Dukung
Lainnya

RKA-KL
tahun
lalu
sebagai
perbandingan
Kegiatan
Baseline
(Berulang
–
Ulang)
RKA-KL
tahun
lalu
sebagai
perbandingan
Kegiatan
Baseline

Di revisi jika
diperlukan pada :
Daftar Rencana
Kerja
TOR
RAB
Data
Dukung
Lainnya
Di revisi jika
diperlukan pada :
Daftar Rencana
Kerja
TOR
RAB

menit

menit

menit

menit

menit

menit

menit

menit
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sementara

11.

12.

13.

14.

15.

16

–

Data
Dukung
Lainnya

RKA-KL
tahun
lalu
sebagai
perbandingan
Kegiatan
Baseline
(Berulang
–
Ulang)
RKA-KL
tahun
lalu
sebagai
perbandingan
Kegiatan
Baseline
(Berulang
–
Ulang)

Di revisi jika
diperlukan pada :
Daftar Rencana
Kerja
TOR
RAB
Data
Dukung
Lainnya
Daftar Rencana
Kerja
KAK/TOR
per
keluaran
kegiatan
RAB
Data
Dukung
Lainnya

RKA-KL
tahun
lalu
sebagai
perbandingan
Kegiatan
Baseline
(Berulang
–
Ulang)

Daftar Rencana
Kerja
KAK/TOR
per
keluaran
kegiatan
RAB
Data
Dukung
Lainnya

RKA-KL
tahun
lalu
sebagai
perbandingan
Kegiatan
Baseline
(Berulang
–
Ulang)
RKA-KL
tahun
lalu
sebagai
perbandingan
Kegiatan
Baseline
(Berulang
–
Ulang)
RKA-KL
tahun
lalu
sebagai
perbandingan
Kegiatan
Baseline
(Berulang
–
Ulang)

Daftar Rencana
Kerja
KAK/TOR
per
keluaran
kegiatan
RAB
Data
Dukung
Lainnya
Daftar Rencana
Kerja
KAK/TOR
per
keluaran
kegiatan
RAB
Data
Dukung
Lainnya
Daftar Rencana
Kerja
KAK/TOR
per
keluaran
kegiatan
RAB
Data
Dukung
Lainnya

(Berulang
Ulang)

Berdasarkan
hasil
dari pagu sementara
akan
dilaksanakan
Kegiatan
Penyusunan rencana
kerja ulang dalam
Kegiatan Rakor (
Tahap II)
Subbag Perencanaan
membuat Undangan
kegiatan Rakor ke
Fakultas, Lembaga,
UPT, Unit, Bagian
serta BEM / UKM
dengan
meminta
melampirkan
data
dukung berupa data
mahasiswa
dari
masing2 fak.
Pimpinan baik dari
Rekorat
maupun
Fak/Lembaga
bermusyawarah
untuk
menentukan
nama kegiatan dan
nominal dana yang
akan di laksanakan
tahun depan
Penyusunan
Rencana Kerja di
laksanakan masingmasing bagian sesuai
pagu
pembagian
yang telah di sepakati

Subbag
Perencana

Kabag.
Perencana
Ka.
Biro
AUAK
WR. II

Rektor

Subbag
Perencana

Kabag.
Perencana
Ka.
Biro
AUAK
WR. II

Rektor

Subbag
Perencana

Kabag.
Perencana
Ka.
Biro
AUAK
WR. II

Rektor

Subbag
Perencana

Kabag.
Perencana
Ka.
Biro
AUAK
WR. II

Rektor

Hasil
Rakor
presentasikan
kembali oleh masingmasing bagian dan di
telaah ulang oleh
Kabag. Perencanaan

Subbag
Perencana

Kabag.
Perencana
Ka.
Biro
AUAK
WR. II

Rektor

Seluruh hasil Rakor
di
kumpulkan
ke
Subbag.
Perencanaan sebagai
pegangan
dalam
penyusunan
pagu
Difinitif yang telah di
ttd
masing-masing
pimpinannya

Subbag
Perencana

Kabag.
Perencana
Ka.
Biro
AUAK
WR. II

Rektor

menit

menit

menit

menit

menit

menit
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B. Organizing (Pengorganisasian)
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) dalam melaksanakan fungsi
pengorganisasian (organizing) mengacu padaya Pedoman Pengembangan Sumber Daya
Manusia20, job description dan SOP disetiap unit kerja. Fungsi organizing yang bersifat
manual juga terdapat sistem online seperti:
1. Sisteme-procurement (LPSE)21;
2. SIMAK BMN22;
3. eMPA23, Perhitungan unit kost24, RKA-KL25, Laporan Program26, dan Data
Perencanaan27;
4. SIMPEG28 dan SERDOS29;
5. EMIS30
6. SIAKAD31,
FITK dalam memperkuat sistem managemen mutu di FITK ini diperkuat dengan
adanya SOP sebagai berikut.
Tabel 2.4.1. Dokumen SOP FITK IAIN Ambon32
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

NAMA DOKUMEN SOP

SOP Registrasi Awal
SOP Registrasi Ulang
SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
SOP Penyusunan Jadwal perkuliahan
SOP Penasehat Akademik
SOP Pelaksanaan Kuliah dan Praktikum
SOP Monitoring Perkuliahan
SOP Pelaksanaan Ujian dan Penilaian Mata Kuliah
SOP Penilaian Prestasi Akademik
SOP Evaluasi Proses Belajar Mengajar
SOP Cuti Studi
SOP Permohonan Perpanjangan Masa Studi
SOP Pengajuan Judul Skripsi
SOP Pelaksanaan Seminar Proposal dan Hasil
SOP Pengurusan Ijazah
SOP Audit Non Akademik

20

Lihat SK Rektor No. 12.c Tahun2013 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia
21

Lihat aplikasi dan Dokumen LPSE
Lihat aplikasi dan Dokumen SIMAK BMN
23
Lihat aplikasi dan Dokumen eMPA
24
Lihat aplikasi dan Dokumen Perhitungan unit kost
25
Lihat aplikasi dan Dokumen RKA-KL
26
Lihat aplikasi dan Dokumen Laporan Program
27
Lihat aplikasi dan Dokumen Data Perencanaan
28
Lihat aplikasi dan Dokumen SIMPEG
29
Lihat aplikasi dan Dokumen SERDOS
30
Lihat aplikasi dan Dokumen EMIS
31
Lihat aplikasi dan dokumen SIAKAD
32
Lihat Dokumen SOP FITK IAIN Ambon
22
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

SOP Audit Mutu Akademik Internal (Amai)
SOP Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
SOP Permintaan Tindakan Pencegahan dan Perbaikan (PTPP) Akademik
SOP Akreditasi Program Studi
SOP Tinjauan Manajemen
SOP Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal
SOP Penyusunan Standar Mutu
SOP Pengendalian Catatan Mutu
SOP Penggunaan Ruang Auditorium/Aula dan Gor
SOP Pemeliharaan Gedung/Ruangan
SOP Pemeliharaan Kendaraan Dinas
SOP Pemeliharaan Air Conditioner (Ac)
SOP Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran
SOP Pemeliharaan Mesin Genset
SOP Pemeliharaan Mesin Foto Copy
SOP Keuangan
SOP Pengusulan Anggaran
SOP Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
SOP Revisi Anggaran

Fungsi organizing terlihat pada tupoksi tiap unit kerja dalam lingkup

FITK IAIN

Ambon melalui kegiatan akademik dan kemahasiswaan, pengelolaan keuangan dan SDM
pengorganisasian berdasarkan job description dan SOP. Pengorganisasian kegiatan
terlihat melalui rapat internal FITK, Raker FITK, Rakor Institut dan Raker tingkat Institut.
C. Staffing (Kepegawaian)
FITK melakukan pengelolaan kepegawaian (staffing) oleh bagian tata usaha FITK
sesuai PMA Nomor 21 Tahun 2013 tentang Ortaker IAIN Ambon pasal 20 - 23

yang

menjelaskan bahwa: (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan layanan
administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan pelaporan di lingkungan
Fakultas; (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan
bertanggung jawab kepada Dekan.
Lebih

lanjut

pasal

20

menjelaskan

bahawa

bagian

Tata

Usaha

FITK

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1) Pelaksanaan perencanaan program dan
keuangan

di

lingkungan

Fakultas;

(2)

Pelaksanaan

administrasi

kepegawaian,

ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara dan sistem informasi di lingkungan
Fakultas.
Sistem pengelolaan kepegawaian di FITK IAIN Ambon juga mengacu pada Pedoman
Pengelolaan Sumber Daya Manusia IAIN Ambon yang bertujuan untuk meningkatkan
kinerja tenaga pendidik maupun kependidikan baik dalam hal pemilihan dan penempatan
porsenil berdasarkan kompetensi, professional, dan evaluasi kinerja guna tercapainya
VMTS FITK IAIN Ambon. Adapun salah satu contoh mekanisme staffing di FITK terlihat
pada mekanisme Mutasi Jabatan Struktural yang tertuang dalam SOP sebagai berikut:
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Tabel 2.4.1. SOP Mutasi Jabatan Struktural di IAIN Ambon
Pelaksana
N
Aktivitas
o
1 Menyiapkan
Bahan
Jabatan Struktural

Mutasi

1
Pengad
m.
Umum

2

Mempersiapkan sidang
Baperjakat

Pengad
m.
Umum

3

Melaksanakan Sidang
Baperjakat

4

MembuatrancanganSuratKeputu
san

Kasubb
ag
Kepegawaian
Pengad
m.
Umum

5

PenandatangananSuratKeputus
an

Rektor

6

PersiapanPelantikan

Pengad
m.
Umum

7

MelaksanakanPelantikan

8

PenyiapanSPPdanSPMT

Kasubb
ag
Kepega
waian
Pengad

9

Penyampaiansalinandanpetikan
SuratKeputusan

1
0

Penyiapanmemorandumpermoh
onan
PembayaranTunjanganJabatanS
truktural

m.
Umum
Pengad
m.
Umum
Pengad
m.
Umum

2

Ka
bag

MutuBaku
3

Pejab
at
Eselo
nI&II

Persyarat
an/
Perlengk
Database
apan
Kepegaw
aian

Daftar
pejabat
Structural
dan calon
pejabat
struktural,
Bahanrap
daftar
at
jabatan
Baperjaka
t
LaporanH
asil
Sidang
Baperjaka
Rancanga
tn

Pejab
at
Eselo
n I &
II

Ke
t.
Output
Daftar
pejabat
structural dan calon
Pejabat
struktural,
Daftar jabatan

1
Har
i

Bahan Rapat
Baperjakat

3
Ja
m
1
Ja
m

Laporan
HasilSidang
Baperjakat
Rancangan
Surat
Keputusan

1
Ja
m
2
Har
i

Surat
Keputusan

SuratKep
utusan

3
Ja
m

Pejabattelahdilantik

DraftSPP
dan
SPMT
SuratKep
utusan

1
Ja
m
1
Ja
m

SPPdanSPMT

SK,
SPP,SPM
T

2
Ja
m

SK,SPP,
SPMT
terdistribusikan

SuratKep
utusan
Undangan

Ka
bag

Wa
2ktu
Ja
m

Undanganterkirim

SuratKeputusanterdi
stribusikan

.
D. Leading (Kepemimpinan)
Fungsi leading (kepemimpinan) dalam sistem pengelolaan FITK IAIN Ambon merujuk
pada statuta dan Ortaker

IAIN Ambon. Pimpinanan FITK IAIN Ambon dalam

kepemimpinya memiliki pandangan tentang mutu FITK ke depan dengan mengacu pada
Renstra dan Renop FITK, serta mampu merumuskan dan mengaplikasikan program
kegiatan tersebut. Pimpinan FITK selalu mengarahkan dan menekankan tentang
pentingnnya job description/tupoksi tiap unit kerja sehingga mampu menjaga keharmonisan
hubungan antar tiap unit dalam lingkup fakultas maupun institut.

Dekan FITK dalam
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kepemimpinannya selalu melakukan koordinasi dan komunikasi secara efektif baik dengan
para wakil dekan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan maupun ketingkat institut. Semua
kegiatan yang telah selesai dilakukan dilaporkan kepada Rektor IAIN Ambon. Sebagai
contoh kepemimpinan FITK terlihat pada perencanaan sampai pelaporan kegiatan ISO
9001:2015 terlihat fungsi leading pimpinan FITK guna terwujudnya FITK memperoleh
sertifikat ISO 9001:2015.
E. Controlling (Pengawasan dan Pengendalian)
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) melakukan fungsi pengawasan dan
pengendalian (controlling) mengacu pada Statuta IAIN Ambon dengan PMA No. 50 Tahun
2015 dan Ortaker IAIN Ambon sesuai dengan PMA No. 21 tahun 2013 jo. PMA No. 56
Tahun 2017 tentang perubahan atas PMA No. 21 Tahun 2013.
Fungsi controlling di FITK dilakukan oleh SPI (Stuan Pengawasan Internal), LPM
(Lembaga Penjaminan Mutu) dan Gugus Mutu Fakultas (GMF). Lembaga Penjaminan Mutu
(LPM) IAIN Ambon mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit,
menilai dan mengembangkan mutu penyelenggaraan akademik di tingkat institut dan GMF
ditingkat fakultas dan program studi. SPI melaksanakan fungsi pengawasannonakademik di
tingkat institut. FITK melakukan fungsi controlling bagi kinerja tenaga pendidik, tenaga
kependidikan, dan mahasiswa terkait kepatuhan pada peraturan dan SOP yang telah
ditetapkan.
FITK melaksanakan fungsi controlling melalui pelaksanaan audit mutu internal FITK
oleh Gugus Mutu Fakultas (GMF) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam,
Pendidikan Biologi, dan Pendidikan Matematika pada tangal 20 - 26 Oktober 2017 dan 30
Mei – 20 Juni tahun 2018 yang diketuai langsung oleh ketua gugus mutu fakultas Irvan
Lasaiba, S.Pd.,M.Biotech33. Selain itu, fungsi controlling pada kegiatan perkuliahan dengan
menggunakan absen dan jurnal mengajar dosen. Pada akhir semester, semua dosen harus
menyusun dan meminta rekomendasi fakultas guna memenuhi persyaratan BKD. Selain
itu juga adanya pengontrolan terkait soal UAS yang dilakukan oleh GMF dan Ketua
Jurusan yang bertujuan untuk melihat kesesuaian antara materi yang diujiankan dengan
silabus dan RPS mata kuliah. Apabila terdapat soal yang tidak sesuai maka akan
dikembalikan kepad dosen pengampu mata kuliah untuk diperbaiki sampai saol ujian
tersebut layak untuk diujiankan. Adapun mekanisme ujian akhir semester (UAS) dapat
dilihat pada SOP Pelaksanaan Ujian dan Penilaian Mata Kuliah.

33

Lihat laporan AMI FITK 2017 dan 2018
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Table. 2.4.3. SOP Pelaksanaan Ujian dan Penilaian Mata Kuliah
Pelaksana
N
o
1

Aktivitas

1

2

menerima
surat
pemberitahuan
pelaksanaan
ujian
dan
membuat SK
pembentukan
panitian ujian
yang
ditandatangi
oleh
dekan
fakultas
membuat
pengumuman
jadwal ujian ke
dosen
dan
mahasiswa,
serta
membuat surat
penyampaian
ujian
kepada
dosen

BTU
Fakultas

Dekan

BTU
Fakultasd
an
Panitia
ujian

Dosen

membuat soal
ujian
dan
divalidasi oleh
ketua
jurusan/prodi
menyerahkann
ya soal ujian
kepada panitia
ujian
paling
lambat 2 (dua)
hari
sebelum
pelaksanaan
ujian

Dosen

jurusan/pro
di

Dosen

5

melakukan
standarisasi,
format
soal
ujian
dan
diserahkan ke
panitian untuk
dikumpulkan
dan
memperbanya
k
sesuai
dengan jumlah
peserta ujian.

6

melakukan
pemeriksaan
pemenuhan
syarat
kehadiran
mahasiswa
dalam
kuliah/praktiku
m
dan
mengumumkan

2

3

4

Mutu Baku
3

Persyarata
n/
Perlengkap
an
surat
pemberitahua
n
pelaksanaan
ujian

Output

Waktu

Diketahuinya
waktu
pelaksanaan
ujian

60
menit

Diketahuinya
jadwal
ujian
bagi
dosen
dan
mahasiswa

60
menit

soal ujian

Tersedianya soal
ujian yg
tervalidasi

1
hari

Panitia
UAS

soal ujian

terkirimkan
daftar dosen
dan
jam
mengajarnya

Maksimal
2 hari
sebelum
jadwal
ujian

Gugus
mutu
Fakultas

Panitia
UAS

soal ujian

Terstandarnya
soal ujian
yg
siap diperbanyak

1
hari

Gugus
mutu
Fakultas

MHS

jadwal
kuliah, dan
daftar hadir
mahasiswa,
berita acara
perkuliahan

Terdatanya
jumlah
mhs
dalam
perkuliahan/
praktikum
yg
mengikuti ujian

1
hari

mh
s

SK
pembentuk
an panitia
ujian, surat
penyampai
an
ujian
dan jadwal
ujian

Ket
.

49 |
mahasiswa
yang
tidak
dapat mengikuti
ujian selambat
lambatnya
3
(tiga)
hari
sebelum
pelaksanaan
ujian. Klarifikasi
atas
ketidakhadiran
dapat
dilakukan oleh
mahasiswa,
dan
izin
mengikuti ujian
dapat diberikan
apabila
ada
bukti yang sah
bahwa
mahasiswa
yang
bersangkutan
memenuhi
syarat.
7

8

9

10

Pengawas
Panitia
ujian
menerima
berkas ujian,
daftar
hadir,
danberita
acara ujian
mengikuti ujian
Mhs
sesuai dengan
jadwal yang
ditetapkan.
Mahasiswa
dapat mengikuti
ujian susulan
sesuai dengan
jadwal yang
ditetapkan oleh
Prodi/Jurusan.
Pengawas
memeriksa,
mengisi dan
menandatangani
berita acara
ujian

Soal
dan
lembar
jawaban,
daftar hadir
dan
berita
acara ujian

Diterimanya
berkas ujian,
daftar hadir,
danberita
acara ujian

30
menit

Soal
dan
lembar
jawaban,
daftar hadir
dan
berita
acara ujian

terlaksananyauj
ian
sesuai
jadwal

1
minggu

Pengawas
memeriksa,
mengisi
dan
menandatanga
ni berita acara
ujian
memeriksa
hasil
ujian
mahasiswa dan
mengumumkan
nilai ujian dan
atau
huruf
mutunya,
selambatlambatnya 12
(dua
belas)
hari kalender
setelah

Soal
dan
lembar
jawaban,
daftar hadir
dan
berita
acara ujian
Soal
dan
lembar
jawaban,
daftar hadir
dan
berita
acara ujian

Soal dan lembar
jawaban, daftar
hadir dan berita
acara ujian

15
menit

diperiksanya
hasil
ujian
mahasiswa dan
mengumumkan
nilai
ujian dan
atau
huruf
mutunya

Minimal
12
kalender
setelah
pelaksan
a-an
ujian

Panitia

Dosen

50 |
pelaksanaan
ujian di papan
pengumuman

11

memberi waktu
kepada
mahasiswa
yang
mengajukan
keberatan
nilai
paling
lambat 1(satu)
minggu
setelah waktu
pengumuman
nilai.
Jika
terdapat
kesalahan,
maka
dosenyang
bersangkutan
dapat merevisi
nilai

Dosen

12

mahasiswa
yang
memperoleh
status nilai BL
dapat
memenuhi
komponen nilai
yang
belum
lengkap dalam
waktu 1 (satu)
minggu.
Apabila
komponen nilai
tersebut tidak
dipenuhi, maka
koordinator
mata
kuliah
menetapkan
huruf mutu.
Dosen
dapat
memberikan
ujian perbaikan
kepada
mahasiswa
sebelum batas
waktu
pengumpulan
nilai ke BTU
dan
SubBAK
fakultas
dan
mengirimkanny
a ke BAKK
untuk SIMAK
mengisi
nilai
mahasiswa
dalam
daftar
nilai
yang
dikeluarkan
dan
mengirimkanny
a
SubBAK
fakultas

Mhs

13

14

mhs

Daftar nilai

Terakomodir1
nya komplain
Minggu
mahasiswa
setelah
tentang
waktu
perolehan nilai pengumu
-man
nilai.

Daftar nilai

Terakomodirnya komplain
mahasiswa
tentang
perolehan nilai

1
Minggu

Dosen

MHS

Soal
dan
lembar
jawaban,
daftar hadir
dan
berita
acara ujian

verifikasi
kehadiran
dosen
pada
perkuliahan

1
Minggu
setelah
waktu
pengumu
-man
nilai.

Dosen

Sub BAK

Daftar nilai

Terarsipnya
nilai mahasiswa

10
menit
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15

berkoordinasi
dengan
BTU
Fakultas
mengeluarkan
transkrip (KHS)
semester untuk
seluruh
mata
kuliah
yang
diambil
oleh
mahasiswa

BAKK

BTU

KHS

Diperolehnya
nilai
mahasiswa
secara manual
dan online

1
Minggu

Adapun bagan alirnya dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 2.4.3. Alur pelaksanaan Ujian Semester dan Penilaian Mata Kuliah
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2.5

Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

a. Unit Penjaminan Mutu dan Proses Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di FITK
FITK dalam melaksanakan penjaminan mutu Fakultas, dibantu oleh unit jaminan
mutu yang disebut dengan Gugus Mutu Fakultas (GMF) dan Gugus Mutu Program Studi
(GMPS) yang diketuai oleh Irvan Lasaiba, S.Pd.,M.Biotech sesuai SK Rektor IAIN Ambon
No.180.d. Tahun 2016tertanggal 20 Desember 2016 tentang Penetapan Tim gugus Mutu
Fakultas dan Program Studi di lingkungan IAIN Ambon dan SK Dekan FITK IAIN Ambon
No. 01.a Tahun 2017 tertanggal 9 Januari 2017 tentang Penetapan Tim gugus Mutu
Fakultas dan Program Studi di lingkungan FITK IAIN Ambon. GMF bertugas membantu
kelancaran dan peningkatan mutu akademik dilingkungan FITK IAIN Ambon34.
Penjaminan mutu merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh
semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi

termasuk di dalamnya fakultas Ilmu

Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Ambon. Pembentukan Gugus Mutu ditingkat fakultas
didasarkan pada tantangan global dari dunia pindidikan tinggi yang semakin maju serta
mewujudkan tujuan visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) FITK IAIN Ambon. Adapun
Kedudukan Gugus Mutu di FITK terlihat pada bagan organisasi FITK sebagai berikut.

Gambar 2.5.1. Struktur Organisasi FITK IAIN Ambon. Gugus Mutu Fakultas dan
Program Studi ditandai dengan garis koordinasi
Penyelenggaraan penjaminan mutu di tingkat fakultas mengancu pada Undangundang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan
Pemerintah
34

No.19

Tahun

2005

tentang

Standar

Nasional

Pendidikan.

Adapun

SK Rektor IAIN Ambon No.180.d. Tahun 2016 tentang Penetapan Tim gugus Mutu Fakultas dan
10rogram Studi diLingkungan IAIN Ambon. Ketua Gugus mutu SK Dekan No. 01.a Tahun 2017 tgl 9 Januari
2017
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pelaksanaannya mengacu pada Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud
No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan
implementasi sistem penjaminan mutu di FITK akan menentukan meningkatnya daya saing
FITK dengan fakultas lain antar institut maupun instansi pendidikan tinggi lainnya di Maluku
khusunya dan nasional secara umum.
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu
Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Di tingkat fakultas, SPMI
direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh LPM bersama-sama
gugus Mutu FITK. Gugus mutu FITK dalam melaksanakan tupoksinya didukung dengan
adanya dokumen SPMI yaitu (1) Kebijakan Mutu FITK (DOK-FITK.MM-001)35; (2) Manual
Mutu LPM (SM-IAINA)36 (3) Manual Mutu FITK (DOK-FITK.MM-002)37; (3) Standar Mutu
SPMI38; (4) SOP dan Formulir SPMI39.
Pada proses pelaksanaanya, gugus mutu FITK bersama LPM membahas ruang
lingkup materi frekuensi pelaksanaan monev dan audit di lingkungan IAIN Ambon. Hasil
pembahsan tersebut selanjutnay disusun persiapan kegiatan yang meliputi perencanaan
kegiatan, penugasan tim, dan dokumen kerja tim. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan
pertemuan awal dengan pimpinan, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan terkait
bukti dan hasil temuan. Kegiatan selanjutnya dilakukan kegiatan penutup guna
menyampaikan temuan dari kerja tim dengan pimpinan. Pada tanggal 20 - 26 Oktober
201740, Gugus mutu Fakultas yang diketuai oleh Irvan Lasaiba, S.Pd.,M.Biotech
melaksanakan audit Mutu Akademik Internal (AMAI) FITK pada 3

program studi yaitu

Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Biologi, dan Pendidikan Matematika. Hasilnya
selanjutnya dilakukan rapat tinjauan manajemen oleh FITK dalam upaya menemukan solusi
perbaikan dan pencegahan terhadap hasil temuan dan memantau perkembangan terhadap
temuan hasil audit.Adapun SOP yang digunakan, yaitu: (1) SOP Pelaksanaan Penjaminan
Mutu Internal (SOP-LPM.PA-001); (2) SOP Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) (SOPLPM.PA-003); (3) SOP Tindakan Perbaikan Dan Pencegahan (SOP-LPM.PA-004); (4) SOP
Tinjauan Manajemen (SOP-LPM.PA-006); dan (5) SOP Evaluasi proses pembelajaran
(SOP-BAKK.AA-011). Selain itu juga hasil tinajaun manajeman tersebut telah terjadi
perbaikan sehingga pada akhir tahun 2018, FITK memperoleh sertifikat SNI ISO 9001:2015
dari lembaga TÜV Rheinland di bidang Kurikulum dan Pelayanan dengan Nomor Register
Sertifikat: 824100171114.
35

Lihat Kebijakan Mutu FITKsesuai SK Rektor IAIN Ambon No. 107 tahun 2018 tentang
Penetapan SPMI IAIN Ambon tertanggal 23 Mei 2018
36
Lihat Manual Mutu SK Rektor IAIN Ambon No. 107 tahun 2018 tentang Penetapan SPMI IAIN
Ambon tertanggal 23 Mei
37

38

Lihat Manual Mutu FITK

Lihat Standar Mutu SPMI IAIN Ambon sesuai SK Rektor IAIN Ambon No. 107 tahun 2018
tentang Penetapan SPMI IAIN Ambon tertanggal 23 Mei 2018
39
Lihat Dokumen SOP dan Formulir Pendukung
40

Lihat Laporan AMI FITK 2017
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b. Standar Mutu SPMI dan Pelaksanaanya di FITK
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) dalam hal meningkatkan

mutu

pendidikan diselenggarakan berdasarkan model PDCA (Plan-Do-Check-Action) yang akan
menghasilkan continous improvement. Pola pikir dan pola tindak semua pelaku manajemen
kendali mutu berbasis Plan (Penetapan Standar Mutu), Do (Pelaksanaan Standar Mutu),
Check (Pengendalian Standar Mutu), Action (Perbaikan Berkelanjutan). Selanjutnya FITK
menyesuaikan system penjaminan mutu internal dengan adanya regulasi Permenristek
Dikti No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dengan mengikuti pola PPEPP (penetapan,
pelaksanaan, evaluasi, perbaikan, dan peningkatan). Berdasarkan peraturan tersebut,
maka standar mutu IAIN Ambon selanjutnya mengalami revisi dan telah ditetapkan dalam
rapat senat institut menjadi 24 Standar mutu SPMI IAIN41 Ambon dengan SK Rektor IAIN
Ambon No. 107 Tahun 2018 tertanggal 23 Mei 2018. Adapun Standar Mutu SPMI IAIN
Ambon sebagai berikut:
1.

Standar Kompetensi Lulusan

2.

Standar Isi Pembelajaran

3.

Standar Proses Pembelajaran

4.

Standar Penilaian Pembelajaran

5.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

6.

Standar Sarana dan prasarana

7.

Standar Pengelolaan

8.

Standar Pembiayaan

9.

Standar Hasil Penelitian

10.

Standar Isi Penelitian

11.

Standar Proses Penelitian

12.

Standar Penilaian Penelitian

13.

Standar Peneliti

14.

Standar Sarana dan prasarana Penelitian

15.

Standar Pengelolaan Penelitian

16.

Standar Pembiayaan Penelitian

17.

Standar Hasil Pengabdian

18.

Standar Isi Pengabdian

19.

Standar Proses Pengabdian

20.

Standar Penilaian Pengabdian

21.

Standar Pelaksana Pengabdian

22.

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian

41

Lihat Dokumen Standar mutu SPMI IAIN Ambon
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23.

Standar Pengelolaan Pengabdian

24.

Standar Pembiayaan

Proses pelaksanaan SPMI di FITK IAIN Ambon dilakukan 1 siklus baik kegiatan
monev maupun audit. Terkait standar mutu yang telah ditetapkan oleh Institut, LPM
bersama Gugus mutu melaskanakan monev pada tanggal 9 Agustus – 8 September 2017
dan 20 April – 20 Mei 201842. Hasilnya diseminasikan oleh LPM dengan mengundang
pimpinan fakultas dalam lingkup IAIN Ambon. Monev dibidang pendidik dilakukan oleh LPM
bekerjasama dengan gugus penjaminan mutu Fakultas/program studi. Monev ini dilakukan
untuk melihat kesesuai antara apa yang dilakukan sudah sesuai dengan standar mutu yang
telah ditetapkan oleh IAIN Ambon. Lingkup monev antara lain evaluasi proses belajarmengajar dari tingkat Fakultas sampai dengan program studi yang meliputi: silabus, RPS,
keterlaksanaan perkuliahan dan soal Ujian Akhir Semester. Monev

kehadairan

mengajar dosen dan Mahasiswa melalui jurnal dosen dan absen. Hasil monev
kemudian ditindaklanjuti dalam rangka untuk perbaikan maupun pencegahan. Jika terdapat
dosen dengan jumlah mengajar yang kurang dari 14 kali pertemuan, dosen tersebut tidak
berhak untuk melaskanakan UAS samapi dosen tersebut memenuhi kriteria tersebut. Selain
itu juga pad kualitas soal UAS, jika terdapat ketidaksesuaian antara materi pembelajaran
yang tertuang dalam silabus dan RPS, maka soal tersebut dikembalikan kepada
dosen/kelompok dosen Mata kuliah bersangkutan untuk diperbaiki.

42

Lihat Surat Tugas dan laporan Monitoring dan Evaluasi Internal Tahun akademik2017 dan 2018.
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STANDAR 3.
MAHASISWA DAN LULUSAN
3.1 Mahasiswa
3.1.1 Sistem Rekrutmen dan Seleksi Calon Mahasiswa Baru dan Efektivitasnya
Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa (mencakup mutu prestasi
dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya, equitas
wilayah, kemampuan ekonomi dan jender).
Efektivitas implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk
menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu diukur dari jumlah peminat, proporsi
pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan yang registrasi.

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) melaksanakan sistem penerimaan
mahasiswa baru mengacu pada sistem penerimaan mashasiswa baru di Institut dengan
dokumen yang lengkap dan dilaksanakan secara konsisten. Dokumen sistem penerimaan
mahasiswa baru tersebut mencakup: (1) Kebijakan penerimaan mahasiswa baru; (2)
Kriteria penerimaan mahasiswa baru; (3) Prosedur penerimaan mahasiswa baru; (4)
Instrumen penerimaan mahasiswa baru; (5) sistem pengambilan keputusan.
A. Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru FITK
Kebijakan penerimaaan mahasiswa baru FITK IAIN Ambon mengikuti kebijakan
pemerintah pusat tentang penerimaan mahasiswa baru di tingkat institut. Penerimaan
mahasiswa baru di FITK IAIN Ambon bersifat adil, transparan, tidak diskriminatif, dan
kompetitif, dengan memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan
kekhususan fakultas dan program studi.
Sistem rekrutmen mahasiswa baru dilakukan dengan pembentukan kepanitian
penerimaan mahasiswa baru IAIN Ambon, yang pelaksanaanya difokuskan di tingkat
institut melalui SK Rektor IAIN Ambon dan memiliki masa jabatan 1 tahun dan tidak bersifat
paten.
B. Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru
Kriteria sistem penerimaan mahasiswa baru FITK mengacu pada Surat Edaran Dirjen
PendisKemenag RI No. SE/Dj.I/PP.00.9/02/2011 dan disesuaikan dengan Peraturan
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 50 Tahun 2017 tentang Penerimaan
Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri1. Adapun pola
penerimaan dan kriteria penerimaan mahasiswa baru (MABA) sesuai Permen Ristek Dikti
adalah sebagai berikut.

1

Lihat Permenristek Dikti No. 50 tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana
Pada Perguruan Tinggi Negeri
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1. Pola penerimaan MABA secara nasional meliputi:
a. Seleksi nasional masuk PTN (SNMPTN) yang dilakukan berdasarkan hasil
penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa. Adapun kriterianya sebagai berikut.
1) Calon pesertaa berada di kelas terakhir pada pendidikan menengah yang akan
lulus pada tahun berjalan;
2) Calon peserta memiliki prestasi akadeik secara konsisten;
3) Calon peserta masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan
berdasarkan akreditasi sekolah;
b. Seleksi bersama masuk PTN (SBMPTN) yang dilakukan berdasarkan

hasil ujian

dalam bentukk cetak dan menggunakan komputer. Adapun kriterianya sebagai berikut:
1) Peserta telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah
2) Lulusan menengah tiga tahun terakhir.
2. Pola penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi mandiri, dengan kriteria
a. Lulus darisatuan pendidikan (SMA/MA/SMK/MAK/Pesantren); dan
b. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran mengikuti
proses pembelajaran di FITK.
Persyaratan diterimanya calon mahasiswa menjadi mahasiswa di FITK IAIN Ambon adalah
sebagai berikut.
1. Mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan MABA;
2. Telah memiliki ijazah asli pada satuan pendidikan;
3. Memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh

di FITK IAIN

Ambon;
4. Telah melakukan registrasi bagai calon mahasiswa yang lulus di BAKK FITK dan
ditetapkan dengan SK Rektor IAIN Ambon.
C. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru
Prosedur penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
melalui seleksi nasional diatur dalam Buku Panduan Operasional Baku SNMPTN yang
ditetapkan oleh Panitia Pusat. Proses seleski adminstrasi/berkas calon mahasiswa
dilakukan secara online pada laman http://pdss.snmptn.ac.id, http://www.snmptn.ac.id,dan
http://bidikmisi.dikti.go.id. Adapun prosedur untuk penerimaan mahasiswa baru jalur
mandiri mengacu pada SOP penerimaan mahasiswa baru sebagai berikut.

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 2019
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a. Jalur Penjaringan Siswa Berprestasi (PSB)

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 2019
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b. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB)

Gambar: 3.1.2 Mekanisme Penerimaan Mahasiswa baru.2

D. Instrumen Penerimaan Mahasiswa Baru
Instrumen yang digunakan dalam sistem penerimaan mahasiswa baru di FITK
mengacu pada panitia penerimaan mahasiswa baru yang berpusat di intitut. Adapun
instrumen yang digunakan dapat dilihat pada table berikut.

2

Lihat SOP IAIN_13-S2- 01. Tentang SOP Penerimaan Mahasiswa baru IAIN Ambon
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Tabel 3.1.1 Instrumen penerimaan mahasiswa baru
No
1

2

3

4
5

6
7

8

9

Dokumen
1.1. Tarif-tarif dari berbagai PT
1.2. Leaflet
per program studi; poster USD, informasi PMB;
Prospektus; buku panduan daftar ulang
1.3. Lembar Soal Tes PMB
2.1. Leaflet
per program studi; poster USD, informasi PMB;
Prospektus;
2.2. Lembar Soal Tes PMB
3.1. Informasi PMB; Surat Penawaran kerjasama dari USD; Formulir
Pendaftaran Jalur Prestasi; Surat Pengantar dari Sekolah.
3.2. Informasi PMB; Surat Penawaran Kerjasama dari USD; Formulir
Pendaftaran Jalur Kerjasama; Lembar Soal Tes PMB.
3.3. Informasi PMB; Formulir Pendaftaran Jalur Reguler; Lembar Soal
Tes PMB
4.1. Peraturan Pelaksanaan Tes
4.2. Lembar Soal tes PMB dan lembar jawab
5.1. Data pendaftar
5.2. Data nilai tes
5.3. Data jumlah mahasiswa membayar
5.4. Printout hasil seleksi
6.1. Daftar Calon Mahasiswa Baru USD
6.2. SK Penerimaan Mahasiswa Baru
7.1. SK Penerimaan;
7.2. Buku Panduan Daftar Ulang (memuat syarat daftar ulang);
7.3. Slip Pembayaran
8.1. SK Penerimaan
8.2. Bukti pembayaran
8.3. Bukti diterima di PT lain
9.1. Fotocopy ijasah yang telah dilegalisir oleh sekolah
9.2. Fotocopy SK Hasil UN yang telah dilegalisir oleh sekolah
9.3. Fotocopy akte kelahiran
9.4. Surat Pernyataan penanggungjawab biaya studi
9.5. Surat Pernyataan bebas NARKOBA
9.6. Isian Data Pribadi
9.7. Surat keterangan tidak buta warna untuk program studi tertentu

5 .Sistem Pengambilan Keputusan
Hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru ditentukan dengan seleksi administrasi
dan tes melalui sidang kelulusan. Kriteria kelulusan pada pola seleksi nasional ditentukan
oleh

panitia

pelaksana

tingkat

nasional.

Sidang

kelulusan

untuk

seleksi

yang

diselenggarakan melalui pola seleksi mandiri dilaksanakan oleh panitia penerimaan
mahasiswa baru IAIN Ambon.3Adapun pengumuman hasil seleksi dapat dilihat pada
website panitia pelaksana nasional dan website IAIN Ambon. Hasil seleksi juga diumumkan
melalui papan pengumuman di kampus IAIN Ambon.

3

Juknis penerimaan mahasiswa baru jalurmandiri
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3. 1.2 Data mahasiswa reguler dan mahasiswa transfer untuk masing-masing program studi
S1 pada TS (tahun akademik penuh yang terakhir) di Fakultas/Sekolah Tinggi sesuai
dengan mengikuti format tabel berikut:
Jumlah Mahasiswa pada PS:
No.
(1)
1

2

Hal
(2)
Program
reguler

Program
nonreguler

(3)
1. Mhs. baru
bukan transfer
2. Mhs. baru
transfer
3. Total mhs.
regular
(Student Body)
1. Mhs. baru
bukan transfer
2. Mhs. baru
transfer
3. Total mhs. nonreguler (Student
Body)

PGMI

PS-1
PAI

PS-2
PBIO

PS-3
PMAT

MPI

(4)
501

(5)
81

(6)
63

(7)
34

20

0

0

521

735

0

TADRIS
IPA

(8)
31

(9)
9

0

0

1

21

474

34

31

10

1.805

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Catatan:
(1) Mahasiswa program reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan
secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam, dan di seluruh kampus).
(2) Mahasiswa program non-reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program
pendidikan secara paruh waktu.
(3) Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan
mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam PT
maupun luar PT.
3.1.3 Alasan/pertimbangan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam menerima mahasiswa transfer.

Alasan

FITK

IAIN

Total
Mahasiswa
pada
Fakultas
(8)
719

Ambon

menerima

mahasiswa

transfer

bertujuan

untuk

mengingkatkan kualitas layanan pendidikan seperti yang diamanatkan oleh UndangUndang Dasar 1945 ”ikut mencerdaskan kehidupan bangsa” penerimaan mahasiswa trasfer
bukan ditinjau dari segi ekonomi, tetapi disesuaikan dengan peraturan, norma, serta kode
etik yang telah ditetapkan oleh institusi. Calon mahasiswa transfer diproses melalui seleksi
yang ketat dengan mengacu dan pada pedoman Akademik IAIN Ambon BAB VII pasal 35
dan 36 sesuai SK Rektor IAIN Ambon No. 172.A Tahun 2017 tentang Perubahan atas
pedoman akademik tahun 2013 IAIN Ambon tertanggal 27 Juli 2017.
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3. 2 Lulusan
3.2.1 Rata-rata masa studi dan rata-rata IPK lulusan selama tiga tahun terakhir dari
mahasiswa reguler bukan transfer untuk tiap program studi S1 yang dikelola oleh
Fakultas/Sekolah Tinggidengan mengikuti format tabel berikut:

No.
(1)

1
2
3

Rata-rata Masa
Studi (tahun)
(3)

Program Studi
(2)

PS 1: Pendidikan Agama Islam
PS 2: Pendidikan Biologi
PS 3: Pendidikan Matematika

Rata-rata di Fakultas

3.2.2

Rata-rata IPK
Lulusan
(4)

4 Tahun
4 Tahun
4 Tahun

3,32
3,23
3,17

4 Tahun

3,24

Pandangan FITK tentang rara-rata masa studi dan rata-rata IPK lulusan, yang
mencakup aspek: kewajaran, upaya pengembangan, dan upaya peningkatan mutu.
Serta kendala-kendala yang dihadapi.
Upaya pengembangan dan peningkatan mutu lulusan uang dilakukan oleh FITK IAIN

Ambon mencakup aspek sebagai berikut:
a. Aspek kewajaran
FITK IAIN Ambon terkait aspek kewajaran IPK program studi dalam lingkup fakultas
tergolong baik dengan kategori wajar. Hal ini menunjukan bahwa proses pembelajaran di
FITK masih dalam kategori wajar (3,24) dan masih ada peluang untuk pengembangan dan
peningkatan prestasi.
b. Upaya Pengembangandan Peningkatan Mutu
Upaya pengengembangan dan peningkatan prestasi akademik di FITK IAIN Ambon
antara lain: penyediaan UKM sebagai tempat bimbingan prestasi mahasiswa; (2)
peningkatan dan penyiapan sarana pembelajaran termasuk fasilitas laboratorium, dan
layanan kesehatan serta pembelajaran berbasis IT yang memadai; (3) Memberikan
kesempatan berpartisipasi dalam kegaiatan pelatihan yang bersifat pengembangan
akademik internal daneksternal FITK; (4) Memberikan motivasi dan kesempatan partisipasi
mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (5) memberikan
motivasi melalui kuliah umum; 6) memberikan pelatihan penulisan karya ilmiah, penelitian,
olahraga dan seni bagi mahasiswa; (7) Penyediaan dana kepada mahasiswa untuk
pengembangan akademik dan non-akademik baik berupa beasiswa prestasi maupun biaya
untuk penelitian akhir studi dan pengabdian kepada masyarakat. (8) Reorientasi kurikulum
setiap 5 Tahun.
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c. Kendala yang dihadapi
Kendala yang dihadapi oleh fakultas dan FITK mahasiswa IAIN Ambon dalam
penyelesaian studi tepat waktu dan rata-rata IPK, disebabkan adanya kendala sebagai
berikut.
1. Beban SKS minimal untuk mahasiswa dua tahun terakhir terlalu kecil. Mahasiswa
yang memiliki IP dibawah 2 hanya mampu menawarkan maksimal 6 SKS;
2. Persyaratan untuk ujian proposal yang mewajibkan mahasiswa harus memenuhi 120
SKS sesuai dengan Pedoman Akademik IAIN Ambon;
3. Persyaratan untuk mengikuti PPKT yang mewajibkan mahasiswa harus memenuhi
120 SKS dan telah lulus dari Mahad Al’Jamiah dengan predikat minimal “B” sesuai
dengan Pedoman Akademik IAIN Ambon;
4. Kebijakan pimpinan institut terkait waktu pembayaran SPP dan registrasi mahasiswa
yang belum memuat tentang perpanjangan pembayaran SPP dan registrasi
mahasiswa;
5. Kurang pemahaman mahasiswa tentang aplikasi online yang diterapkan oleh pihak
fakultas maupun intitut (SIAKAD, SPP online);

6. Belum adanya ketentuan terkait penawaran matakuliah bagi mahasiswa yang
mengambil cuti kuliah.
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STANDAR 4.
SUMBER DAYA MANUSIA
4.1 Dosen Tetap
Dosen tetap dalam borang akreditasi BAN-PT adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan
sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan Kopertis,
dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya.
Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan
mempunyai penugasan kerja minimum 20 jam/minggu.
Dosen tetap dipilah dalam 2 kelompok, yaitu:
1. dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS
2. dosen tetap yang bidang keahliannya di luar PS

4.1.1 Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan masing-masing PS di
lingkungan Fakultas/Sekolah Tinggi, berdasarkan jabatan fungsional dan pendidikan
tertinggi, dengan mengikuti format tabel berikut.
Jumlah Dosen Tetap yang Bertugas
pada Program Studi:
No.

(1)
A
1
2
3
4
B
1
2
3

4.1.2

Hal

(2)
Jabatan Fungsional:
Asisten Ahli
Lektor
Lektor Kepala
Guru Besar/Profesor
TOTAL
Pendidikan
Tertinggi :
S1
S2/Profesi/Sp-1
S3/Sp-2
TOTAL

Pend.
Agama
Islam
(3)

Pend.
Biologi

Pend.
Matematika

(4)

(5)

4
9
10
2
25

7
6
4
0
17

0
11
14
25

0
14
3
17

MPI

Total di
Fakultas

PGMI

Tadris
IPA

(6)

(7)

(8)

(9)

8
4
1
0
13

3
5
1
0
9

6
5
1
0
12

7
1
1
0
9

35
30
18
2
85

0
10
3
13

0
7
2
9

0
10
2
12

0
8
1
9

0
60
25
85

Banyaknya penggantian dan perekrutan serta pengembangan dosen tetap yang
bidang keahliannya sesuai dengan program studi pada Fakultas/Sekolah Tinggi
dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut.
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No.

Hal

(1)

(2)

1

Banyaknya dosen
pensiun/berhenti
Banyaknya perekrutan
dosen baru
Banyaknya dosen tugas
belajar S2/Sp-1
Banyaknya dosen tugas
belajar S3/Sp-2

2
3
4

4.1.3

Pend.
Agama
Islam
(3)

Pend.
Biologi

Pend.
Matematika

MPI

PGMI

Tadris
IPA

Total di
Fakultas

(4)

(5)

0

0

(8)
0

(9)

0

(6)
0

(7)

0
3

2

6

3

5

8

27

0

0

0

0

0

0

0

2

4

3

1

0

0

10

0

Pandangan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang data pada butir 4.1.1 dan 4.1.2, yang
mencakup aspek: kecukupan, kualifikasi, dan pengembangan karir. Kendala yang
ada dalam pengembangan tenaga dosen tetap.

Pandangan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) tentang tenaga dosen tetap
sangat baik yang tercermin dari proyeksi yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya
oleh pihak intitusi IAIN Ambon baik dari segi pendanaan maupun beban tugas mengajar
dosen. Pengembangan dosen di FITK mengacu pada Pedoman Pengelolaan Sumber Daya
Manusia di IAIN Ambon. Adapun pandangan FITK sebagai berikut:
a. Aspek Kecukupan
Dosen FITK ditinjau dari segi kecukupan pendidikan, rata-rata memiliki kualifikasi S2
yaitu 60 orang dari Tabel 4.1.1. Dosen dengan kualifikasi S3 dari Tabel 4.1.1 sebanyak 25
orang. Dengan demikian jumlah total dosen FITK berdasarkan Tabel 4.1.1 dan 4.1.2
sebanyak 85 orang, dan tidak ada yang memiliki kualifikasi S1. Dari jumlah Mahasiswa
FITK sebanyak 1805 orang, maka rasio dosen:mahasiswa yaitu sebesar 1:21. Rasio ini
sudah memenuhi aspek kecukupan.
b. Aspek Kualifikasi Dosen
Dosen FITK IAIN Ambon berdasarkan aspek kualifikasi dosen sampai tahun 2019
telah memiliki 85 dosen (berdasarkan Tabel 4.1.1.dan 4.1.2) dengan kualifikasi pendidik S2
yaitu 60 orang (70,59%) dan kualifikasi S3 sebanyak 25 orang (29,41%) dari jumlah
total dosen sebanyak 85 orang. Diri segi jabatan fungsional, Asisten Ahli sebanyak 35
(41,18%), lektor berjumlah 30 orang (35,29%), lektor kepala berjumlah 18 orang (21,18%),
dan guru besar berjumlah 2 orang (2,35%). Dengan demikian dosen di FITK IAIN Ambon
sudah cukup memenuhi aspek kualifikasi dosen dalam penyelenggaraan proses
pendidikan yang bermutu di FITK IAIN Ambon.
c. Aspek Pengembangan Karier
FITK IAIN Ambon menyadari bahwa, terdapat dosen

dengan jabatan tenaga

pendidik yang dikarenakan dosen tersebut baru diangkat sebagai dosen, sehingga perlu
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untuk segera mengusulkan jabatan fungsional dosen asisten ahli. Selain itu. FITK
menyadari bahwa fakultas baru memiliki 2 orang dosen yang memperoleh

gelar guru

besar, sehingga berusaha mendorong dosen yang berkualifikasi S3 untuk segera
mengusulkan gelar akademik tersebut. Selain itu juga pihak fakultas mendorong dosen
yang berkualifikasi S2 untuk dapat melanjutkan studi S3 dengan merekomendasikan dana
hibah program 5000 doktor dari Kementerian Agama. Sampai saat ini, jumlah dosen yang
sedang menjalankan tugas belajar S3 berjumlah 10 dosen yang tersebar di perguruan
tinggi dalam dan luar negeri.
d. Kendala yang dihadapi terkait pengembangan Dosen.
Keinginan FITK untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan
karier dosen tidak lepas dari hambatan yang dihadapi. Hambatan tersebut dapat terkait
dengan dosen bersangkutan ataupun mekanisme/atauran yang berlaku. Hambatan dari
dosen untuk pengembangan kareir seperti biaya pendidikan S3 yang relatif tinggi, faktor
umur, dan

pertimbangan

pribadi/keluarga.

Untuk mengantisipasinya, FITK

selalu

memberikan motivasi pengembangan kualitas dosen dengan memberikan contoh dosen
lain yang sedang menjalani studi S3. Selain itu FITK selalu memberikan informasi dan
brosur tentang beasiswa melalui papan pengumuman, website tarbiyah@iainambon.ac.id,
atau WA grup. Sebagai contoh yaitu dana hibah 5000 doktor dari kementerian agama RI.
Hambatan lainnya terkait mekanisme/aturan seperti nilai TOEFL dan IELST dari
lembaga bahasa asing yang diakui, persyaratan memperoleh beasiswa, dan kurang nya
beasiswa/dana pendidikan yang disiapkan oleh fakultas ataupun pihak institusi, pengusulan
guru besar yang mengharuskan penelitian yang termuat dalam jurnal yang terindeks
scopus. Solusi dari permasalahan tersebut, FITK melalui lembaga IAIN Ambon telah
melakukan kerja sama dengan IELST dalam penyelenggaraan ujian bahasa asing bagi
para dosen yang ingin melanjutkan studi ke S3. Terkait pengusulan guru besar, pihak FITK
telah berupaya memberikan masukan kepada pihak LPPM IAIN Ambon untuk menfasilitasi
hasil penelitian dosen untuk diterbitkan ke jurnal yang terindeks scopus. Selain itu juga,
FITK sudah memiliki 4 jurnal terakreditasi SINTA 4, diantaranya, Biosel, Al-Iltizam, dan
Matematika dan Pembelajaran.

4.2 Tenaga kependidikan
Data tenaga kependidikan yang ada di Fakultas atau PT yang melayani mahasiswa PS
dengan mengikuti format tabel berikut:
No.
(1)
1
2

Jenis Tenaga
Kependidikan
(2)
Pustakawan *
Laboran/ Teknisi/
Analis/ Operator/

S3
(3)

Jumlah Tenaga Kependidikan dengan
Pendidikan Terakhir
S2
S1
D4 D3 D2 D1
SMA/SMK
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
2
1
1
2
2

Unit Kerja
(11)
IAIN AMBON
FITK IAIN AMBON
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3
4

Programer
Administrasi
Lainnya : …
Total

1
4
0

8

8
8
19

1
1
4

0

FITK IAIN AMBON
FITK IAIN AMBON
31

* Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan

Pandangan Fakultas tentang data di atas yang mencakup aspek: kecukupan, dan
kualifikasi. Kendala yang ada dalam pengembangan tenaga kependidikan.

Pandangan FITK terkait tenaga kependidikan sudah cukup dalam segi jumlah untuk
dapat melakukan tupoksi dengana sangat baik dan memiliki kualifikasi yang baik. Adapun
pengelolaan tenaga kependidikan, FITK mengacu pada Pedoman Pengelolaan Sumber
Daya Manusia IAIN Ambon. Pandangan FITK terkait tenaga kependidikan adalah sebagai
berikut:
a.

Aspek Kecukupan
Tenaga kependidikan yang ada di FITK IAIN Ambon berjumlah 31 orang yang terdiri

dari pustakawan berjumlah 3 orang (9,68%), Laboran/teknisi/analis/programmer berjumlah
5 orang (16,13%), Administrasi berjumlah 10 orang (32,26%),

dan lainya 13 orang

(41,94 %). Dengan demikian maka tenaga kependidikandalam menjalankan tupoksinya di
FITK dari

segi

jumlah

sudah

cukup

jika

dibandingkan

dengan

rasio

tenaga

kependidikan:dosen (1:3) dan tenaga kependidikan: Mahasiswa (1:62).
b. Aspek Kualifikasi
Pandangan FITK terhadap tenaga kependidikan terkait aspek kualifikasi yaitu
kualifikasi S2 berjumlah 8 orang (25,81%), S1 berjumlah 19 orang (61,29%), dan kualifikasi
SMA/SMA berjumlah 4 orang (12,90%). Data ini terlihat tidak ada tenaga kependidikan
berkualifikasi SMP atausederajat, bahkan kualifikasi S2 berjumlah 8 orang. Dengan
demikian maka tenaga kependidikan di FITK IAIN Ambon sudah mampu memberikan
kualitas pelayanan yang optimal dalam proses pengelolaan layanan pendidikan di
fakultas.
c. Kendala dalam Pengembangan Tenaga Kependidikan
Kendala yang dihadapi oleh FITK dalam pengembangan tenaga kependidikan
terlihat pada birokrasi yang diterapkan oleh pihak institut. Pendelagasian dalam mengikuti
kegiatan sering kurang sesuai dan factor kurangnnya terkait kegiatan yang diikuti peserta
sehingga hasil kegiatan tersebut tidak dapat diaplikasikan. Selain itu sumber dana dalam
pengembangan kualifikasi tenaga kependidikan kurang mendukung.

Upaya yang

dilakukan oleh FITK mengantisipasi kendala tersebut dengan melihat tujuan dan maksud
kegiatan yang akan dilakukan serta pendelegasian yang tepat. FITK juga mendorong
peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan dengan membrikan informasi beasiswa bagai
yang berminat untuk melanjutkan studinya.
Selain kualifikasi akademik, FITK juga mendorong kualifikasi tenaga kependidikan
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untuk mengikuti diklat kepemimpinan Tingkat IV yang diikuti oleh Kabag TU FIT Ahmad
Syaikhu, M.Hi,, M.Hum yang hasilnya diterapkan di FITK dengan software e-office
sebagai aplikasi tata persuratan on-line dilingkup IAIN Ambon.
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STANDAR 5.
KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK
5.1

Kurikulum
Peran Fakultas/Sekolah Tinggi dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum
untuk program studi yang dikelola.

Kurikulum Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan disusun oleh Program Studi
Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Biologi, dan Pendidikan Matematika dengan
memperhatikan pencapaian visi dan misi FITK IAIN Ambon dengan mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengambangan kurikulum FITK IAIN Ambon
mengacu pada PP RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
Pengembangan kurikulum ini, FITK

sangat berperan sangat aktif dengan memberikan

fasilitas, pengorganisasian kegiatan serta

bantuan pendanaan mulai dari perencanaan

sampai dengan implementasi pelaksanaan kurikulum di fakultas. Pengembangan kurikulum
yang dimaksud adalah pengembangan kurikulum 2013 menjadi kurikulum KKNI yang
implementasinya ditetapkan oleh Rektor IAIN Ambon melalui SK Rektor IAIN Ambon No.186
Tahun 2016 tertanggal 28 Desember 2016.
Peran FITK IAIN Ambon dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum dalam
bentuk pemberian fasilitas yaitu dimulai dengan kebijakan pimpinan FITK IAIN Ambon
kepada program studi untuk menganalisis kebutuhan terkait pengembangan kurikulum.
Pemberian fasilitas oleh FITK dengan menfasilitasi semua kebutuhan program studi mulai
dari ketersediaan sarana dan prasarana (perlengkapan ATK), ruang kerja tim yang
menggunakan ruang Rapat FITK lantai 2, sampai dengan pemanfaatan fasilitas kendaran
operasional FITK. Selain itu, dalam proses penyusunan kurikulum ini, pihak fakultas
melakukan koordinasi dengan semua unit dalam lingkup IAIN Ambon. Fasilitas FITK dalam
implementasi kurikulum yang telah ditetapkan dalam rapat senat IAIN Ambon selanjutnya
disosialisaikan melalui rapat pimpinan fakultas, yang dihadiri oleh pimpinan FITK, ketua
jurusan dan ketua gugus mutu FITK IAIN Ambon. Adapun hasilnya ditindaklanjuti

oleh

pimpinan FITK IAIN Ambon dengan pendistribusian dokumen kurikulum baru sampai ke
program studi.
Perananan FITK IAIN Ambon dalam bentuk pengorganisasian kegiatan dimulai
dengan rapat pimpinan FITK dalam menyusun tim penyusunan kurikulum FITK dan Program
studi. Selanjutnya pihak fakultas menfasilitasi tim untuk mengikuti workshop reorientasi
kurikum KKNI tahun 2014 oleh Dr. Barmawi Munthe. Tim selanjutnya mempresentasikan
hasil penyusunan kurikulum di tingkat pimpinan fakultas. Adapun hasilnya, wakil Dekan I
FITK berkoordinasi dengan prodi Pendidikan Biologi, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan
Matematika untuk melakukan proses finishing kurikulum KKNI FITK yang selanjutnya akan
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dibukukan menjadi buku Kurikulum KKNI FITK IAIN Ambon. Berikut gambar reorientasi
kurikulum.

Gambar 5.1 Workshop Reorientasi Kurikulum
Peranan FITK dalam bentuk penyediaan bantuan dana kepada tim penyusunan
kurikulum di program studi tertuang dalam anggaran dana DIPA FITK IAIN Ambon (RKA-KL
FITK IAIN Ambon)1. Perencanaan anggaran dimulai dalam rapat kerja ditingkat Fakultas
yang hasilnya dijadikan rujukan oleh fakultas untuk bahan kajian dalam rapat koordinasi
(Rakor) tingkat institut dan dilanjutkan dengan rapat kerja (Raker) tingkat institut. Berikut
dokumentasi
5.2

Pembelajaran
Peran Fakultas/Sekolah Tinggi dalam memonitor dan mengevaluasi pembelajaran.

Kurikulum yang dikembangkan oleh FITK IAIN Ambon adalah kurikulum KKNI yang
telah ditetapkan implementasinya disahkan oleh Rektor melalui SK rektor IAIN Ambon No.
186 Tahun 2016. Pelaksanaan kurikulum ditingkat program studi dimonitoring dan dievaluasi
oleh fakultas berkerjasama dengan LPM IAIN Ambon dan gugus mutu FITK IAIN Ambon.
Monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum FITK IAIN Ambon dilaksanakan
oleh Gugus Mutu FITK IAIN Ambon dan program Studi setiap semester, meliputi: perangkat
pembelajaran seperti : RPS, jurnal perkuliahan, jadwal kuliah, dan evaluasi pembelajaran
(UTS dan UAS).
Mekanisme monitoring dan evaluasi terkait implementasi kurikulum KKNI terlihat pada
proses pembelajaran di ketiga program studi yaitu Pendidikan Biologi, pendidikan Agama
Islam, dan Pendidikan Matematika. Monitoring dan evaluasi dilakukan mulai dari
perencanaan perkuliahan sampi dengan
PPEP.

1

Lihat RKA-KL FITK 3 tahun terakhir

hasil pembelajaran dengan mengadopsi model
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Monitoring perkuliahan yaitu keberadaan perangkat pembelajaran setiap dosen
pengampu mata kuliah mulai dari silabus dan RPS serta waktu efektif perkuliahan.
Pelaksanaan monitoring perkuliahan dilakukan melalui absensi dosen dan mahasiswa serta
dan jurnal mengajar dosen. Terkait hasil pembelajaran dilakukan monitoring dan evaluasi
dengan pengecekan kualitas soal tes (kesesuaian dengan Silabus dan RPS) dan jumlah
kehadiran dosen yaitu 14 kali dari 16 kali tatap muka. Apabila terjadi kesenjangan dalam
soal tes maupun kehadiran mengajar dosen, maka ditindak lanjuti oleh ketua program studi
bersama gugus mutu dengan memanggil dosen mata kuliah tersebut untuk diperbaiki dan
dilengkapi

jumlah tatap muka yang ditetapkan dalam standar mutu FITK. FITK juga

melakukan monitoring terkait nilai dosen dalam pengimputan data SIAKAD. Jika masih ada
dosen yang belum mengimput nilai, maka pimpinan FITK mengirimkan surat teguran ke
dosen bersangkutan.
Bentuk evaluasi yang dilakukan FITK IAIN Ambon terkait implemtasi kurikulum pada
proses pembelajaran yaitu dengan dilakukannya survey terkait kepuasan mahasiswa
kepada dosen dalam proses pembelajaran. Adapun hasilnya akan dievaluasi dan dijadikan
bahan pertimbangan dalam menyusun dosen pengampu mata kuliah pada semester
berikutnya. Sebagaimana diagram berikut.

Gambar 5.2 hasil audit pembelajaran FITK IAIN Ambon
Selain itu juga, monitoring dan evaluasi terhadap dosen dalam pelaksanan kurikulum dapat
dilihat pada laporan kinerja Dosen (BKD dan BKD) yang dikumpulkan ke fakultas dan
program studi.

5.3

Suasana Akademik
Peran Fakultas/Sekolah Tinggi dalam mendorong suasana akademik yang kondusif,
terutama dalam: (1) Kebijakan tentang suasana akademik, (2) penyediaan prasarana
dan sarana, (3) dukungan dana, dan (4) kegiatan akademik di dalam dan di luar kelas.
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Kebijakan FITK terkait suasana akademik mengacu pada Statuta IAIN Ambon BAB
IX tentang Kebebasan akademik, dan Otonomi Keilmuan pasal 11. Kebebasan akademik
termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang
dimiliki anggota sivitas akademika IAIN Ambon untuk melaksanakan kegiatan yang terkait
dengan prilaku akademik civitas akademika yang mencerminkan visi dan misi FITK IAIN
Ambon yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepda masyarakat. Lebih lanjut
kebijakan suasana akademik ini diatur dalam SK Rektor No. 18.a Tahun 2012 tentang
Sistem Pengembangan Suasana Akademik IAIN Ambon. Penciptaan suasana akademik
oleh FITK menitikberatkan pada pentingnya interaksi antara sesama dengan dosen, sesama
mahasiswa, dan dosen–mahasiswa untuk mengoptimalkan proses pembelajaran di FITK
IAIN Ambon.
Upaya FITK dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti
penyidiaan layanan internet, perpustakaan, dan adanya gazebo-gazebo disetiap unit kerja
FITK IAIN Ambon. Upaya penyelenggaraan suasana akademik di FITK, dilakukan dengan
koordinasi antara pimpinan, dosen dan perwakilan mahasiswa

dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik. Kertibatan mahsiswa
dala perencanaan terlihat pada rapat kerja fakultas dan rapat kerja institut. Berikut diagram
kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas praktek.

Diagram 5.1 Evaluasi Kepuasan Mahasiswa Terhadap Fasilitas Laboratorium
Pelaksanaan suasana akademik di FITK IAIN Ambon didukung dengan dana yang
termuat dalam DIPA FITK IAIN Ambon (RKA-KL). FITK memberikan dana kepada program
studi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengembangkan suasana akademik
seperti kegiatan Gebyar PAI, EXPOBIOMA, dan seminar internasional matematika, serta
kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa binaan FITK IAIN Ambon.
Suasana akademik dalam perkuliahan di dalam kelas terlihat pada kontrak
perkuliahan antara dosen dengan mahasiswa. Kontrak perkulihan ini menciptakan suasana
diskusi dosen dengan mahasiswa terkait waktu pembelajaran, tata tertib, tugas, dan
mekasnisme ujian. (UTS dan UAS). Terkait dengan pembelajaran di luar kelas terlihat
kegiatan pengabdian dosen-mahasiswa di desa binaan FITK dan pemberian tugas mata
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kuliah yang diarahkan pada penggunaan fasilitas FITK seperti perpustakaan, Laboratorium
kumputer, Laboratorium MIPA, dan aksess internet yang tersedia.
.
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STANDAR 6.
PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA SISTEM INFORMASI
6.1

Pembiayaan

6.1.1

Tuliskan jumlah dana termasuk gaji dan upah yang diterima di Fakultas/Sekolah
Tinggi selama tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut.

Sumber Dana

Jenis Dana

(1)

(2)

PT sendiri

Gaji dan tunjangan dosen
tetap PNS
RKAKL Fakultas
Gaji dosen tetap non PNS
Gaji pegawai honorer dan
petugas kebersihan
Investasi Prasarana
Buku Perpustakaan
Pendidikan
Cleaning Service
Security
Ma’had Al-Jami’ah
Penelitian
Pengabdian masyarakat
Investasi SDM
Investasi Sarana

TS-2
(3)

Jumlah Dana (Juta Rupiah)
TS-1
(4)

TS
(5)

6.656,5
1.652,00

8.105,5
1.727,00

8.546,05
1.727,00

408,00

408,00

408,00

1.977,04

2.077,97

2.056,99

27,332,15
308,00

29.924,63
193,00

26.321,30
198,00

6.158
1.652,00
490,06

5.831,1
1.727,00
456,22

6.194,21
1.727,00
720,00

350,00

175,00

380,00

526,35

797,00

780,00

85,00

92,00

22,00

1.153,9820

621,89

1.070,21

245,20

273,85

143,85

Yayasan

Diknas

Sumber lain

PPIM dan UNDP

1.700,00
150,00

CRC UIN Syarif
Hidayatullah
The Asia Foundation
Sumbangan/swadaya
Total

48.994,282

200,00
5,00

11,00

52.615,160

52.155,610
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Penggunaan dana.
Jumlah Dana dalam Juta Rupiah dan Persentase

No.

Jenis Penggunaan

(1)

1
2
3

Rp
(3)

(2)

Pendidikan
Penelitian
Pengabdian kepada
Masyarakat
Investasi prasarana
Investasi sarana
Investasi SDM
Gaji

4
5
6
7

TS-2

5.018,29
526,35
116,43
24.325,64
2.733,22
1.153,98
6.656,53

TS-1
%
(4)

TS

Rp
(5)

%
(6)

12,4
1,3
0,29

4.580,44
265,00

10,44
0,60
0,26

60,02
6,74
2,85
16,4

29.924,63 68,19
273,85
0,62
621,89
1,42
8.105,53
18,47

112,00

Rp
(7)

%
(8)

6.351,21
780,00

14,12
1,73
0,27

120,00
26.321,30
30,67
1.070,21
8.546,05

58,50
0,32
2,38
18,99

Penggunaan dana untuk penyelenggaraan kegiatan tridarma per program studi.
No.

Nama Program Studi

(1)

(2)

1
PAI
2
Pendidikan Biologi
Pendidikan Matematika
6.1.2

Jumlah Dana (Juta Rupiah)

TS-2

TS-1

(3)

(4)

(5)

5.386
4.445
4.934

5.251
4.333
3.435

4.612
2.491
3.156

TS

Uraikan pendapat pimpinan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang perolehan dana pada
butir 6.1.1, yang mencakup aspek: kecukupan dan upaya pengembangannya.
Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi.

Alokasi dana yang diperoleh FITK berdasarkan hasil raker dijelaskan sebagai berikut.
1. Kecukupan dana yang diperoleh FITK
Kecukupan pendanaan bagi terselenggaranya proses pendidikan di semua program
studi pada lingkup FITK dijamin melalui pengelolaan dan dapat dipertanggung jawabkan
(laporan kegiatan). Penganggaran fakultas diawali dengan perencanaan anggaran yang
diusulkan oleh unit-unit di bawah fakultas termasuk program studi sebelum suatu tahun
akademik berakhir.
2. Kendala
Oleh karena pertanggung jawaban anggarannya diawasi oleh Negara, hal ini
mempengaruhi FITK mengalami keterbatasan dalam memperoleh dana (investasi) lain
selain APBN dan mahasiswa.
3. Upaya pengembangan dana
FITK telah melakukan upaya untuk mengembangkan dana, yakni dengan melakukan
kerjasama dengan instansi luar yang sudah terjalin dengan IAIN Ambon dalam bentuk
hibah penelitian dari pemda, beasiswa pemerintah (bidikmisi) supersemar, pertamina,
dan BTN.
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6.2 Sarana
6.2.1

Uraikan penilaian Fakultas/Sekolah Tinggi tentang sarana untuk menjamin
penyelenggaraan program Tridarma PT yang bermutu tinggi. Uraian ini mencakup
aspek: kecukupan/ketersediaan/akses dan kewajaran serta rencana pengembangan
dalam lima tahun mendatang. Uraikan kendala yang dihadapi dalam penambahan
sarana.
Saat ini di semua Gedung FITK telah tersedia akses internet melalui jaringan

terintegrasi dalam kampus IAIN Ambon. Akses dapat melalui jaringan tetap maupun
melalui akses nirkabel di semua area kampus hingga di ruang-ruang kuliah FITK.
Sarana perkuliahan yang lain adalah telah tersedia sarana laboratorium yang memadai,
diantaranya:


Program studi PAI memiliki laboratorium untuk pektek ibadah



Program Studi Pendidikan Biologi memiliki laboratorium IPA dan lab. Alam.



Program studi Pendidikan matematika memiliki laboratorium komputer dan Lab.
Matematika
Sarana lain yang disiapkan oleh program studi-program studi adalah sarana

informasi penyediaan sumber-sumber pustaka, antara lain misalnya tersedianya ruang
baca di Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI).

6.2.2

No.
(1)

1

2
3
4

5

Tuliskan sarana tambahan untuk meningkatkan mutu penyelenggarakan program
Tridarma PT pada semua program studi yang dikelola dalam tiga tahun terakhir.
Uraikan pula rencana investasi untuk sarana dalam lima tahun mendatang, dengan
mengikuti format tabel berikut:
Jenis Sarana
Tambahan
(2)

Alat-alat lab,
komputer, dan
furniture
Buku
perpustakaan
Alat tulis kantor
Bahan
praktikum habis
pakai
Jaringan
TOTAL

Investasi Sarana
Selama Tiga Tahun
Terakhir (Juta Rp)
(3)

Rencana Investasi Sarana dalam Lima Tahun
Mendatang
Nilai Investasi (Juta Rp)
Sumber Dana
(4)
(5)

1.614,90

3.500,00

DIPA IAIN Ambon

699,00

750,00

DIPA IAIN Ambon

1.553,78
707,10

2.000,00
900,00

DIPA IAIN Ambon
DIPA IAIN Ambon

2.053,98
6.638,76

2.250,00
9.400,00

DIPA IAIN Ambon
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6.3 Prasarana
6.3.1

Uraikan penilaian Fakultas/Sekolah Tinggi tentang prasarana yang telah dimiliki,
khususnya yang digunakan untuk program-program studi. Uraian ini mencakup
aspek: kecukupan dan kewajaran serta rencana pengembangan dalam lima tahun
mendatang. Uraikan kendala yang dihadapi dalam penambahan prasarana.

Mutu dan kecukupan akses prasarana yang dikelola Fakultas Ilmu tarbiyah dan
Keguruan IAIN Ambon untuk keperluan PS, antara lain:
1. Masing-masing program studi memiliki gedung sendiri
Ruang kuliah dan ruang sidang dengan jumlah 66 ruang dengan kapasitas rata-rata
60 orang. Penggunaan ruang sesuai dengan kebutuhan yang terdapat di lingkungan
FITK IAIN Ambon diatur secara terpusat di tata usaha FITK mulai pukul 07.00 – 18.00
WIT.
2. Ruang kantor dengan luas dan jumlah yang memadai dilengkapi peralatan yang
mendukung kelancaran pengelola dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran
3. Selain perpustkaan yang terpusat di IAIN Ambon terdapat pula di masing-masing
program studi (ruang baca). Pelayanan terhadap pengguna perpustakaan di setiap
hari kerja dari pukul 08.00 hingga pukul 17.00.
4. Gedung Auditorium IAIN Ambon yang dapat menampung kurang lebih 2.000 (dua
ribu) orang yang dilengkapi dengan sarana sound sistem, dan lain-lain.
5. Fasilitas lain yang dapat dimanfaatkan oleh segenap civitas academika IAIN Ambon
termasuk FITK adalah: bank, warnet, ATM, lapangan parkir, kantin, dan ruang-ruang
bersama bagi mahasiswa.
6. Untuk menciptakan suasana sehat dalam berinteraksi sesama sivitas akademika IAIn
Ambon di luar kegiatan perkuliahan, maka tersedia juga fasilitas ibadah, olahraga, dan
kesenian. Terdapat mesjid kampus untuk pelaksanaan ibadah shalat, untuk kegiatan
olahraga dapat dilakukan di Gedung olahraga (GOR) sedangkan untuk fasilitas
kesenian tersedia seperangkat alat musik di studio musik IAIN Ambon.
Kendala yang dihadapi dalam penambahan prasarana adalah terkait dengan lahan
konservasi air sehingga dimungkinkan ada larangan membangun dari pemerintah dan
prosedur pengadaan yang memakan waktu lama sesuatu dengan peraturan pemerintah
yang harus melalui proses lelang apabila anggaran yang dibutuhkan lebih dari 200 juta.
Solusi yang telah dilakukan oleh pimpinan IAIN Ambon adalah dengan membuka
lahan baru untuk pembangunan IAIN Ambon ke depan. Lahan yang telah dibuka berada
pada kabupaten Maluku Tengah.
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6.3.2

Sebutkan prasarana tambahan untuk semua program studi yang dikelola dalam tiga
tahun terakhir. Uraikan pula rencana investasi untuk prasarana dalam lima tahun
mendatang, dengan mengikuti format tabel berikut:
Jenis Prasarana
Tambahan

No.
(1)

(2)

1

Investasi
Prasarana
Selama Tiga Tahun
Terakhir (Juta Rp)
(3)

Gedung/bangunan, 56.245,93
Telepon
Jalan/Jembatan
3.747,70
Internet
720,00
Listrik
2.328,00
TOTAL
63.031,63

2
3
4

Rencana Investasi Prasarana dalam Lima
Tahun Mendatang
Nilai Investasi (Juta Rp)

Sumber Dana

(4)

(5)

65.000,00

DIPA IAIN Ambon

4.250,00
800,00
2.500,00
72.550,00

DIPA IAIN Ambon
DIPA IAIN Ambon
DIPA IAIN Ambon

6.4 Sistem Informasi
6.4.1

Jelaskan sistem informasi manajemen dan fasilitas ICT (Information and
Communication Technology) yang digunakan Fakultas/Sekolah Tinggi untuk proses
penyelenggaraan akademik dan administrasi (misalkan SIAKAD, SIMKEU, SIMAWA,
SIMFA, SIMPEG dan sejenisnya), termasuk distance-learning.
Jelaskan
pemanfaatannya dalam proses pengambilan keputusan dalam pengembangan
institusi.
Pemanfaatan sistem informasi manajemen dan fasilitas ICT (Information and

Communication Technology) yang digunakan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN
Ambon untuk proses penyelenggaraan akademik dan administrasi (misalkan SIAKAD
CLOUD, SIMKEU, SIMAWA, SIMFA, SIMPEG dan sejenisnya), termasuk distance-learning
dalam proses pengambilan keputusan dalam pengembangan institusi, antara lain
a. Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan FITK dalam proses pembelajaran
Banyaknya tatap muka (16 x pertemuan) berlangsung dalam proses pembelajaran,
dengan rincian 50 menit untuk perkuliahan dalam kelas dan 60 menit untuk
praktikum.

Untuk

memperlanacar

kegiatan

proses

pembelajaran

di

kelas

menggunakan fasilitas LCD, laptop dan hotspot FITK IAIN Ambon. Sedangkan di
luar kelas juga terakses oleh jaringan institut.
b. Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan Fakultas dalam administrasi
Mahasiswa program studi dibawah FITK saat ini dapat melakukan proses pengisian
KRS (SIAKAD CLOUD) secara online. sistem elektronik kepegawaian (SIEKA)
Sistem kepegawaian (Simpeg). Daftar inventaris sarana dan prasarana (SIMAK).
Pendaftaran mahasiswa baru juga telah menggunakan system online yang terpusat
di Institut.
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6.4.2

Beri tanda √ pada kolom yang sesuai (hanya satu kolom per baris) dengan
aksesibilitas tiap jenis data, dengan mengikuti format 78ersa berikut.
Jenis Data

Secara
Manual

(1)

(2)

Sistem Pengelolaan Data
Dengan Komputer
Dengan Komputer
Melalui Jaringan
Tanpa Jaringan
Lokal (LAN)

(3)

(4)

(5)
√

1. Mahasiswa
2. Kartu Rencana Studi
(KRS)
3. Jadwal mata kuliah
4. Nilai mata kuliah
5. Transkrip akademik
6. Lulusan
7. Dosen
8. Pegawai
9..Keuangan
10. Inventaris
11. Pembayaran SPP
12. Perpustakaan
6.4.3

Dengan Komputer
Melalui Jaringan
Luas (WAN)

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Jelaskan upaya penyebaran informasi/kebijakan untuk sivitas akademika di Fakultas/
Sekolah Tinggi (misalnya melalui surat, faksimili, mailing list, e-mail,sms,
78ersama78).

Penyebaran informasi/kebijakan untuk sivitas akademika di FITK IAIN Ambon
dilakukan

melalui:

surat,

faksimili,

website:

http://fitk.iainambon@ac.id,

email:

tarbiyah.ambon@gmail.com, sms, WhatsApp (Grup pimpinan FITK, grup Pegawai & dosen
FITK). Penyebaran berbagai informasi dan penyediaan kebutuhan data yang dapat diakses
oleh para mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan FITK dapat dilihat dalam halaman
website fakultas. Demikian juga untuk informasi yang insidental baik informasi formal
maupun informal dapat diinformasikan melalui WhatsApp (Grup pimpinan FITK, grup
Pegawai & dosen FITK).
Media pengumuman konvensional masih tetap digunakan oleh FITK. Media
konvensional seperti pemanfaatan papan pengumuman yang tersedia di fakultas maupun
Jurusan/program studi di tempat-tempat yang mudah diakses oleh sivitas akademika.

6.4.4

Uraikan rencana pengembangan sistem informasi jangka panjang dan upaya
pencapaiannya. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi.

Rencana

strategis

pengembangan

sistem

informasi

jangka

panjang:

mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi, dan komitmen Fakultas/Sekolah
Tinggi dalam hal pendanaan.
Dampak dari teknologi informasi bagi perkembangan fakultas juga dipahami oleh
sivitas akademika (dosen, mahasiswa, dan tenaga FITK, sehingga adaptasi terhadap
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perkembangan zaman ini mutlak dilakukan oleh semua sivitas. FITK di bawah IAIN Ambon
telah memberikan fasilitas TI yang memadai dan kesempatan yang luas kepada sivitas
untuk melakukan aktivitasnya, baik dalam proses Pendidikan, penelitian, maupun
pengabdian kepada masyarakat.
Fasilitas jaringan wifi telah bisa diakses oleh siapapun di lingkungan FITK maupun
IAIN Ambon, di manapun keberadaannya, bahkan kapan pun dibutuhkan tersedia. Hal ini
akan terus ditingkatkan kualitasnya. LCD, laptop, dan computer juga disiapkan untuk
menunjang kegiatan akademik, dosen bisa mengembangkan keterampilannya untuk
menciptakan bahan pembelajaran (e-learning). Hal ini juga akan terus dikembangkan dan
ditingkatkan ke masa depan. Jumlah computer yang dibutuhkan lab. komputer juga akan
terus dikembangkan.
Mahasiswa FITK telah juga menyadari manfaat Bahasa asing, sehingga oleh dosen
Bahasa inggris dan Bahasa arab menangkap peluang ini untuk kemajuan FITK. Berkaitan
dengan hal tersebut IAIN Ambon telah juga memberikan fasilitas lab. Bahasa dan bekerja
sama dengan pihak lain untuk pelaksanaan tes TOEFL di bawah koordinasi Dekan FITK
dan kepala pusat Bahasa. Hal ini akan terus dikembangkan dan telah dibuka ruang
geraknya.
Adapun kendala-kendala yang dihadapi fakultas, antara lain:
1. Sebagian besar mahasiswa FITK IAIN Ambon berasal dari daerah yang belum memiliki
jaringan
2. Ada sebagian kecil sivitas akademika yang belum memiliki kemampuan untuk
memanfaatkan TI
3. Tenaga kependidikan yang menangani kebutuhan IT masih terbatas
4. Pada waktu-waktu sibuk terkadang jaringan internet lambat.
Untuk mengatasi kendala-kendala di atas maka FITK telah melakukan orintasi IT
kepada mahasiswa baru, melaksanakan pelatihan penggunaan IT, meminta kesediaan
mahasiswa akhir yang bisa IT untuk membantu di fakultas maupun jurusan/program studi,
walaupun mungkin belum maksimal seperti yang diaharapkan namun fakultas terus saja
berbenah dan meningkatkan kebutuhan untuk mendukung IT.
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STANDAR 7.
PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
7. 1. Penelitian
7.1.1 Jumlah dan dana penelitian yang dilakukan oleh masing-masing PS di lingkungan
Fakultas/Sekolah Tinggi dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel
berikut:
No.
(1)

1
2
3.

Nama Program
Studi
(2)

Pendidikan
Agama Islam
Pendidikan
Biologi
Pendidikan
Matematika
Total

Jumlah Judul Penelitian
TS-2
TS-1
TS
(3)
(4)
(5)

17

24

26

7

9

5

11

13

14

nb=46

nc=45

na=35

Total Dana Penelitian (Juta Rp)
TS-2
TS-1
TS
(6)
(7)
(8)

301

496

370

90

246

136

47,25

130

86

nd=438.25

ne=872

nf=592

Jumlah Dosen tetap 87
Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun (R DP) 7,288 juta
Rata-rata jumlah penelitian per dosen per tiga tahun 1 – 2
Catatan: Kegiatan yang dilakukan bersama oleh dua PS atau lebih sebaiknya dicatat sebagai
kegiatan PS yang relevansinya paling dekat.

7.1.2 Pandangan pimpinan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang data pada butir 7.1.1, dalam
perspektif: kesesuaian dengan Visi dan Misi, kecukupan, kewajaran, upaya
pengembangan dan peningkatan mutu. Kendala-kendala yang dihadapi.

Pandangan pimpinan FITK IAIN Ambon terkait data jumlah dan dana terlihat dari
jumlah dosen tetap sebanyak 87 dosen. Dari jumlah judul penelitian yang dilakukan oleh
dosen di Program Studi PAI, pendidikan Biologi, dan Pendidikan Matematika terlihat sudah
mencerminkan aspek kesesuaian dengan visi, misi FITK IAIN Ambon. Rata-rata jumlah
penelitian per dosen per tiga tahun sebesar 1 – 2 peneltian yang berarti bahwa, dari segi
kecukupan telah terpenuhi di FITK IAIN Ambon. Rata-rata jumlah dana penelitian per dosen
per tiga tahun adalah 7,88 juta yang berarti bahwa dari segi kewajaran jumlah dana
penelitian dosen FITK terpenuhi.
Upaya peningkatan mutu penelitian yang dilakukan FITK dengan menyiapkan fasilitas
dan sumber dana penelitian dan pengabdian bagi dosesn FITK IAIN Ambon. Penyediaan
fasilitas terkait administrasi, informasi dan keberadaan hotspot

wifi di sekitar FITK.

Ketersediaan dana penelitian oleh dosen FITK IAIN Ambon tertuanng dalam RKA-KL LPPM
IAIN Ambon.
Kendala yang dihadapi oleh FITK terkait penelitian dan pengabdian yaitu dana yang
disediakan oleh LP2M terbatas sehingga tidak dapat menampung judul penelitian dosen
yang diajukan. Selain itu, juga tentang konsentrasi judul penelitian yang kurang sesuai
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dengan kriteria yang telah ditetapkan. Upaya mengatasi hambatan tersebut, pihak FITK
melakukan koordinasi dengan pihak pimpinan ditingkat institut untuk dapat diakomodir
dalam Dana DIPA IAIN Ambon (RKA-KL IAIN Ambon). Menyikapi permasalah konsentrasi
judul penelitian yang kurang sesuai, pihak FITK melakukan sosialisasi terkait syarat,
ketentuan dan konsentrasi penelitian dari LPPM IAIN Ambon.

7. 2 Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat
Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat adalah penerapan bidang ilmu untuk
menyelesaikan masalah di masyarakat (termasuk masyarakat industri, pemerintah,
dsb.)
7.2.1 Tuliskan jumlah dan dana kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang
dilakukan oleh masing-masing PS di lingkungan Fakultas dalam tiga tahun terakhir
dengan mengikuti format tabel berikut:

No.
(1)

1

Nama Program
Studi
(2)

Pendidikan
Agama Islam
Pendidikan
Biologi
Pendidikan
Matematika
Total

2.
3.

Jumlah Judul Kegiatan
Pelayanan/Pengabdian
kepada Masyarakat
TS-2
TS-1
TS
(3)
(4)
(5)

72

52

50

50

34

38

55

65

43

na= 177 nb= 151 nc=131

Total Dana
Kegiatan Pelayanan/ Pengabdian
kepada Masyarakat (Juta Rp)
TS-2
TS-1
TS
(6)
(7)
(8)

1.820

82

138

58

124

219

nd=2082

ne=359

Jumlah dosen tetap
Rata-rata banyaknya kegiatan PkM per dosen per tiga tahun (RPKM)
Rata-rata besar dana PkM per dosen per tahun (RDPKM)

189
56
85
nf=330
87
2

8,31 Juta

Catatan: Kegiatan yang dilakukan bersama oleh dua PS atau lebih agar dicatat sebagai kegiatan
PS yang relevansinya paling dekat.

7.2.2

Uraikan pandangan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang data pada butir 7.2.1 dalam
perspektif: kesesuaian dengan Visi dan Misi, kecukupan, kewajaran, upaya
pengembangan dan peningkatan mutu. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi.

Pandangan pimpinan FITK IAIN Ambon terkait data jumlah dan dana PkM terlihat
dari jumlah dosen tetap

sebanyak 87 dosen. Di jumlah dosen yang melaksanakan

pengabdian kepada masyarakat sebanyak 87 orang. Dari aspek jumlah PkM dosen FITK
IAIN Ambon sudah sesuai dengan gambaran visi, misi fakultas. Rata-rata jumlah kegiatan
PkM per Dosen per tahun 3 sebanyak 2 yang berarti bahwa dari segi kecukupan sudah
terpenuhi. Rata-rata jumlah dana PkM per dosen per tiga tahun adalah 8,31 yang berarti
bahwa dari segi kewajaran jumlah dana PkM dosen FITK terpenuhi.

Upaya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh FITK
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IAIN Ambon yaitu dengan mempersiapkan fasilitas dan sumber dana pengabdian yang
bekerja sama dengan LPPM IAIN Ambon. Fasilitas yang disediakan berupa sarana dan
prasaran yang mendukung dan adanya hotspot wifi di FITK IAIN Ambon. Selain itu
kesediaan dana PkM untuk tiap semester, FITK IAIN Ambon bekerja sama dengan pihak
LPPM dalam meningkatkan jumlah maupun dana PkM dalam Raker Institut.
Kendala yang dihadapi oleh FITK terkait dana PkM yang disediakan oleh LPPM
terbatas sehingga tidak dapat menampung kegiatan PkM dosen yang melibatkan
mahasiswa. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak FITK berkoordinasi dengan ketua
LPPM dan Rektor IAIN Ambon untuk dapat meningkatkan PkM baik dari segi jumlah
maupun dana PkM.

7.3 Kegiatan Kerjasama dengan Instansi Lain
7.3.1 Tuliskan instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama*dengan Fakultas/Sekolah
Tinggi dalam tiga tahun terakhir.
No.
(1)

Nama Instansi
(2)

Jenis
Kegiatan
(3)

Kurun Waktu Kerja Sama
Mulai
Berakhir
(4)
(5)

Manfaat yang Telah Diperoleh
(6)

1

UIN
Ar-Raniry Kerjasama
Banda Aceh
Peningkatan
Kualitas
Penerbitan
Jurnal
Elektronik

2019

2023

 Saling
membantu
mewujudkan pengelolaan
jurnal secara elektronik
yangb berkualitas dan
bereputasi
di
kancah
Nasional.
 Melakukan
pertukaran
artikel, revier, dan editor.

2

Universitas Islam Kerjasama
Riau
Peningkatan
Kualitas
Penerbitan
Jurnal
Elektronik

2019

2023

 Saling
membantu
mewujudkan pengelolaan
jurnal secara elektronik
yangb berkualitas dan
bereputasi
di
kancah
Nasional.
 Melakukan
pertukaran
artikel, revier, dan editor.

3

Universitas
Muhammadiyah
Surabaya

Kerjasama
Peningkatan
Kualitas
Penerbitan
Jurnal
Elektronik

2019

2023

 Saling
membantu
mewujudkan pengelolaan
jurnal secara elektronik
yangb berkualitas dan
bereputasi
di
kancah
Nasional.
 Melakukan
pertukaran
artikel, revier, dan editor.

4

FITK UIN Sunan
Kalijaga
Yogyakarta
FITK UIN Sunan

Tri
Darma 5 Juni 2018 5
Juni
Perguruan
2023
Tinggi
Tri
Darma 4 Juni 2018 4Juni

5

Saling bertukar Informasi
tentang Pelaksanaan Tri
Darma Perguruan Tinggi
Saling bertukar Informasi
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6

7

8

9

10

11

Gunung
Bandung
FITK
Kendari

Djati Perguruan
Tinggi
IAIN Tri
Darma
Perguruan
Tinggi
FITK UIN Syarif Tri
Darma
Hidayatullah
Perguruan
Ciputat
Tinggi
FITK
UIN Tri
Darma
Mataram
Perguruan
Tinggi
FKIP Universitas Tri
Darma
Pattimura Ambon Perguruan
Tinggi

2023
4 Mei 2018 4
Mei
2023
4 Juni 2018 4
Juni
2023
4 Mei 2018 4
Mei
2023
2016

2019

MTs Nurul Ikhlas Pendidikan,
Ambon
Penelitian dan
Pengabdian
kepada
Masyarakat
Yayasan
Penyediaan
Pendidikan
Jasa Toefel
Internatioanal
Indonesia
MAN Ambon
Penelitian dan
Pengabdian
Masyarakat
MTs Negeri Batu Penelitian dan
Merah Ambon
Pengabdian
Masyarakat

17
April 17 April
2018
2023

MA Nurul Ikhlas

tentang Pelaksanaan Tri
Darma Perguruan Tinggi
Saling bertukar Informasi
tentang Pelaksanaan Tri
Darma Perguruan Tinggi
Saling bertukar Informasi
tentang Pelaksanaan Tri
Darma Perguruan Tinggi
Saling bertukar Informasi
tentang Pelaksanaan Tri
Darma Perguruan Tinggi
Tranfer Ilmu dan pengalaman
dalam bidang Tri Darma
Perguruan
Tinggi
serta
pengembangan SDM bagi
semua dosen FITK
Prodi PAI Menempatkan
Mahasiswa PPKT pada MTs
Nurul Ikhlas

2018

2020

Tersednya
sarana
bagi
dosen dan mahasiswa untuk
mengikuti ujian toefl

2018

2023

2018

2023

2018

2023

2018

2023

2018

2023

2018

2023

2018

2023

19

SMP Negeri 14 Penelitian dan 2018
Ambon
Pengabdian
Masyarakat

2023

20

SMK
Muhammadiyah
Ambon

2023

Prodi PAI Menempatkan
Mahasiswa Untuk Mengikuti
PPKT di MAN Ambon
Prodi PAI Menempatkan
Mahasiswa Untuk Mengikuti
PPKT Di MTs Negeri Kebun
Cengkeh
Prodi PAI Menempatkan
Mahasiswa Untuk Mengikuti
PPKT Di MA Nurul Ikhlas
Prodi PAI Menempatkan
Mahasiswa Untuk Mengikuti
PPKT Di MTs Nurul Ikhlas
Prodi PAI Menempatkan
Mahasiswa Untuk Mengikuti
PPKT Di MTs Al Anshor
Prodi PAI Menempatkan
Mahasiswa Untuk Mengikuti
PPKT Di MA Al -Anshor
Prodi PAI Menempatkan
Mahasiswa Untuk Mengikuti
PPKT
Di
SMP
Muhammadiyah Ambon
Prodi PAI Menempatkan
Mahasiswa Untuk Mengikuti
PPKT Di SMP Negeri 14
Ambon
Prodi PAI Menempatkan
Mahasiswa Untuk Mengikuti
PPKT
Di
SMK
Muhammadiyah Ambon

12

13

14

15

16

17

18

Penelitian dan
Pengabdian
Masyarakat
MTs Nurul Ikhlas Penelitian dan
Pengabdian
Masyarakat
MTs Al-Anshar
Penelitian dan
Pengabdian
Masyarakat
MA Al-Anshar
Penelitian dan
Pengabdian
Masyarakat
SMP
Penelitian dan
Muhammadiyah Pengabdian
Ambon
Masyarakat

Penelitian dan 2018
Pengabdian
Masyarakat
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21

SMP As-Salam

Penelitian dan 2018
Pengabdian
Masyarakat

22
Pusat penelitian
Laut Dalam
Lembaga Ilmu
Pengetahuan
Indonesia
23

Universitas
Negeri Sultan
Thaha Saiduddin
Jambi

24

Universitas
Darussalam
Ambon

25

SMA Negeri 6
Leihitu
Maluku
Tengah

26

SMP
PGRI
MAWAH Maluku
Tengah

27

SMA
Muhammadiyah
Mamala Maluku
Tengah

28

MTs
Al-Ikhlas
Kelapa
Dua
Seram
Bagian
Barat

29

SMA
Tual

Negeri

2

30

SMP
Tual

Negeri

1

Peningakatan
Sumber Calon
Pendidik,
Pemasyarakat
IPTEK, dan
Diseminasi
Hasil-Hasil
Penelitian
Kerjasama
Bidang Tri
Dharma
Perguruan
Tinggi
Kerjasama
Dalam
Penggunaan
Laboratorium
MIPA Untuk
Kegiatan
Praktikum dan
Penelitian
Pelaksanaan
Pendidikan,
Penelitian, dan
Pengabdian
Masyarakat
Pelaksanaan
Pendidikan,
Penelitian, dan
Pengabdian
Masyarakat
Pelaksanaan
Pendidikan,
Penelitian, dan
Pengabdian
Masyarakat
Pelaksanaan
Pendidikan,
Penelitian, dan
Pengabdian
Masyarakat
Pelaksanaan
Pendidikan,
Penelitian, dan
Pengabdian
Masyarakat
dan Penguatan
Kapasitas dan
Mutu Sekolah
Kerjasama
penyelenggara
an Tri Darma

2014

2023

2019

Prodi PAI Menempatkan
Mahasiswa Untuk Mengikuti
PPKT Di SMP As salam
Ambon
- Informasi Penelitian
- Informasi Pelatihan dosen
dan Mahasiswa
- Pelatihan untuk dosen
“Identifikasi Biota Laut
dengan pendekatan
Genetika”.

2018

2023

- Publikasi Ilmiah
- Kegiatan Aktivitas
Akademis (Seminar,
Workshop, diskusi, dialog,
dll)
- Penggunaan Laboratorium
MIPA IAIN Ambon dalam
kegiatan penelitian
Mahasiswa

2017

2022

2017

2022

- Mitra Mahasiswa
melaksanakan PPKT (PPL
dan Pengabdian)
- Mitra peneletian pendidikan

2017

2022

2017

2022

2017

2022

- Mitra Mahasiswa
melaksanakan PPKT (PPL
dan Pengabdian)
- Mitra peneletian pendidikan
bagi mahasiswa
- Mitra Mahasiswa
melaksanakan PPKT (PPL
dan Pengabdian)
- Mitra peneletian pendidikan
bagi mahasiswa
- Mitra Mahasiswa
melaksanakan PPKT (PPL
dan Pengabdian)
- Mitra peneletian pendidikan

2018

2023

- Mitra penelitian pendidikan
bagi mahasiswa.

2018

2023

- Mitra penelitian pendidikan
bagi mahasiswa
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31

Direktur
Indonesian
International
Education
Foundation

32
Pusat penelitian
Laut Dalam
Lembaga Ilmu
Pengetahuan
Indonesia

Perguruan
Tinggi dan
Penguatan
Kapasitas dan
Mutu Sekolah
Kerjasama
dalam
Penyediaan
Jasa Toefl
Institutional
Testing
Program dan
Peningkatan
Kualitas SDM
Peningakatan
Sumber Calon
Pendidik,
Pemasyarakat
IPTEK, dan
Diseminasi
Hasil-Hasil
Penelitian

November
2018

2014

Novemb
er 2019

2019

Prodi Pendidikan Biologi
FITK IAIN Ambon dapat
bekerjasama dalam
Penyediaan Jasa Toefl
Institutional Testing Program

- Informasi Penelitian
- Informasi Pelatihan dosen
dan Mahasiswa
- Pelatihan untuk dosen
“Identifikasi Biota Laut
dengan pendekatan
Genetika”.

Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan

7.3.2

Tuliskan instansi luar negeri yang menjalin kerjasama*dengan Fakultas/Sekolah
Tinggi dalam tiga tahun terakhir.
Kurun Waktu Kerja
Jenis
Manfaat yang Telah
Sama
No. Nama Instansi
Kegiatan
Diperoleh
Mulai
Berakhir
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1 Kolej
Islam  Pertukaran
2018
2020
 Terlaksananya
kegiatan
Teknologi Antar
Mahasiswa
Seminar Internasional dan
Bangsa
Konferensi Internasioanal
 Kerjasama
Malaysia
di lingkungan prodi dan
dalam
Fakultas pada tahun 2018
kegiatan
penelitian
 Terlaksanya
Kegiatan
Workhop bersama Studi di
 Kerjasama
Asia tenggara
pada
dalam bidang
mahasiswa prodi PAI
pendidikan
2 Universiti Sultan  Pertukaran
2018
2020
 Terlaksananya
kegiatan
Azlan
Shah
Mahasiswa
Seminar Internasional dan
Malaysia
Konferensi Internasioanal
 Kerjasama
di lingkungan prodi dan
dalam
Fakultas pada tahun 2018
kegiatan
 Terlaksanya
Kegiatan
penelitian
Workhop bersama Studi di
 Kerjasama
Asia tenggara
pada
dalam bidang
mahasiswa
prodi
PAI
pendidikan
3 Universiti Islam  Pertukaran
2018
2020
 Terlaksananya
kegiatan
Sultan Sharif Ali
Mahasiswa
Seminar Internasional dan
Brunai
Konferensi Internasioanal
 Kerjasama
Darussalam
di lingkungan prodi dan
dalam
Fakultas pada tahun 2018
kegiatan
 Terlaksanya
Kegiatan
penelitian
Workhop bersama Studi di
 Kerjasama
Asia tenggara
pada
dalam bidang
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Jumlah

pendidikan
3

mahasiswa prodi PAI

Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan

87 |
DAFTAR LAMPIRAN

A. LAMPIRAN YANG HARUS DIKIRIM BERSAMA BORANG YANG DIISI
FAKULTAS/SEKOLAH TINGGI
No.
1
2

Nomor Butir
1.1

Keterangan
Fotokopi SK pendirian Fakultas/Sekolah Tinggi
Dokumen Renstra dan Renop Fakultas/Sekolah Tinggi.

B. LAMPIRAN YANG HARUS DISEDIAKAN FAKULTAS/SEKOLAH TINGGI PADA
SAAT ASESMEN LAPANGAN
No.
1
2

Nomor Butir
2.1
2.5

3

3.1.1

4

5.1

5

6.1.1

6
7

6.4
7.1.1

8

7.2.1

9

7.3.1

10

7.3.2

Keterangan
Dokumen SOP yang terkait dengan tata pamong.
Dokumen tentang sistem penjaminan mutu di tingkat Fakultas/
Sekolah Tinggi
Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup:
(1) Kebijakan penerimaan mahasiswa baru
(2) kriteria penerimaan mahasiswa baru
(3) prosedur penerimaan mahasiswa baru
(4) instrumen penerimaan mahasiswa baru
(5) sistem pengambilan keputusan
Dokumen yang terkait dengan penyusunan dan pengembangan
kurikulum.
Laporan keuangan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam tiga tahun
terakhir.
Daftar software yang berlisensi, petunjuk pemanfaatan SIM.
Hasil penelitian (daftar judul) yang jumlah judulnya ada dalam
borang.
Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (daftar judul) yang
jumlah judulnya ada dalam borang.
Dokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas/Sekolah Tinggi
dengan instansi dalam negeri
Dokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas/Sekolah Tinggi
dengan instansi luar negeri

