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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) merupakan program studi yang 

usianya terbilang cukup muda dalam lingkup Fakultas Tarbiyah IAIN Bone. Program Studi 

PGMI didirikan pada tahun 2014 berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 

1471 Tahun 2014. Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Bone fokus menyelenggrakan 

pendidikan dasar berbasis TPCAK (Technological Pedagogical Content Knowledge), 

termasuk di dalamnya pengembangan media berbasis ICT. Keberadaan Prodi PGMI Fakultas 

Tarbiyah IAIN Bone tidak terlepas dari pengaruh kondisi lingkungan makro dan mikro. 

Pengaruh kondisi lingkungan makro terhadap Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Bone 

tergambar dari keterlibatannya dalam berbagai kegiatan politik seperti mengikuti kegiatan 

seminar kebangsaan nasionalisme dan turut andil sebagai relawan pemantau Pemilu 2019; 

menyelenggarakan pendidikan kewirausahaan; membuat kebijakan pemerataan pendidikan 

dengan memperhatikan sisi ekonomi melalui kerjasama dengan beberapa pihak pemerintah 

nasional dan daerah dalam pemberian beasiswa; kemampuan mahasiswa dalam 

bermasyarakat; ikut melestarikan kebudayaan daerah seperti melakukan studi dan kunjungan 

situs dan artefak (arkeologi keagamaan kerajaan Bone); dan dalam proses perkuliahan 

menggunakan media teknologi serta mengembangkan kreativitas mahasiswa membuat 

media pembelajaran sejalan dengan perkembangan IPTEK. Sementara dalam cakupan 

mikro, Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dipengaruhi oleh faktor pesaing, pengguna lulusan, 

sumber calon mahasiswa, sumber dosen, sumber tenaga kependidikan, e-learning, open 

course ware, kebutuhan dunia usaha/industri dan masyarakat, serta mitra dan aliansi. 

 

Fakultas Tarbiyah memiliki VMTS yang jelas dan realistik serta berkesesuaian dengan VMTS 

IAIN Bone. Visi Fakultas Tarbiyah telah mencerminkan visi IAIN Bone dan memayungi visi 

keilmuan Prodi PGMI.  Selain itu, misi, tujuan dan strategi Fakultas Tarbiyah searah dan 

bersinergi dengan misi, tujuan dan strategi IAIN Bone serta mendukung pengembangan 

program studi IAIN Bone dengan tata implementasi yang konsisten.  Fakultas Tarbiyah 

melakukan penyusunan dan penetapan VMTS dengan mekanisme yang jelas serta 

melibatkan pemangku kepentingan internal. Fakultas Tarbiyah juga menetapkan strategi 

pencapaian sasaran yang disusun berdasarkan analisis sistematis dengan menggunakan 

metode yang relevan dengan tahapan waktu yang jelas dan realistis, serta didukung dokumen 

yang lengkap (Renstra dan Renop Tahun 2018-2023). Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI 

telah melakukan sosialisasi VMTS melalui berbagai media cetak dan noncetak. Untuk 

melampaui SN-DIKTI, Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI melaksanakan survei pemahaman 

VMTS pada seluruh civitas akademika. Mekanisme kontrol pencapaian VMTS dilaksanakan 

dengan mengaktifkan sistem penjaminan mutu internal dengan menggunakan siklus PPEPP. 

Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi pencapaian VMTS dilakukan 

secara berkala melalui berbagai kegiatan, seperti laporan evaluasi diri, monev oleh gugus 

mutu (tim penjamin mutu Fakultas dan Prodi), rapat koordinasi, rapat pimpinan, dan kegiatan 

lainnya dalam bentuk monev renstra. Hasil monev renstra dituangkan dalam bentuk laporan 

secara berkala (setiap tahun) untuk mengevaluasi keterlaksanaan strategi pencapaian VMTS 

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hasil laporan tersebut dianalisis dan 

ditidaklanjuti sebagai dasar penentuan kebijakan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. 

Kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk rapat pimpinan atau rapat monev renstra setiap 

tahun. 
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Untuk mendorong pengelolaan lembaga menjadi lebih profesional dan berdaya dalam 

mengemban fungsi visi dan misinya, Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI telah menetapkan 

strategi pencapaian pada kriteria tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Fakultas Tarbiyah 

telah menyediakan dokumen formal tata pamong dan tata kelola secara lengkap, dokumen 

formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah 

mewujudkan good governance yang mencakup 5 pilar, yaitu kredibilitas, transparansi, 

akuntabilitas, tanggung jawab dan berkeadilan. Dalam aspek kepemimpinan dan kemampuan 

manajerial, pimpinan Fakultas Tarbiyah telah menunjukkan kepemimpinan operasional, 

organisasional dan publik yang terealisasi dalam berbagai bentuk kegiatan. Selain itu, 

pimpinan Fakultas Tarbiyah juga telah menunjukkan kapabilitas kepemimpinan, kemampuan 

mengantisipasi dan menyelesaikan masalah, serta kemampuan melakukan inovasi untuk 

menghasilkan nilai tambah. Selanjutnya untuk aspek kerjasama, Fakultas Tarbiyah dan Prodi 

PGMI telah melakukan kerjasama pengembangan tridharma perguruan tinggi dengan 

berbagai pihak, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dalam tiga tahun 

terakhir, Prodi PGMI telah melakukan kerjasama di bidang pendidikan sebanyak 9, di bidang 

penelitian sebanyak 6 dan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 9. Dalam bidang ruang 

lingkup kerjasama, Prodi PGMI telah melakukan 8 kerjasama di lingkup nasional dan 16 

kerjasama di lingkup lokal. Untuk melampaui SN-DIKTI, Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI 

memberi penghargaan (reward) kepada mitra kerja sama yang memberi sumbangsih besar 

terhadap pengembangan mutu lembaga. Sistem penjaminan mutu tata pamong, tata kelola 

dan kerjasama Fakultas Tarbiyah telah diimplementasikan sesuai dengan manajemen SPMI 

menggunakan siklus PPEPP. Kegiatan monev dilakukan secara berkala melalui berbagai 

kegiatan, seperti laporan evaluasi diri, monev oleh gugus mutu Fakultas dan Prodi, rapat 

koordinasi, rapat pimpinan, dan kegiatan lainnya dalam bentuk monev renstra. Hasil monev 

renstra dituangkan dalam bentuk laporan secara berkala yang selanjutnya dianalisis dan 

ditidaklanjuti sebagai dasar penentuan kebijakan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.  

 

Dalam rangka mencapai standar input mahasiswa yang berkualitas, Fakultas Tarbiyah 

menyelenggarakan penerimaan mahasiwa baru melalui 3 jalur yaitu SPAN PTKIN, UMPTKIN, 

dan Ujian Mandiri. Prodi PGMI telah melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon 

mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar. Dalam 3 

tahun terakhir, persentase peningkatan jumlah pendaftar di atas 20%. Pada tahun 2020, 

persentase peningkatan jumlah pendaftar sebesar 23,14%. Pada tahun 2019, persentase 

peningkatan jumlah pendaftar bahkan mencapai 83,5%, Sebagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas mahasiswa, Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI menyediakan beberapa layanan 

kemahasiswaan dengan tingkat aksesibilitas dan mutu yang baik, di antaranya layanan 

penalaran, minat dan bakat, seperti organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa 

serta layanan kesejahteraan, seperti bimbingan konseling, layanan beasiswa, layanan 

kesehatan, layanan bimbingan karir dan kewirausahaan. Untuk melampau SN-DIKTI, 

Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI menetapkan kebijakan terkait kewajiban mahasiswa 

mengikuti kegiatan kepramukaan serta kewajiban menghapal surah-surah pendek juz 30 

sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah. Sistem penjaminan mutu mahasiswa 

Fakultas Tarbiyah telah diimplementasikan sesuai dengan manajemen SPMI yang mengikuti 

siklus PPEPP. Hasil monev yang dilakukan menunjukkan bahwa 100% indikator strategi 

pencapaian kriteria mahasiswa telah mencapai target yang telah ditetapkan. 

 

Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Bone memiliki dosen tetap program studi (DTPS) 

sebanyak 10 orang, yang terdiri dari 9 dosen PNS dan 1 orang dosen tetap non PNS. Jumlah 
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dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Prodi PGMI sebanyak 26 

orang. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, sebanyak 8 orang DTPS dengan pendidikan 

terakhir S2 dan 2 orang dengan pendidikan terakhir S3. Selanjutnya, berdasarkan jabatan 

fungsional, sebanyak 5 dosen dengan jabatan asisten ahli dan 4 orang dengan jabatan lektor 

serta 1 orang dengan jabaran lektor kepala. Rata-rata jumlah bimbingan DTPS Prodi PGMI 

sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester sebesar 4 orang. Ekuivalensi 

Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS pada kegiatan pendidikan (pembelajaran dan 

pembimbingan), penelitian, PkM, dan tugas tambahan dan/atau penunjang sebesar 14 SKS. 

Untuk menunjang pelayanan mahasiswa prodi PGMI didukung oleh 1 tenaga kependidikan 

bidang administrasi dengan kualifikasi akademik lulusan S2.  

 

Jumlah rekognisi atas prestasi/kinerja para DTPS PGMI berada pada kategori tinggi, yakni 

sebanyak 50 rekognisi, di antaranya aktif sebagai narasumber pada seminar/ workshop/ 

pelatihan/bimtek nasional, dosen tamu, juri lomba tingkat lokal dan nasional, editor jurnal 

nasional, dan reviewer jurnal nasional. Para dosen tetap Prodi PGMI juga cukup aktif dalam 

mengikuti konferensi-konferensi tingkat nasional maupun internasional baik sebagai peserta 

maupun sebagai speaker. Dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, DTPS PGMI 

cukup aktif dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Hal ini terbukti dari jumlah 

penelitian yang dilakukan dalam 3 tahun terakhir (2018-2020) adalah sebanyak 28 judul 

penelitian, dengan rincian 18 penelitian dilakukan dengan biaya mandiri dan 10 penelitian 

dilakukan dengan biaya BOPTN. Luaran dari penelitian yang dihasilkan dalam 3 tahun terakhir 

yakni sebanyak 21 publikasi ilmiah, 8 diantaranya terpublikasi pada jurnal dan prosiding 

internasional bereputasi, 10 pada jurnal nasional terakreditasi, 2 publikasi pada jurnal non 

akreditasi, dan 1 prosiding seminar nasional. Sedangkan untuk pengabdian kepada 

masyarakat (PkM), dalam kurun 3 tahun terakhir DTPS PGMI telah melaksanakan 27 kegiatan 

PkM, dengan rincian yaitu sebanyak 2 kegiatan PkM dilakukan melalui pembiayaan lembaga 

internasional dan 25 kegiatan PkM dilakukan dengan biaya mandiri dan perguruan tinggi.  

Luaran hasil penelitian dan PkM DTPS PGMI telah memberikan kontribusi tinggi, terlihat dari 

jumlah sitasi dari publikasi DTPS yang cukup tinggi yakni sebanyak 189 sitasi pada tahun 

2018-2020. 

 

Prodi PGMI memiliki rata-rata dana operasional Pendidikan dalam tiga tahun terakhir sebesar 

Rp. 509.662.229. anggaran operasional diperuntukkan untuk pengembangan pendidikan 

mahasiswa dan dosen. Prodi PGMI memiliki dana penelitian dalam 3 tahun terakhir sebesar 

Rp. 103.0000. alokasi anggaran tersebut menghasilkan 28 pelitian yang terdisi dari penelitian 

dosen, kolaborasi antara dosen dan mahasiswa maupun penelitian mahasiswa. Prodi PGMI 

memiliki dana pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun terakhir sebesar Rp. 

92.000.000. dana pengabdian diperoleh dari alokasi anggaran prodi PGMI dan anggaran dari 

Lembaga yang bekerja sama dengan PGMI dalam melaksanakan pengadbian kepada 

masyarakat. Prodi PGMI memiliki dana Investasi yang diperuntukkan untuk pengembangan 

sumber daya manusia, sarana dan prasarana sebesar Rp. 431.849.528,7. Sarana dan 

Prasarana Prodi PGMI telah memiliki fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran maupun 

kegiatan penelitian dan PKM yang memadai. Prodi PGMI memiliki Sarana informasi 

komunikasi yang memudahkan mahasiswa seperti Sistem Informasi IAIN Bone (SISFO IAIN 

Bone), fitur Evaluasi Dosen dan Mahasiswa (EDOM), Sistem Informasi Akademik (SISFO 

Akademik), Education Management Information System (EMIS), dan Elektronik Sistem 

Manajemen Strategis (ESMS), Website Prodi PGMI dan Jurnal Ilmiah Prodi PGMI. 
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Kurikulum Prodi PGMI telah dilakukan 2 kali pemutakhiran dalam 5 tahun terakhir yaitu pada 

tahun 2016 dan 2020. Pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal 

yaitu pimpinan Fakultas Tarbiyah, pimpinan Prodi PGMI, dosen, tenaga kependidikan dan 

eksternal yaitu alumni, mitra/pengguna lulusan, serta direview oleh pakar bidang ilmu program 

studi. Selain itu, kurikulum Prodi PGMI telah disesuaikan dengan perkembangan ipteks dan 

kebutuhan pengguna. Perbaikan kurikumum mengacu pada Profil utama lulusan Program 

Studi Pendidikan Guru MI yang disesuaikan dengan Capaian pembelajaran Prodi PGMI dan 

level KKNI/SKKNI serta mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara 

program studi sejenis dan organisasi profesi. Struktur kurikulum Prodi PGMI telah memuat 

keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan 

dalam peta kurikulum yang jelas.  Capaian pembelajaran lulusan telah dipenuhi oleh seluruh 

capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang 

tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. 

 

Prodi PGMI telah menerapkan pembelajaran yang memenuhi karakteristik interaktif, holistik, 

integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 

Setiap dosen menyiapkan RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, 

metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran, dan telah 

ditinjau serta disesuaikan secara berkala setiap semester. Pelaksanaan proses pembelajaran 

di Prodi PGMI telah dilaksanakan dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan 

sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu baik secara on-line (menggunakan LMS, 

zoom, google meet) maupun secara off-line. Dalam proses pembelajaran, dosen telah 

megintegrasikan hasil penelitian, PkM dalam pembelajaran. Terdapat 15 penelitian yang telah 

diintegrasikan pada 15 mata kuliah dan 1 luaran PkM dalam 1 mata kuliah. Metode 

pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran variatif, di antaranya: metode diskusi 

kelompok, simulasi, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis masalah, projek dan 

tematik. Evaluasi proses pembelajaran di Prodi PGMI telah dipantau secara berkala 

menggunakan sistem EDOM dan melalui kegiatan rapat internal prodi oleh PJM Prodi PGMI 

dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Dalam meningkatkan suasana akadenik, prodi PGMI 

bekerja sama dengan HMPS PGMI melaksanakan kegiatan wisata akademik dan training job. 

 

Penelitian yang dilaksanakan DTPS dan mahasiswa Prodi PGMI telah memiliki relevansi 

dengan penelitian Fakultas Tarbiyah IAIN Bone. Hal ini ditunjukkan dengan telah tersedianya 

peta jelan penelitian Prodi PGMI yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa 

serta pengembangan keilmuan program studi PGMI. Peta jalan penelitian Prodi PGMI disusun 

dengan mengacu pada peta jalan penelitian Fakultas Tarbiyah IAIN Bone. Sebesar 70% 

DTPS dan mahasiswa Prodi PGMI telah melaksanakan penelitian sesuai agenda peta jalan 

penelitian yang telah ditetapkan. Untuk mengontrol atau memantaunya, Fakultas Tarbiyah 

dan Prodi PGMI telah menugaskan PJM Fakultas Tarbiyah dan PJM Prodi PGMI untuk 

mereview proposal penelitian  DTPS dan mahisiswa yang telah diajukan sesuai ketentuan 

standar proses penelitian. Dari 75% penelitian DTPS yang telah dimonitoring dan dievaluasi 

terdapat 43% dosen yang telah menggunakan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan 

relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan prodi PGMI. Berbeda dengan penelitian 

mahasiswa PGMI, dari 75% yang telah dimonitoring dan dievalusi juga telah dilakukan 

perbaikan. Untuk melalmpaui SN-DIKTI, Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI mewajibkan 

mahasiwa yang sedang menyelesaikan tugas akhir untuk mempublikasikan hasil 

penelitiannya pada Jurnal Nasional. Jumlah penelitian DTPS PGMI yang dalam 

pelaksanaanya telah melibatkan mahasiswa dalam kurun waktu 3 tahun terkahir sebesar 
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90%. Sistem penjaminan mutu penelitian Fakultas Tarbiyah telah diimplementasikan sesuai 

dengan manajemen SPMI yang mengikuti siklus PPEPP. Hasil monev yang dilakukan 

menunjukkan bahwa 75% indikator kriteria penelitian telah mencapai target yang telah 

ditetapkan. 

 

PkM yang dilaksanakan DTPS dan mahasiswa Prodi PGMI telah memiliki relevansi dengan 

PkM Fakults Tarbiyah IAIN Bone. Hal ini ditunjukkan dengan telah tersedianya peta jelan PkM 

Prodi PGMI yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta pengembangan 

keilmuan program studi PGMI. eta jalan penelitian Prodi PGMI disusun dengan mengacu pada 

peta jalan penelitian Fakultas Tarbiyah IAIN Bone. Sebesar 100% DTPS dan mahasiswa Prodi 

PGMI telah melaksanakan PkM sesuai agenda peta jalan PkM yang telah ditetapkan. Untuk 

mengontrol atau memantaunya, Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI telah menugaskan PJM 

Fakultas Tarbiyah dan PJM Prodi PGMI untuk mereview proposal PkM  DTPS dan mahisiswa 

yang telah diajukan sesuai ketentuan standar proses PkM. Sebesar 100% PkM dosen dan 

70% PkM mahasiwa prodi PGMI telah dievaluasi oleh PJM Fakultas Tarbiyah dan PJM Prodi 

PGMI. Semua PkM DTPS dan mahasiswa yang telah dimonitoring dan telah digunakan untuk  

perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan prodi. Untuk melalmpaui SN-DIKTI, 

Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI mewajibkan mahasiwa yang sedang menyelesaikan tugas 

akhir untuk mempublikasikan hasil penelitiannya pada Jurnal Nasional. Persentase jumlah 

PkM DTPS PGMI yang dalam pelaksanaanya telah melibatkan mahasiswa dalam kurun waktu 

3 tahun terkahir sebesar 100%. Sistem penjaminan mutu PkM Fakultas Tarbiyah telah 

diimplementasikan sesuai dengan manajemen SPMI yang mengikuti siklus PPEPP. Hasil 

monev yang dilakukan menunjukkan bahwa 100% indikator kriteria PkM telah mencapai target 

yang telah ditetapkan. 

 

Profil lulusan Prodi PGMI telah dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). 

Untuk mengetahui ketercapaian capaian pembelajaran  lulusan, Prodi PGMI telah 

menggunakan metode yang sahih dan relevan dan telah mencakup aspek keserbacukupan, 

kedalaman dan kebermanfaatan. Ada tiga model pengukuran yang dilakukan Prodi PGMI, 

yakni melalui ujian komprehensif, IPK, dan tracer study. Hasil dari 3 model pengukuran yang 

telah dilakukan menunjukkan tren adanya peningkatan persentase dalam capaian 

pembelajaran lulusan Prodi PGMI. Rata-rata IPK lulusan pada tahun 2018 sebesar 3,70, pada 

tahun 2019 sebesar 3,37, dan pada tahun 2020 sebesar 3,75. Secara keseluruhan rata-rata 

IPK lulusan dalam tiga tahun terakhir sebesar 3,61. Rasio perbandingan prestasi 

akademikmmahsiswa dengan jumlah mahasiswa pada tahun 2018 (430 mahasiswa) di tingkat 

lokal/wilayah sebesar 0,007 : 1 dan di tingkat nasional sebesar 0,005 : 1. Sementara rasio 

perbandingan prestasi nonakademik mahsiswa dengan jumlah mahasiswa pada tahun 2018 

(430 mahasiswa) di tingkat lokal/wilayah sebesar 0,02 : 1 dan di tingkat nasional sebesar 

0,007 : 1. Rata-rata masa studi mahasiswa prodi PGMI dalam tiga tahun terakhir adalah 4 

tahun. Persentase kelulusan mahasiswa prodi PGMI yang lulus tepat waktu sebesar 21,55%. 

Persentase keberhasilan mahasiswa prodi PGMI sebesar 26.14%. 

 

Pelaksanaan tracer study yang telah dilakukan Fakultas Tarbiyah IAIN Bone mencakup 4 

aspek yaitu, 1) pelaksanaan tracer study yang terkoordinasi dengan IAIN Bone, 2) kegiatan 

tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner 

mecakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, dan 4) ditargetkan pada seluruh alumni 

prodi PGMI lulusan tahun 2018 sampai 2020. dan disosialisasikan. Informasi yang diperoleh 

dari pelaksanaan tracer study bahwa waktu tunggu lulusan prodi PGMI untuk bekerja pada 
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bidang yang relevan atau berwirausaha mulai tahun 2016 sampai tahun 2018 kurang dari 6 

bulan dan persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang kerjanya mulai tahun 2016 

sampai tahun 2018 sebesar 100%. Selain itu, sebesar 100% lulusan telah bekerja di tingkat 

lokal/wilayah/berwirausaha tidak berbadan hukum. Tingkat kepuasan pengguna lulusan 

ditinjau dari aspek etika, keahlian bidang ilmu, kemampuan berbahasa asing, penggunaan 

teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama, pengembangan diri sebesar 

3,68. Publikasi ilmiah yang dihasilkan mahasiswa secara mandiri pada jurnal tidak 

terakreditasi berjumlah 2 artikel. Untuk melalmpaui SN-DIKTI, Fakultas Tarbiyah dan Prodi 

PGMI mempublikasikan hasil pengukuran tingkat kepuasan pengguna lulusan secara berkala 

dan dapat di akses dengan mudah. Sistem penjaminan mutu luaran dan capaian tridharma 

Fakultas Tarbiyah telah diimplementasikan sesuai dengan manajemen SPMI yang mengikuti 

siklus PPEPP. Hasil monev yang dilakukan menunjukkan bahwa 63% indikator kriteria luaran 

dan capaian tridharma telah mencapai target yang telah ditetapkan. 

 

Capaian semua indikator pada kriteria 1 samapai kriteria 9 kemudian dianalisis dan dilihat 

keterkaitannya dengan capaian indikator pada kriteria lain. Capaian indikator pada kriteria 1 

samapai kriteria 9 Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI menjadi faktor internal (kekuatan dan 

kelemahan). Sementara kondisi eksternal Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI menjadi faktor 

eksternal (peluang dan ancaman). Kedua faktor tersebut (faktor internal dan faktor eksternal) 

kemudian digunakan untuk melakukan analisis SWOT. Informasi yang diperoleh dari hasil 

analisis SWOT menunjukkan bahwa skor kekuatan (S) tidak lebih besar dari skor kelemahan 

(W) dan skor peluang (O) lebih besar dari skor ancaman (T). Informasi tersebut menunjukkan 

kondisi Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI menhadapi banyak masalah namun tetap memiliki 

peluang untuk berkembang, sehingga rekomendasi yang diberikan adalah perubahan strategi 

(change strategy). Mekanisme penjaminan keberlangsungan program pengembangan dan 

good practices yang dihasilkan adalah penyusunan kegiatan tahunan yang mendukung 

pencapaian program pengembangan, monitoring luaran dan capaian tahunan secara berkala 

dan penyusunan laporan tahunan. 
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BAB I PENDAHULUAN 

A. DASAR PENYUSUNAN 

Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Fakultas Tarbiyah IAIN Bone didasarkan pada Surat Keputusan Rektor Institut Agama 

Islam Negeri Bone Nomor 284 Tahun 2021. SK ini menyatakan bahwa masa akreditasi 

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah akan segera berakhir pada bulan 

Januari tahun 2022. Olehnya itu, LED PS PGMI harus segera dilaporkan sebagai bagian 

dari evaluasi selama 5 tahun berlalu dengan berdasar kepada legal formal (perundang-

undangan) dan kebijakan internal IAIN Bone yang termuat dalam Surat Keputusan 

Rektor sebagai berikut: 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional;(Lampiran P.1) 

2. Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005; (Lampiran P.2) 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; (Lampiran P.3) 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (Lampiran P.4) 

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia; (Lampiran P.5) 

6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional PendidikanTinggi sebagaimana telah diubah menjadi 

Peraturan Menristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. (Lampiran P.6) 

7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 

tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; (Lampiran P.7) 

8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; (Lampiran P.8) 

9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 

tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan 

Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. (Lampiran P.9) 

Adapun dasar penyusunan LED PS PGMI termuat dalam surat keputusan Rektor 

sebagai berikut : 

(a) Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 122 Tahun 2019 

Tentang Struktur Organisasi, Tupoksi, Dan Standar Operasional Prosedur Lembaga 

Penjaminan Mutu IAIN Bone; (Lampiran P.10) 

(b) Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 354 Tahun 2019 tentang 

Komitmen dan Kebijakan Mutu SPMI IAIN Bone; (Lampiran P.11) 

(c) Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 356 TAHUN 2019 

tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bone; (Lampiran P.12) 

(d) Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 363 Tahun 2019 tentang 

Manual Mutu Institut Agama Islam Negeri Bone. (Lampiran P.13) 

(e) Kebijakan dan Pedoman Penyusunan LED (http://bit.ly/2QJXj7B) 

(f) Dokumen Standar Mutu yang meliputi: 

http://data.iain-bone.ac.id/lpm/UU_no_20_th_2003.pdf
http://data.iain-bone.ac.id/lpm/UU_no_20_th_2003.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
http://data.iain-bone.ac.id/lpm/PP0322013.pdf
http://data.iain-bone.ac.id/lpm/PP0322013.pdf
http://data.iain-bone.ac.id/lpm/PP0322013.pdf
http://data.iain-bone.ac.id/lpm/PP0322013.pdf
http://data.iain-bone.ac.id/lpm/PP0322013.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
http://data.iain-bone.ac.id/lpm/PP66-2010.pdf
http://data.iain-bone.ac.id/lpm/PP66-2010.pdf
http://data.iain-bone.ac.id/lpm/PP66-2010.pdf
http://data.iain-bone.ac.id/lpm/PP66-2010.pdf
http://data.iain-bone.ac.id/lpm/PP66-2010.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
http://bit.ly/2QJXj7B
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(1) Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 357 Tahun 2019 

tentang Standar Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama Institut Agama 

Islam Negeri Bone (Lampiran P.14) 

(2) Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 358 Tahun 2019 

tentang Standar Mutu Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone (Lampiran 

P.15) 

(3) Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 299 Tahun 2019 

tentang Standar Mutu Sumber Daya Manusia Institut Agama Islam Negeri Bone 

(Lampiran P.16) 

(4) Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 298 Tahun 2019 

tentang Standar Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana Institut Agama Islam 

Negeri Bone (Lampiran P.17) 

(5) Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 248 Tahun 2019 

tentang Standar Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Bone (Lampiran P.18) 

(6) Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 249 Tahun 2019 

tentang Standar Mutu Penelitian Institut Agama Islam Negeri Bone (Lampiran 

P.19) 

(7) Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 0507 Tahun 2019 

tentang Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam 

Negeri Bone (Lampiran P.20) 

(8) Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 364 Tahun 2019 

Tentang Borang/Format/Formulir Mutu Institut Agama Islam Negeri Bone. 

(Lampiran P.21) 

B. Susunan Tim Penyusun dan TanggungJawabnya 

Berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 284 Tahun 

2021, berikut ini adalah nama-nama, jabatan dan tugas yang dilaksanakan selama 

proses penyusunan LED: 

1. Susunan Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri 

Pengarah : Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. 

Ketua : Nirwana Rasyid, S.S., M.Pd. 

Sekretaris : Andi Harpeni Dewantara, M.Pd. 

Anggota Tim Penyusun LED : 1. Dr. Muslihin Sultan, M.Ag. 

2. Drs. Mujahidin, M.Pd.I. 

3. Dr. Ridhwan, M.Ag. 

4. Dr. Zakaria, S.Pd., M.Si. 

5. Husain, S.Sos., M.Si. 

6. Drs. Dahlan Syuaib, M.Si. 

7. Habibi, S.Sos. 

8. Kartianom, M.Pd. 

9. Andi Khemal Akbar, M.Pd. 

10. Muh. Syahrul Sarea, S.Pd., M.Pd. 

11. Evalina Satriya Salam, M.Pd. 

Anggota Tim Penyusun LKPS : 1. Uswatun Hasanah, S.Pd.I., M.Pd. 

2. Dr. Suriani Nur, S.Sos., M.Si. 

3. Kasmah, S.Pd.I., M.Pd. 

4. Syamsidar HS, ST., M.Si. 

5. Hasan, M.Pd. 

https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
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6. Hasbullah, S.Pd., M.Pd. 

7. Muh. Bachtiar Azis, M.Pd. 

8. Sabriadi HR, S.Pd.I., M.Pd. 

9. A. Sri Mardiyanti Syam, S.Pd., M.Pd. 

10. Fitriani, S.Pd.I., M.Pd.I. 

11. Sulaeman, S.Pd.I., M.A. 

12. Wahyu, M.Pd. 

13. Andi Ahmad, SE. 

14. Syahru Ramadan, S.Pd., M.Pd. 

15. Arni Anti Kinas, S.Psi., MM. 

16. Husnaini Jamil, S.Pd., M.Pd. 

17. Rosbiah Machmuddin, S.Ag., M.Pd. 

18. Fitrya Ali Imran, S.Pd., M.Pd. 

19. A. Haura Rafiqah, S.Pd.I., M.Pd. 

20. Rasdiyanah Audiah Syarif, SH., M.H. 

21. Agustan, S.Pd. 

2. Deskripsi Tugas: 

Ketua 

1) Menyusun perencanaan pengerjaan Laporan Evaluasi Diri yang diawali dengan 

jadwal pengerjaan mencakup pengumpulan data, diskusi bersama, pengisian 

format serta review draft Laporan Evaluasi Diri yang dihasilkan 

2) Memfasilitasi kerja sama tim dengan seluruh unit yang ada di Fakultas dan PPs 

untuk kelancaran kerja Anggota Tim dalam mengumpulkan data 

3) Bekerja sama dengan Wakil Ketua melakukan monitoring kemajuan kerja setiap 

Anggota Tim dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 

4) Memberikan masukan, saran, dan solusi untuk mengatasi hambatan yang muncul 

selama proses pengerjaan atau penyempurnaan Laporan Evaluasi Diri 

5) Melakukan review terhadap draft Laporan Evaluasi Diri dan melakukan diskusi 

bersama seluruh tim untuk koreksi, masukan, atau penyempurnaannya. 

Sekretaris 

1) Bekerja sama dengan Ketua dan Wakil Ketua dalam memonitor pengerjaan tugas 

oleh seluruh Anggota Tim 

6) Mengkoordinasikan pengumpulan data Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri dan 

memfasilitasi proses pembagian tugas masing-masing anggota. 

Anggota 

1) Menyusun pengumpulan data yang diperoleh dan menyusun sistemnya sesuai 

dengan aspek yang tercantum dalam format Laporan Evaluasi Diri. 

7) Bekerja sama dengan berbagai pihak atau bidang untuk mengumpulkan berbagai 

data yang dibutuhkan sesuai dengan butir-butir yang ditetapkan dalam format 

evaluasi diri. 

8) Memfasilitasi diskusi Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri bersama pihak-pihak 

terkait untuk memberi pandangan atau evaluasi terhadap Prodi sesuai dengan 

data yang ada. 

9) Menyusun Laporan Evaluasi Diri berdasarkan anggaran yang tersedia serta 

diskusi yang dilakukan dengan seluruh Tim dan Pimpinan. 

C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN LED  

Penyusunan LED PS PGMI diawali dengan melakukan diskusi penyamaan persepsi dan 

pemahaman tentang  akreditasi yang menggunakan Instrumen IAPT dan IAPS 9 Kriteria 
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yang dilakukan oleh PS PGMI. Diskusi ini menghadirkan Kepala dan Sekretaris 

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai narasumber pada tanggal 03 Maret 2021 

bertempat di ruang rapat Fakultas Tarbiyah. Selain LPM, Diskusi penyamaan persepsi 

juga di hadiri oleh pimpinan Fakultas Tarbiyah yaitu Dekan, Wakil Dekan I dan II serta 

Kabag TU. Pada diskusi awal ini, LPM banyak memberikan masukan dan saran salah 

satu diantaranya adalah UPPS dan PS segera menerbitkan SK tim penyusun LED dan 

LKPS agar proses penyusunan dapat segera dilaksanakan. Langkah selanjutnya yang 

dilaksanakan setelah SK diterbitkan adalah Ketua Tim Penyusun LED segera 

melakukan rapat pembagian tugas kepada nama-nama yang ada dalam surat 

keputusan tersebut, dan Menyusun jadwal kerja pada tanggal 15 Maret 2021 di ruang 

akreditasi LPM IAIN Bone. Adapun terkait pembagian tugas dan jadwal kerja diuraikan 

pada Tabel I.1. 

Tabel I.1 Jadwal Penyusunan Laporan Evaluasi Diri 

NO KEGIATAN TANGGAL 

1 Penerbitan SK Tim Penyusun Reakreditasi 02 September 2019 

2 Diskusi penyamaan persepsi tentang 

Reakreditasi menggunakan 9 kriteria 

05 Januari 2021 

3 Rapat Tim Penyusun Reakreditasi 11 Januari 2021 

4 Pengumpulan Data dan informasi tentang 

jumlah mahasiswa UPPS dan PS yang 

tercatat di PD Dikti. 

14 Januari – 29 Januari 2021 

5 Pengumpulan Data dan informasi tentang 

jumlah Dosen tetap yang mengajar di PS 

PGMI. 

04 Februari – 18 Februari 2021 

6 Pengumpulan Data dan informasi tentang 

jumlah penelitian, PkM dan rekognisi 

Dosen DTPS PGMI. 

22 Februari – 12 Maret 2021 

7 Pengumpulan Data dan informasi tentang 

jumlah prestasi akademik dan non 

akademik mahasiswa PS PGMI 

15 Maret – 31 Maret 2021 

8 Verifikasi dan Validasi data yang telah 

didapatkan secara Bersama-sama 

05 April – 30 April 2021 

9 Menganalisis data yang telah di validasi 

untuk dimasukkan kedalam LKPS dan LED 

03 Mei – 27 Mei 2021 

10 Menyusun rencana tindak lanjut dari 

kekurangan data yang di miliki 

03 Juni – 17 Juni 2021 

11 Penyusunan LKPS dan LED  21 Juni – 30 Juli 2021 

12 Rapat presentasi LKPS dan LED di LPM 05 Agustus 2021 

13 Perbaikan dan Revisi data LKPS dan LED 09 Agustus – 31 Agustus 2021 

14 Penyiapan Dokumen LKPS dan LED 06 September – 21 Oktober 

2021 

15 Rapat presentasi LKPS dan LED di 

hadapan LPM 

04 November 2021 

16 Simulasi asesmen lapangan 15 November 2021 

17 Penyerahan Dokumen LKPS dan LED ke 

BAN-PT secara online, 

22 November 2021 
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BAB II LAPORAN EVALUASI DIRI 

A. Kondisi Eksternal 

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) merupakan program studi 

yang usianya terbilang cukup muda dalam lingkup Fakultas Tarbiyah IAIN Bone. 

Program Studi PGMI didirikan pada tahun 2014 berdasarkan SK Direktur Jenderal 

Pendidikan Islam No. 1471 Tahun 2014 (Lampiran P.40). Sebagai program studi yang 

berfokus pada penyelenggaraan pendidikan dasar berbasis TPCAK (technological 

pedagogical content knowledge), termasuk di dalamnya pengembangan media berbasis 

ICT, Prodi PGMI dihadapkan pada pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta tajamnya persaingan pasar global. Program studi PGMI dituntut mampu 

beradaptasi terhadap kompleksitas perubahan dalam berbagai aspek, baik dalam aspek 

sosial, ekonomi, kebijakan, maupun budaya. Perubahan lingkungan makro tersebut 

disikapi oleh program studi dengan perubahan arah kebijakan dan strategi Program 

Studi PGMI. 

Keberadaan Prodi PGMI tentu tidak terlepas dari pengaruh kondisi lingkungan makro 

dan mikro. Dalam cakupan lingkungan makro, kondisi eksternal Prodi PGMI IAIN Bone 

dapat digambarkan berdasarkan beberapa aspek berikut: 

1. Aspek Politik 

Prodi PGMI terlibat dalam berbagai kegiatan politik, dan melibatkan mahasiswa 

dalam berbagai seminar kebangsaan dan nasionalisme, serta adapula alumni yang 

turut andil sebagai relawan pemantau pemilu 2019. Meskipun demikian, pihak prodi 

PGMI dapat dipastikan tidak dipengaruhi oleh praktik politik praktis. 

2. Aspek Ekonomi 

Mata kuliah pengembangan kepribadian, keahlian berkarya dan mata kuliah 

kewirausahaan yang terdapat pada Prodi PGMI mendukung dalam pengembangan 

life skill dan soft skill mahasiswa. Sehingga terdapat beberapa alumni sebagai pelaku 

ekonomi mikro seperti kursus, les privat, pelaku usaha kafe dan sebagainya. 

3. Aspek Kebijakan 

Kebijakan yang dibuat untuk pemerataan pendidikan, dari segi ekonomi rendah, 

cukup dan tinggi mempunyai peluang untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat 

perguruan tinggi, oleh sebab itu IAIN Bone bekerja sama dengan beberapa pihak 

termasuk pemerintah nasional dan daerah dengan memberikan beasiswa kepada 

mahasiswa yang berprestasi dan mahasiswa kurang mampu. 

4. Aspek Sosial 

Kemampuan mahasiswa bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat merupakan 

bentuk pengimplemetasian mata kuliah berkehidupan bersama yang terdapat pada 

prodi PGMI. Mahasiswa prodi PGMI aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial 

seperti penggalangan dana, buka puasa bersama dan pengabdian masyarakat yang 

dilaksanakan oleh para dosen. 

5. Aspek Budaya 

Keberadaan prodi PGMI terbilang mudah untuk diterima di Kabupaten Bone dan 

beberapa kabupaten tetangga dikarenakan mayoritas penduduknya tergolong dalam 

masyarakat religius. Prodi PGMI juga mendukung dan turut melestarikan 

kebudayaan daerah dengan melakukan studi dan kunjungan situs dan artefak, salah 

satunya arkeologi keagamaan kerajaan Bone. 

6. Aspek Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

https://drive.google.com/drive/folders/1RbCS7DLycJ3-_cp10_chQUYULP1XTZQm?usp=sharing
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Eksistensi prodi PGMI di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di Indonesia khususnya di Kabupaten Bone menjadi tantangan dalam 

pengembangan kualitas prodi. Melalui kompetensi yang dimiliki dosen prodi PGMI, 

proses perkuliahan dilaksanakan dengan menggunakan media teknologi serta 

mengembangkan kreativitas mahasiswa membuat media pembelajaran yang sejalan 

dengan perkembangan iptek.   

Sedangkan dalam cakupan mikro, lingkungan dan kondisi eksternal Prodi PGMI IAIN 

Bone dipengaruhi oleh beberapa aspek sebagai berikut. 

1. Pesaing  

Salah satu cakupan mikro yang mempengaruhi pengelolaan program studi adalah 

faktor pesaing. Berbicara tentang pesaing dalam tingkat lokal, di wilayah Kabupaten 

Bone dan sekitar, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

Universitas Negeri Makassar menjadi pesaing dalam konteks penyelenggara 

program studi pendidikan dasar secara umum. Namun, jika berfokus pada 

pendidikan guru sekolah dasar berbasis kemadrasahan, program studi PGMI IAIN 

Bone menjadi satu-satunya program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah di 

wilayah Kabupaten Bone serta beberapa kabupaten sekitar, seperti Kabupaten Wajo, 

Sinjai, Soppeng dan Sidrap. 

2. Pengguna Lulusan 

Peluang bagi eksistensi Prodi PGMI IAIN Bone adalah terkait aspek kebutuhan dunia 

kerja dan pengguna lulusan. Kabupaten Bone dan beberapa wilayah/kabupaten 

sekitarnya memiliki banyak madrasah ibtidaiyah serta sekolah dasar yang 

memberikan peluang terserapnya lulusan Prodi PGMI dalam dunia kerja. Dengan 

kata lain, kebutuhan terhadap tenaga kerja profesional lulusan Prodi PGMI sangat 

terbuka luas.   

3. Sumber Calon Mahasiswa 

Menjadi satu-satunya program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah di wilayah 

Kabupaten Bone dan beberapa kabupaten sekitar, seperti Kabupaten Wajo, Sinjai, 

Soppeng dan Sidrap menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh prodi PGMI 

IAIN Bone untuk menarik minat calon mahasiswanya. Hal ini terbukti bahwa calon 

mahasiswa peminat prodi PGMI di tiap tahunnya tidak hanya berasal dari Kabupaten 

Bone, namun juga banyak yang berasal dari luar kabupaten Bone. Selain berasal 

dari wilayah kabupaten sekitar seperti Kab.Wajo, Sinjai, Soppeng, beberapa 

mahasiswa juga berasal dari provinsi lain seperti Provinsi Sulawesi Tenggara.  

4. Sumber Dosen 

Prodi PGMI merupakan program studi yang mencakup beragam mata kuliah 

pendidikan dasar dalam implementasi kurikulumnya. Hal ini berimplikasi pada 

kebutuhan dosen dengan latar belakang pendidikan yang tidak hanya berasal dari 

program S2 pendidikan dasar saja, tapi dari berbagai latar belakang pendidikan 

seperti S2 IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, IPS, Penjaskes, Seni Budaya, dan 

lainnya. Dengan demikian peluang sumber dosen tidak terbatas berasal dari lulusan 

pada pendidikan dasar (S2 PGSD/PGMI) saja, namun juga memberi peluang bagi 

lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan yang lebih luas. Selanjutnya, 

ketersediaan SDM sumber dosen tersebut juga didukung oleh beberapa 

universitas/institusi di Sulawesi Selatan (seperti Universitas Makassar dan UIN 

Alauddin) yang telah menyelenggarakan program magister pendidikan dasar dan 

magister pendidikan lainnya yang notabene lulusannya memiliki peluang untuk 

mengisi formasi dosen pada Prodi PGMI.  
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5. Sumber Tenaga Kependidikan 

Penyelenggaraan program studi yang melibatkan mahasiswa dan dosen dengan 

jumlah yang semakin besar tiap tahunnya berimplikasi pada kebutuhan penambahan 

sumber tenaga kependidikan. Hal ini memberikan peluang besar bagi alumni IAIN 

Bone, alumni kampus lain di wilayah Kab.Bone dan sekitarnya di Sulawesi Selatan, 

serta alumni kampus-kampus lain di Indonesia untuk menjadi tenaga kependidikan 

yang kompeten dan profesional. 

6. E-Learning 

Aktifitas pembelajaran dengan model e-learning sudah mulai diterapkan di Prodi 

PGMI. Sebelum pandemi covid-19 mewabah, beberapa dosen telah menerapkan 

model blended learning dalam proses belajar mengajar. Namun hal ini belum 

maksimal dilakukan karena keterbatasan jaringan maupun sarana yang digunakan. 

Berbeda halnya ketika kebijakan learning from home mulai diberlakukan sebagai 

akibat pandemi covid-19, di mana pola pembelajaran bertransformasi secara total 

dari bentuk pertemuan tatap muka menjadi daring/online. Aktivitas pembelajaran di 

IAIN Bone, termasuk di Prodi PGMI, secara total harus dilakukan secara online baik 

dalam mode achynchronous maupun synchronous dengan memanfaatkan beberapa 

aplikasi belajar mengajar seperti aplikasi Zoom, google classroom, google meet, WA, 

dll. Prodi PGMI senantiasa berupaya untuk meningkatkan pelayanan berupa 

ketersediaan jaringan dan sarana yang memadai demi mendukung terlaksananya 

aktiftas e-learning dalam perkuliahan.  

7. Open Course Ware 

Penggunaan open course ware pada prodi PGMI belum dapat dilaksanakan karena 

keterbatas SDM yang dapat menerapkan hal tersebut. Open course ware merupakan 

sebuah peluang besar yang dapat mendukung proses belajar di prodi PGMI. Di masa 

sekarang ini, program studi di tuntut agar dapat menerapkan proses pembalajaran 

online sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman.  

8. Kebutuhan Dunia Usaha/Industri dan Masyarakat 

Lulusan Prodi PGMI yang profesional dibutuhkan oleh lembaga-lembaga pendidikan 

formal dan non formal untuk menguatkan kualitas lembaga pendidikan dasar di 

berbagai aspek. Prodi PGMI IAIN Bone sebagai satu-satunya penyelenggara 

pendidikan guru madrasah ibtidaiyah di Wilayah Kab.Bone dan beberapa kabupaten 

sekitar memiliki peran penting dalam melahirkan SDM pada bidang pendidikan dasar 

yang berkualitas. Salah satu kontribusi konkret yang dapat diberikan oleh prodi PGMI 

IAIN Bone, di antaranya adalah memberikan pendampingan peningkatan 

profesionalisme guru seperti pengadaan pelatihan dan pendampingan pembuatan/ 

pengembangan media pembelajaran. 

9. Mitra dan Aliansi 

Prodi PGMI menjalin kerja sama dengan seluruh madrasah ibtidaiyah serta beberapa 

sekolah dasar di Kabupaten Bone dalam berbagai bentuk program kerjasama. 

Bahkan, beberapa madrasah ibtidaiyah di Kab.Bone menjadi sekolah mitra atau 

sekolah binaan Prodi PGMI IAIN Bone. Selain itu, Prodi PGMI IAIN Bone juga 

menjalin kerjasama dengan Prodi PGMI pada perguruan tinggi lainnya di Indonesia 

seperti UIN Manado, UIN Alauddin Makassar, IAIN Gorontalo, IAIN Jember, IAIM 

Sinjai, Universitas Surabaya.  

Saat ini terdapat peluang, tantangan, kekuatan serta kelemahan yang dihadapi oleh 

prodi PGMI IAIN Bone. Kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang 
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(opportunity) dan tantangan (threats) selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 

metode analisis SWOT sebagai berikut.  

1. Peluang 

a) Keberadaan prodi PGMI di Kabupaten Bone yang mayoritas masyarakat religius 

memudahkan pengenalan dan pengembangan prodi.  

b) Jika berfokus pada pendidikan guru sekolah dasar berbasis kemadrasahan,  Prodi 

PGMI IAIN Bone menjadi satu-satunya program studi pendidikan guru madrasah 

ibtidaiyah di wilayah Kabupaten Bone serta beberapa kabupaten sekitar, seperti  

Kabupaten Wajo, Sinjai, Soppeng dan Sidrap. 

c) Peluang bagi eksistensi Prodi PGMI IAIN Bone adalah terkait aspek kebutuhan 

dunia kerja dan pengguna lulusan. Kabupaten Bone dan beberapa 

wilayah/kabupaten sekitarnya memiliki banyak madrasah ibtidaiyah serta sekolah 

dasar yang memberikan peluang terserapnya lulusan Prodi PGMI dalam dunia 

kerja. Dengan kata lain, kebutuhan terhadap tenaga kerja profesional lulusan 

Prodi PGMI sangat terbuka luas.  Hal ini tentu saja akan mengundang animo 

masyarakat untuk mendaftarkan diri di Prodi PGMI IAIN Bone. 

2. Tantangan 

a) Semakin banyak perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri yang 

tumbuh dan mengembangkan program studi kependidikan dasar yang kompetitif. 

Di wilayah kabupaten Bone dan sekitarnya, Program Studi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Negeri Makassar menjadi pesaing dalam 

konteks penyelenggara program studi pendidikan dasar secara umum. Selain itu, 

terdapat beberapa prodi pilihan lainnya di beberapa Perguruan Tinggi yang ada 

di Bone dan kabupaten sekitarnya yang relatif mudah untuk dijangkau seperti 

STAI Al-Ghazali Bone, Universitas Muhammadiyah Bone dan IAI As’adiyah 
Sengkang. 

b) Persaingan pasar yang semakin ketat yang ditunjukkan dengan semakin 

meningkatnya jumlah lulusan setiap tahun, sedangkan lapangan kerja relatif stabil 

sehingga jumlah lulusan lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan 

kerja. Kualifikasi keahlian yang dibutuhan dunia kerja semakin meningkat 

membuat persaingan kerja lulusan semakin ketat. Lulusan Prodi PGMI IAIN Bone  

harus mampu menyesuaikan diri dengan tantangan tersebut. 

3. Kekuatan 

Program studi pendidikan guru SD/MI sudah dikenal sejak beberapa tahun di 

Kabupaten Bone dengan hadirnya PGSD Universitas Negeri Makassar. Sehingga 

adanya prodi PGMI di IAIN Bone bukan satu hal yang baru di kalangan masyarakat. 

Namun demikian, prodi PGMI yang terbilang cukup baru dapat bersaing dengan 

kampus PGSD sebab memiliki perbedaan yang signifikan. Prodi PGMI hadir dengan 

mata kuliah keguruan baik yang bersifat umum juga keagamaan. PGMI membekali 

lulusan dengan pemahaman keagamaan yang dapat digunakan dalam lingkungan 

masyarakat seperti fikih ibadah, akidah akhlak, bahasa Arab dan al-Quran Hadist. 

Selain itu, prodi PGMI memberi kesempatan belajar yang luas bagi masyarakat 

dengan memberikan pilihan seleksi masuk melalui berbagai jalur, memberikan 

berbagai macam beasiswa, serta menerima mahasiswa sesuai dengan kuota 

program studi yang memadai. 

4. Kelemahan 

Kemajuan prodi PGMI dari tahun ke tahun dapat terlihat dengan semakin banyaknya 

jumlah mahasiswa yang diterima setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan kebutuhan 
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tenaga pendidik dan tenaga kependidikan semakin meningkat. Di sisi lain, 

ketersediaan tenaga kependidikan di Prodi PGMI, khusususnya di bidang 

administrasi masih terbatas. Dalam hal ketersediaan SDM tenaga pendidik, jumlah 

dosen tetap program studi (DTPS) PGMI yang berkualifikasi doktor masih terbatas, 

bahkan belum ada DTPS PGMI yang bergelar guru besar. Kelemahan lain dalam 

bidang pendidikan yakni relevansi antara kegiatan penelitian dan PkM yang 

dilakukan oleh DTPS PGMI dengan kegiatan pengajaran belum optimal. Hal ini 

terlihat dari kurangnya karya limiah hasil penelitian dan PkM dosen yang 

diintegrasikan sebagai pendukung pelaksanaan perkuliahan. 

 

B. Profil Unit Program Studi 

1. Sejarah UPPS dan Program Studi 

Dinamika waktu telah mengharuskan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri 

(PTKIN) memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat dan merespon 

perkembangan dunia pendidikan secara menyeluruh, sehingga alih status adalah 

alur sejarah yang merupakan sebuah keniscayaan. Berdasarkan Peraturan Presiden 

(Perpres) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Watampone alih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Bone (Lampiran P.41). Fakultas Tarbiyah sebagai bagian dari IAIN Bone dulunya 

bernama Jurusan Tarbiyah. 

Sejarah keberadaan Jurusan Tarbiyah di STAIN Watampone tidak terlepas dari 

sejarah berdirinya STAIN Watampone. Cikal bakal STAIN Watampone telah ada 

sejak 37 tahun lalu dengan nama Universitas Islam Raya, kemudian meningkat 

menjadi Fakultas Syariah Cabang IAIN Alauddin Ujung Pandang (tahun 1966 – 

1982). Selanjutnya sejak tahun 1982 sampai dengan 1987 menjadi fakultas Madya 

dengan nama Fakultas Syariah Watampone.  

Sejak berdiri pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1997, perguruan tinggi ini telah 

mengalami kemajuan yang signifikan, dengan didukung oleh tenaga pengajar 

profesional dan tenaga teknis yang terampil serta sarana dan prasarana yang terus 

dikembangkan sehingga tidak kalah bersaing dengan perguruan tinggi lainnya dalam 

menghadapi tantangan dan persaingan global. Pada tanggal 21 Maret 1997 

berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997, pemerintah menaikkan 

status Fakultas Syariah Watampone menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Watampone, dengan dua jurusan yaitu jurusan Syariah dan jurusan 

Tarbiyah.  

Sebagai implikasi dari peralihan status STAIN Watampone menjadi IAIN Bone, pada 

tahun 2019 Jurusan Tarbiyah pun berubah nama menjadi IAIN Bone. Fakultas 

Tarbiyah memiliki enam program studi yakni Program Studi Pendidikan Agama Islam 

(PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Tadris 

Bahasa Inggris (TBI), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), dan Pendidikan 

Islam Anak Usia Dini (PIAUD). 

Program studi PGMI, salah satu program studi yang berada dalam lingkup naungan 

Fakultas Tarbiyah IAIN Bone, berdiri pada tahun 2014 berdasarkan SK Direktur 

Jenderal Pendidikan Islam No. 1471 Tahun 2014 (LampiraN P.40). Program studi 

PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Bone adalah program pendidikan berjenjang S1 (strata 

satu) yang menyelenggarakan pendidikan bagi calon guru profesional dan kompeten 

untuk mengajar pada jenjang Pendidikan Dasar. Dengan kata lain, Prodi PGMI 

merupakan program studi yang berkomitmen menghasilkan luaran guru pendidikan 

https://drive.google.com/drive/folders/1RbCS7DLycJ3-_cp10_chQUYULP1XTZQm?usp=sharing
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dasar yang berkualitas dan profesional. Program studi S1 PGMI berupaya 

menerapkan dan mengembangkan paradigma pendidikan, khususnya pendidikan 

dasar dan pendidikan Islam, yang peka terhadap kebutuhan dan problematika 

masyarakat serta berkomitmen untuk turut berkontribusi dalam pembangunan 

pendidikan dasar di Indonesia secara berkemajuan. 

2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Tata Nilai 

a) Visi dan Misi Fakultas Tarbiyah 

Visi Fakultas Tarbiyah 

Menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan Islam yang unggul, professional 

dan berakhlak mulia di Kawasan Indonesia Timur pada tahun 2032. 

Misi Fakultas Tarbiyah 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu unggul dalam rangka 

peningkatan mutu lulusan. 

b. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi ilmiah yang bertaraf nasional dan 

internasional sehingga mendorong munculnya budaya ilmiah di kalangan 

civitas akademika fakultas. 

c. Menyelenggarakan program kemitraan strategis dengan stakeholders 

eksternal dalam rangka pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan 

professional. 

d. Menjalankan organisasi dan tata pamong fakultas melalui implementasi 

penjaminan mutu internal fakultas. 

b) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) Prodi PGMI 

Visi Prodi PGMI 

Menjadi Program Studi unggul dalam menghasilkan guru kelas yang profesional 

dan berakhlak mulia di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2032 

Misi Prodi PGMI 

a. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pembelajaran yang unggul, profesional 

dan berbasis akhlak mulia. 

e. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi ilmiah yang bertaraf nasional dan 

internasional  

f. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama untuk 

menyiapkan tenaga pendidik profesional. 

g. Menjalankan organisasi dan tata pamong Program studi melalui Implementasi 

Penjaminan Mutu Internal. 

3. Tujuan Prodi PGMI 

1) Terlaksananya Pendidikan dan Pembelajaran yang unggul, professional dan 

berbasis akhlak mulia. 

2) Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang bertaraf nasional dan 

internasional. 

3) Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama untuk menyiapkan 

tenaga pendidik profesional. 

4) Terlaksananya organisasi dan tata pamong Program studi melalui Implementasi 

Penjaminan Mutu Internal. 

4. Sasaran Prodi PGMI 

1) Terwujudnya Pendidikan dan Pembelajaran yang unggul, professional dan 

berbasis akhlak mulia. 

2) Terlaksananya penelitian dan publikasi ilmiah yang bertaraf nasional dan 

internasional. 
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3) Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama untuk menyiapkan 

tenaga pendidik profesional. 

4) Terlaksananya organisasi dan tata pamong Program studi melalui Implementasi 

Penjaminan Mutu Internal. 

5. Tata Nilai 

Program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah IAIN Bone 

mengembangkan visi keilmuan dengan mengintegrasikan ilmu kependidikan dasar 

dan ilmu keIslaman dalam rangka melahirkan calon tenaga pendidik yang unggul, 

profesional dan berakhlak mulia.  

6. Organisasi dan Tata Kerja 

Organisasi dan tata kerja yang berlaku pada Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI IAIN 

Bone ditetapkan dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) RI Nomor 29 Tahun 2018 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) Institut Agama Islam Negeri Bone 

(Lampiran P.23). Struktur organisasi Fakultas Tarbiyah IAIN Bone, terdiri atas: 

a) Dekan 

b) Wakil Dekan 

c) Bagian Tata Usaha (Kepala Bagian dan Subbagian) 

d) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi 

e) Penjamin Mutu (PJM) Fakultas dan Prodi  

f) Kepala Laboratorium 

g) Kelompok Dosen 

h) Staff Administrasi 

7. Struktur organisasi Fakultas Tarbiyah IAIN Bone dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

8. Mahasiswa dan Lulusan 

Prodi PGMI merupakan program studi yang berdiri sejak tahun 2014. Pada tahun 

2018 (TS-2), jumlah luusan adalah sebanyak 20 orang dengan rata-rata IPK adalah 

3,61 dan rata-rata masa studi adalah 4 tahun. Untuk mencapai standar input 

mahasiswa yang berkualitas Prodi PGMI menyelenggarakan penerimaan mahasiwa 
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baru melalui 3 jalur yaitu SPAN PTKIN, UMPTKIN, dan Ujian Mandiri. Prodi PGMI 

telah melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang 

ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar. Dalam 3 tahun 

terakhir, persentase peningkatan jumlah pendaftar di atas 20%. Jumlah pendaftar 

pada Prodi PGMI secara berturut-turut dari tahun 2018-2020 yaitu sebanyak 212, 

389, 479 orang. Dengan demikian, pada tahun 2019 persentase peningkatan jumlah 

pendaftar mencapai 83,5% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2020, 

persentase peningkatan jumlah pendaftar sebesar 23,14%.   

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas/mutu mahasiswa, Fakultas Tarbiyah 

dan Prodi PGMI menyediakan beberapa layanan kemahasiswaan, yaitu: 1) Layanan 

penalaran, minat dan bakat, seperti organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan 

mahasiswa; 2) Layanan kesejahteraan, seperti bimbingan konseling, layanan 

beasiswa, layanan kesehatan, serta bimbingan karir dan kewirausahaan. 

9. Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Bone memiliki Dosen Tetap Program Studi 

(DTPS) sebanyak 10 orang, yang terdiri dari 9 dosen PNS dan 1 orang dosen tetap 

non PNS. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di 

Prodi PGMI sebanyak 26 orang. Pada saat TS (Tahun Akademik 2019/2020), 

diadakan rekrutmen tenaga dosen baru tahun anggaran 2020 sebanyak 1 orang yang 

memiliki kompetensi sesuai kompetensi inti program studi PGMI. Berdasarkan 

tingkat pendidikan terakhir, sebanyak 8 orang DTPS dengan pendidikan terakhir S2 

dan 2 orang dengan pendidikan terakhir S3. Selanjutnya, berdasarkan jabatan 

fungsional, sebanyak 5 dosen dengan jabatan asisten ahli dan 4 orang dengan 

jabatan lector serta 1 orang dengan jabaran lector kepala. 

Untuk menunjang pelayanan mahasiswa prodi PGMI didukung oleh 1 tenaga 

kependidikan bidang administrasi dengan kualifikasi akademik lulusan S1.  

10. Keuangan, Sarana, dan Prasarana 

Prodi PGMI telah menggunakan sistem keuangan berbasis kinerja. Prodi PGMI juga 

melaksanakan pengelolaan keuangan dan melakukan pelaporan sesuai prinsip-

prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Prodi PGMI ikut 

merencanakan dan menyusun anggaran dan program kerja dalam kegiatan rapat 

kerja anggaran Fakultas Tarbiyah dan istitusi setiap tahun. 

Dalam bidang sarana dan prasarana, Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah telah 

menyediakannya sesuai dengan kebutuhan. Pengadaan dan pemanfaatan serta 

pemeliharaan sarana-prasarana dilaksanakan berbasis kebutuhan dan secara 

berkelanjutan sesuai RAB ditingkat institut.  

Ketersediaan ruang kantor, ruang kelas, ruang media dan laboratorium 

kemadrasahan sudah cukup memadai. Di samping itu, juga tersedia ruang kerja 

dosen untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri, dan pelayanan 

akademik. Namun demikian, sarana dan prasarana yang telah tersedia namun 

penggunaannya belum sepenuhnya optimal dalam menunjang proses pembelajaran. 

Untuk keperluan pelayanan akademik yang prima bagi para tenada pendidik juga 

disediakan dua set komputer lengkap dengan printer-nya. Selain itu, untuk 

menunjang proses pembelajaran, Prodi PGMI menyediakan Liquid Crystal Display 

(LCD) proyektor. Dalam setiap kelas juga dilengkapi dengan spidol, penghapus, 

papan tulis, dan stop kontak sebagai alat pendukung kelancaran proses perkuliahan. 

Di samping sarana dalam bentuk gedung atau perangkat keras, juga telah disiapkan 

sarana berupa perangkat lunak yakni sistem informasi yang berupusat pada Institut. 
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Adapun sistem informasi yang telah tersedia antara lain SISFO, sistem informasi 

akademik untuk melayani administrasi akademik mahasiswa dan dosen. Sistem ini 

memberi layanan pendaftaran matakuliah online, KRS online, jadwal perkuliahan, 

penilaian online, transkrip online, rekap jumlah dan status mahasiswa setiap prodi 

dan rekap beban mengajar dosen, dan monev pembelajaran. Selain itu, sistem 

informasi didukung dengan layanan internet dengan bandwidth total 40 Mbps. 

11. Sistem Penjamin Mutu 

Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan 

mutu pendidikan di perguruan tinggi (PT) untuk mengawasi penyelenggaraan 

pendidikan tinggi oleh PT secara berkelanjutan. SPMI bertujuan untuk membantu PT 

mencapai visi misi melalui pemenuhan standar mutu dengan cara perbaikan 

berkelanjutan (continuous improvement) menggunakan manajemen berbasis 

proses. Penjaminan Mutu di UPPS Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI mengacu 

kepada SPMI yang dikembangkan dan ditetapkan di tingkat instusi IAIN Bone, yakni 

dilaksanakan oleh dua unit kerja, yakni (1) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk 

penjaminan mutu akademik dan (2) Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk 

penjaminan mutu non-akademik. Kedua unit kerja tersebut ditegaskan dalam dua 

dokumen penting yang dimiliki IAIN Bone, yakni Peraturan Menteri Agama RI Nomor 

3 Tahun 2019 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bone (Lampiran P.42) 

dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan 

Tata Kerja (Ortaker) Institut Agama Islam Negeri Bone (Lampiran P.23).  

a) Organisasi Penjaminan Mutu 

Pada pasal 57 Ortaker IAIN Bone disebutkan bahwa struktur organisasi LPM 

terdiri atas (1) Ketua, (2) Sekretaris, (3) Pusat, dan (4) Subbagian Tata Usaha. 

Ketua LPM mempunya tugas mgoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, 

memantau, menilai dan mengembangan mutu penyelenggaraan kegiatan 

akademik. Sekretaris LPM bertugas untuk memberikan dukungan administrasi, 

evaluasi, dan laporan sesuai dengan kebijakan ketua. Pusat LPM bertugas 

melaksanakan pengendalian, audit, pemantauan, penilaian, dan pengembangan 

mutu akademik. Subbagian Tata Usaha LPM bertugas melaksanakan kegiatan 

yang terprogram, terukur, merencanakan dan melaksanakan kegiatan dan 

pelaporan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, 

ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di subbag LPM. 

Di lingkungan IAIN Bone penanggungjawab penjaminan mutu, tidak hanya pada 

level institut, tetapi juga di level UPPS dan program studi. Berdasarkan Keputusan 

Rektor IAIN Bone Nomor 393 Tahun 2019, ditetapkan penanggungjawab 

penjaminan mutu UPPS dan program studi IAIN Bone (Lampiran P.43). Kebijakan 

ini disusun atas pertimbangan luas dan beratnya tanggungjawab LPM pada 

tingkat institusi.  

Khusus untuk Fakultas Tarbiyah IAIN Bone, struktur kelembagaan 

Penanggungjawab Mutu (PJM) sebagai berikut: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K4oZy2Ltck2rjTDmJ0UqEjFTzGkv3u8o?usp=sharing
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b) Dokumen Mutu 

Dalam menjalankan fungsinya, LPM dan penanggungjawab mutu UPPS dan 

program studi IAIN Bone dilengkapi dengan berbagai dokumen, yakni:  

1) Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 122 Tahun 2019 

Tentang Struktur Organisasi, Tupoksi, Dan Standar Operasional Prosdur 

Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Bone; (Lampiran P.24) 

2) Nomor 346 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Lembaga 

Penjaminan Mutu IAIN Bone Tahun 2018-2032; (Lampiran P.25) 

3) Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 344 Tahun 2019 

tentang Penetapan Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Institut 

Agama Islam Negeri Bone Tahun 2018-2019; (Lampiran P.26) 

4) Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 345 TAHUN 2019 

tentang Rencana Operasional Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Bone Tahun 

2018-2022. (Lampiran P.27) 

5) Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 354 TAHUN 2019 

tentang Komitmen dan Kebijakan Mutu SPMI IAIN Bone; (Lampiran P.28) 

6) Nomor 356 TAHUN 2019 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal 

IAIN Bone; (Lampiran P.29) 

7) Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 363 Tahun 2019 

tentang Manual Mutu Institut Agama Islam Negeri Bone. (Lampiran P.30) 

c) Dokumen Standar Mutu 

1) Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 363 Tahun 2019 

tentang Standar Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama Institut Agama 

Islam Negeri Bone; (Lampiran P.30) 

2) Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 363 Tahun 2019 

tentang Standar Mutu Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone; (Lampiran 

P.30) 

3) Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 363 Tahun 2019 

tentang Standar Mutu Sumber Daya Manusia Institut Agama Islam Negeri 

Bone; (Lampiran P.30) 

4) Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 363 Tahun 2019 

tentang Standar Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana Institut Agama Islam 

Negeri Bone; (Lampiran P.30) 

5) Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 363 Tahun 2019 

tentang Standar Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Bone; (Lampiran 

P.30) 

https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
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6) Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 363 Tahun 2019 

tentang Standar Mutu Penelitian Institut Agama Islam Negeri Bone; (Lampiran 

P.30) 

7) Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 363 Tahun 2019 

tentang Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam 

Negeri Bone. (Lampiran P.30) 

8) Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 364 Tahun 2019 

Tentang Borang/Format/Formulir Mutu Institut Agama Islam Negeri Bone. 

(Lampiran P.21) 

d) Implementasi Sistem Penjaminan Mutu  

Dalam Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 354 Tahun 

2019 tentang Komitmen Dan Kebijakan Mutu SPMI IAIN Bone dinyatakan bahwa 

Implementasi atau pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAN Bone 

melalui sebuah siklus proses yang sering disingkat menjadi PPEPP, yakni (1) 

Penetapan Standar Mutu, (2) Pelaksanaan Standar Mutu, (3) Evaluasi Standar 

Mutu, (4) Pengendalian Standar Mutu, dan (5) Pengembangan Standar Mutu. Hal 

ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelima komponen dalam siklus di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

(a) Penetapan Standar (P). Tahap pertama dari siklus pengelolaan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal IAN Bone adalah Penetapan Standar Mutu. Penetapan 

merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi 

di IAN Bone yang secara utuh membentuk SPMI. Istilah penetapan tidak hanya 

dimaknai sebagai pengesahan atau pemberlakuan Standar tersebut, tetapi mulai 

dari tahap perumusan Standar oleh Tim, pengesahan SMPI oleh pipinan IAN 

Bone, sampai kepada penetepan oleh Rektor dalam satu Surat Keputusan. 

Setelah proses penetapan, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan SPMI.  

(b) Pelaksanaan Standar (P). Esensi tahap pelaksanaan Standar Mutu IAN Bone 

adalah menjalankan setiap Standar yang telah dinyatakan secara tertulis dalam 

SPMI sehingga Standar tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan 

Standar adalah subjek yang tercantum di dalam pernyataan Standar tersebut, 

yakni Rektor dan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kabag, Ketua Prodi, Ketua 

Lembaga, Kepala Unit, Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.  

(c) Evaluasi Pelaksanaan Standar (E). Dalam tahap ketiga dari siklus SPMI, IAN 

Bone dan seluruh unit di dalamnya harus melakukan evaluasi atau asesmen atau 

penilaian terhadap proses, keluaran (output), dan hasil (outcomes) dari 

pelaksanaan setiap Standar Dikti dalam SPMI. Dalam evaluasi pelaksanaan 

https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
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Standar Mutu IAN Bone, yang merupakan inti adalah mencari informasi tentang 

apa dan bagaimana jalannya pelaksanaan Standar Dikti serta apa dan bagaimana 

luaran dan dampaknya. Apabila ketiga aspek ini dinilai telah berjalan 

sebagaimana seharusnya dengan membandingkan pada apa yang tercantum di 

dalam standar, berarti tidak terdapat penyimpangan, kesalahan, atau hal buruk 

sejenis yang harus dikoreksi. Di IAIN Bone evaluasi Standar Mutu dilakukan dalam 

bentuk Audit Mutu Internal dan Audit Mutu Eksternal. Audit Mutu internal 

mencakup dua kegiatan yakni Audit Mutu Akademik dan Audit Mutu Non 

Akademik. Adapun Audit Mutu Eksternal dilaksanakan oleh Badan Akrediitasi 

Nasional Perdidikan Tinggi atau BAN-PT. Kegiatan ini lebih dikenal dengan nama 

Akreditasi, baik akreditasi institusi maupun akreditasi program Studi. Evaluasi 

Pelaksanaan Standar harus didokumentasikan. Hal ini berarti pihak yang 

melakukan evaluasi atau pemantauan harus menghasilkan dokumen Evaluasi 

Diri, dokumen Audit Internal, dan dokumen hasil Akreditasi.  

(d) Pengendalian Pelaksanaan Standar (P). Pengendalian merupakan tindak 

lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut 

tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas 

hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar 

telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan 

terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut 

tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, jika dalam evaluasi 

pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau 

kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau 

tujuan/sasaran/ rencana, harus dilakukan langkah pengendalian. Langkah 

pengendalian ini berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan 

pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar. Terdapat beberapa jenis 

tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, mulai dari 

penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga 

pelaksanaan tindakan korektif tertentu, misalnya instruksi, teguran, peringatan, 

penghentian perbuatan/ kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan 

penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Tindakan korektif ini harus didasarkan 

pada isi setiap Standar. Seperti dalam evaluasi, pihak yang melakukan 

pengendalian adalah (a) pelaksana dari standar dan (2) Pejabat struktural sesuai 

dengan hierarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.  

(e) Peningkatan Standar (P). Tahap peningkatan Standar adalah kegiatan 

meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup Standar dalam SPMI. 

Kegiatan ini sering disebut kaizen atau continuous quality improvement dan akan 

dapat dilakukan apabila masing-masing Standar telah melalui keempat tahap 

dalam siklus SPMI. Artinya, isi suatu Standar tidak mungkin ditingkatkan jika 

Standar itu tidak melalui tahap evaluasi pelaksanan Standar tersebut terlebih 

dahulu, sekalipun telah dilaksanakan Standar itu. Sebaliknya, setelah suatu 

Standar dievaluasi, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkupnya maka mutu 

tersebut tidak meningkat atau statis, padahal isi Standar itu masih dapat 

ditingkatkan. Peningkatan Standar atau kaizen dilakukan bukan karena secara 

manajerial harus dilakukan, melainkan harus dilakukan karena perkembangan 

masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan 

pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi. Berbagai 

kemajuan, perkembangan, dan kebutuhan tentang penyelenggaraan pendidikan 
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tinggi dapat diketahui oleh melalui berbagai cara, antara lain (1) pengamatan (2) 

diskusi dengan para pemangku kepentingan, (3) forum pertemuan ilmiah (4) studi 

pelacakan lulusan, dan (5) analisis SWOT. Di IAIN Bone kegiatan kaizen 

diagendakan dan difasilitasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Bone. 

Hasil dari kaizen adalah penciptaan Standar baru untuk menggantikan Standar 

sebelumnya. Untuk ini, siklus SPMI dimulai kembali dengan tahap penetapan 

standar, yang berarti menetapkan (1) standar baru sebagai peningkatan isi 

standar sebelumnya; dan/atau (2) standar baru yang belum pernah ada 

sebelumnya atau menambah jumlah Standar yang telah ada sebelumnya.  

Penjaminan mutu di bidang non-akademik dilaksanakan oleh SPI (Satuan 

Pengawasan Internal) sebagai organ pengelola yang diberi tugas menjalankan fungsi 

pengawasan non-akademik. SPI diatur dalam Statuta IAIN Bone, yakni dalam Pasal 

38 disebutkan bahwa Satuan Pengawasan Internal merupakan unsur pengawas 

yang melaksanakan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor. 

Demikian juga dalam Pasal 73 disebutkan bahwa SPI menyelenggarakan fungsi 

pengawasan bidang nonakademik.  

Dalam Pasal 38 Statuta IAIN Bone dinyatakan bahwa Satuan Pengawasan Internal 

dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Rektor. Fokus kegiatan SPI adalah pada pengawasan dan 

evaluasi kepatuhan unit pelaksana dalam menyusun rencana anggaran dan rencana 

pengadaan. Pada tataran pelaksanaan, SPI melakukan pendampingan, monitoring 

dan evaluasi. Selain itu, SPI melakukan pengawasan untuk sumber daya manusia, 

dan tatakelola di IAIN Bone.  

12. Kinerja Unit Pengelola Program Studi dan Prodi PGMI 

Dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, dosen tetap prodi PGMI cukup 

aktif dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Hal ini terbukti dari jumlah 

penelitian yang dilakukan dalam 3 tahun terakhir (2018-2020) adalah sebanyak 28 

judul penelitian, baik melalui mekanisme pembiayaan lembaga dalam negeri (dana 

BOPTN) maupun melalui pembiayaan mandiri (18 penelitian dilakukan dengan biaya 

mandiri dan 10 penelitian dilakukan dengan biaya BOPTN).  

Luaran dari penelitian yang dihasilkan dalam 3 tahun terakhir (2018-2020) yakni 

sebanyak 21 publikasi ilmiah, 8 diantaranya terpublikasi pada jurnal dan prosiding 

internasional bereputasi, 10 pada jurnal nasional terakreditasi, 2 publikasi pada jurnal 

non akreditasi, dan 1 prosiding seminar nasional. Sedangkan untuk pengabdian 

kepada masyarakat (PkM), dalam kurun 3 tahun terakhir DTPS PGMI telah 

melaksanakan 27 kegiatan PkM, baik melalui mekanisme pembiayaan mandiri dan 

perguruan tinggi maupun pembiayaan oleh lembaga internasional. Rincian 

pembiayaan 27 kegiatan PkM yaitu sebanyak 2 kegiatan PkM dilakukan melalui 

pembiayaan lembaga internasional dan 25 kegiatan PkM dilakukan dengan biaya 

mandiri dan perguruan tinggi. Luaran hasil penelitian dan PkM DTPS PGMI telah 

memberikan kontribusi tinggi, terlihat dari jumlah sitasi dari publikasi DTPS yang 

cukup tinggi yakni sebanyak 189 sitasi pada tahun 2018-2020. 

Jumlah rekognisi atas prestasi/kinerja para DTPS PGMI juga berada pada kategori 

tinggi, yakni sebanyak 50 rekognisi, di antaranya aktif sebagai narasumber pada 

seminar/ workshop/ pelatihan/bimtek nasional, dosen tamu, juri lomba tingkat lokal 

dan nasional, editor jurnal nasional, dan reviewer jurnal nasional. Para dosen tetap 

Prodi PGMI juga cukup aktif dalam mengikuti konferensi-konferensi tingkat nasional 

maupun internasional baik sebagai peserta maupun sebagai pemakalah.  
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Luaran dalam bidang pendidikan juga dalam kategori baik salah satunya dapat 

terlihat dari rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir sebesar 3,61. Rata-rata studi 

mahasiswa yaitu 4 tahun. Selanjutnya berdasarkan tracer study, diketahui bahwa 

masa tunggu lulusan cukup singkat, yaitu kurang dari 6 bulan dengan kesesuaian 

bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dengan profil lulusan 

sebesar 100%. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tingkat penerimaan lulusan 

Prodi PGMI dalam dunia kerja dalam kategori sangat baik.  

Mahasiswa Prodi PGMI juga telah menunjukkan capaian-capaian prestasi yang 

terindikasi dari perolehan juara dalam lomba-lomba tingkat lokal, wilayah dan 

nasional, baik dalam bidang akademik dan non-akademik, seperti lomba karya 

ilmiah, lomba desain media pembelajaran, lomba pada pekan ilmiah, olahraga, seni 

dan riset, lomba tadarrus, ceramah, kaligrafi, menulis puisi, dan tilawah. 

 

C. Kriteria 

C.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi 

1. Latar Belakang 

Program studi PGMI merupakan program studi yang berada dalam lingkup naungan 

Fakultas Tarbiyah IAIN Bone yang berdiri pada tahun 2014. Untuk menjalankan 

fungsinya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang profesional, dibutuhkan rumusan 

visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) yang jelas dan terukur sebagai patokan dalam 

penentuan kebijakan-kebijakan yang akan diambil. 

VMTS yang disusun dan ditetapkan oleh Fakultas Tarbiyah bertujuan untuk memberikan 

arah dan dasar pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh seluruh komponen civitas 

akademika dalam lingkup Fakultas Tarbiyah sehingga dapat mensinergikan seluruh 

sumber daya yang dimiliki dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang 

berkualitas yang mampu mencetak lulusan berdaya saing tinggi. Perumusan visi, misi, 

tujuan, dan sasaran Fakultas Tarbiyah dikembangkan mengacu pada visi misi Fakultas 

Tarbiyah dan IAIN Bone dengan didasarkan pada beberapa landasan hukum dan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Penyusunan VMTS Fakultas Tarbiyah mempertimbangkan hasil identifikasi beberapa 

faktor, di antaranya terkait kebutuhan dunia kerja, ketersediaan sumber daya, 

perkembangan IPTEK dan kebutuhan pembangunan daerah. Hasil identifikasi tersebut 

dianalisis dan dilakukan pendalaman dalam kegiatan workshop penyusunan VMTS 

Fakultas Tarbiyah yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2020 dan bertempat di 

ruang seminar Fakultas Tarbiyah dengan melibatkan stakeholder internal dan eksternal. 

Unsur internal meliputi Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah, Kepala LPM, Kabag 

TU, Kasubbag, Ketua Prodi, PJM, Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan. 

Sedangkan unsur eksternal meliputi alumni Fakultas Tarbiyah, pengguna lulusan, mitra 

kerjasama dan pakar di bidang pendidikan (Lampiran 1.1).  

Tim penyusun VMTS Fakultas Tarbiyah ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan 

Fakultas Tarbiyah Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan 

Sasaran Fakultas Tarbiyah (Lampiran 1.2). Konsep/rumusan VMTS Fakultas Tarbiyah 

yang dihasilkan dari workshop tersebut selanjutnya diusulkan untuk ditetapkan melalui 

rapat senat fakultas. Setelah melalui revisi minor, VMTS Fakultas Tarbiyah ditetapkan 

melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Bone No. 94 Tahun 2019 

tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Tarbiyah IAIN Bone (Lampiran 1.12).  

Penyusunan VMTS Fakultas Tarbiyah didasarkan pada ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. VMTS Fakultas Tarbiyah disusun dengan dengan berpedoman 

https://drive.google.com/drive/folders/1mseL_aFuc4VaDnOWXlF3xLNm9H2WC30K?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mseL_aFuc4VaDnOWXlF3xLNm9H2WC30K?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OAuiDRAgLS2EN9KjauNGFD8_v3B6cF9e?usp=sharing
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pada VMTS IAIN Bone (Lampiran 1.13). Selanjutnya, penyusunan VMTS Prodi PGMI 

disesuaikan dengan VMTS Fakultas Tarbiyah dan VMTS IAIN Bone. VMTS Prodi PGMI 

disusun berdasarkan SK dekan Fakultas Tarbiyah (Lampiran 1.4). Penetapan VMTS di 

tetapkan melalui SK penetapan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah tentang VMTS prodi 

PGMI (Lampiran 1.5)   

Kesesuaian VMTS IAIN Bone, VMTS Fakultas Tarbiyah dan VMTS Prodi PGMI 

disajikan pada Tabel II.1. 

Tabel II.1 Kesesuaian VMTS Fakultas Tarbiyah dengan VMTS IAIN Bone dan Prodi PGMI 

Komponen IAIN Bone Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI 

Visi Menjadi perguruan tinggi keagamaan 

Islam yang menghasilkan sumber daya 

manusia unggul dan humanis di Kawasan 

Melayu Nusantara pada tahun 2032 

Menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan 

Islam yang unggul, profesional dan berakhlak mulia 

di kawasan Indonesia Timur pada tahun 2032 

Menjadi Program Studi unggul dalam 

menghasilkan guru kelas yang 

profesional dan berakhlak mulia di 

Kawasan Timur Indonesia pada tahun 

2032 

Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran untuk melahirkan sumber 

daya manusia yang berkualitas dan 

profesional serta memiliki integritas 

pribadi sebagai sarjana muslim; 

2. Membangun budaya ilmiah melalui 

penyelenggaran penelitian dan 

publikasi ilmiah yang konstruktif dan 

inovatif; 

3. Melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat dan kerjasama yang 

bermutu berbasis nilai keislaman, 

keindonesiaan, dan kearifan lokal 

Bugis; dan 

4. Menjalankan tata kelola Institut yang 

baik dan profesional dalam 

mengelola sumber daya perguruan 

tinggi untuk menghasilkan pelayanan 

prima kepada Sivitas Akademika dan 

masyarakat. 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang unggul dalam rangka 

peningkatan mutu lulusan;  

5. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi 

ilmiah yang bertaraf nasional dan 

internasional sehingga mendorong 

munculnya budaya ilmiah di kalangan sivitas 

akademika fakultas; 

6. Menyelenggarakan program kemitraan 

strategis dengan stakeholders eksternal 

dalam rangka pengabdian kepada 

masyarakat yang berkualitas dan profesional; 

dan 

7. Menjalankan organisasi dan tata pamong 

fakultas melalui implementasi penjaminan 

mutu internal fakultas. 

 

8. Menyelenggarakan Pendidikan 

dan Pembelajaran yang unggul, 

profesional dan berbasis akhlak 

mulia. 

9. Menyelenggarakan penelitian dan 

publikasi ilmiah yang bertaraf 

nasional dan internasional 

10. Menyelenggarakan pengabdian 

kepada masyarakat dan kerja 

sama untuk menyiapkan tenaga 

pendidik profesional. 

11. Menjalankan organisasi dan tata 

pamong Program studi melalui 

Implementasi Penjaminan Mutu 

Internal. 

 

Tujuan 1. Menghasilkan lulusan yang unggul 

dan humanis; 

2. Menghasilkan penelitian dan 

publikasi ilmiah yang bermutu sesuai 

dengan kepentingan bangsa dan 

agama; 

3. Menghasilkan pengabdian kepada 

masyarakat dan kerjasama yang 

bermutu berdasarkan nilai 

keislaman, keindonesiaan, dan 

kearifan lokal Bugis; dan 

4. Menghasilkan kinerja Institut yang 

efektif dan efesien untuk menjamin 

peningkatan kualitas pelaksanaan 

tridharma perguruan tinggi yang 

berkelanjutan. 

 

1. Terselenggaranya program pendidikan dan 

pengajaran bermutu unggul dalam rangka 

peningtukatan mutu lulusan; 

5. Terselenggaranya program penelitian dan 

publikasi ilmiah yang bertaraf nasional dan 

internasional sehingga mendorong 

munculnya budaya ilmiah di kalangan sivitas 

akademika prodi; 

6. Terselenggaranya program kemitraan 

strategis dengan stakeholders ekternal dalam 

rangka pengabdian kepada masyarakat yang 

berkualitas dan profesional; 

7. Berjalannya organisasi dan tata pamong 

Fakultas  yang mengacu pada Sistem 

Penjaminan Mutu Internal Fakultas. 

1. Terlaksananya Pendidikan dan 

Pembelajaran yang unggul, 

professional dan berbasis akhlak 

mulia. 

2. Menghasilkan penelitian dan 

publikasi ilmiah yang bertaraf 

nasional dan internasional  

3. Mewujudkan pengabdian kepada 

masyarakat dan kerja sama untuk 

menyiapkan tenaga pendidik 

profesional. 

4. Terlaksananya organisasi dan 

tata pamong Program studi 

melalui Implementasi Penjaminan 

Mutu Internal. 

 

Strategi 1. Mengembangkan kegiatan 

pembelajaran berbasis teknologi, 

riset, dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

2. Mengembangkan kajian Islam Bugis 

sebagai basis kajian penelitian dan 

pengabdian kepadamasyarakat; 

3. Mengembangkan jaringan kerjasama 

untuk mendorong dan meningkatkan 

1. Mengembangkan sistem penjaminan mutu 

internal untuk mendukung pelaksanaan 

program pendidikan dan pengajaran yang 

berorientasi pada peningkatan mutu lulusan;  

2. Mengembangkan inovasi program penelitian 

dan publikasi ilmiah yang bertaraf nasional 

dan internasional dengan mengembangkan 

tradisi ilmiah di kalangan sivitas akademika 

fakultas; 

1. Terwujudnya Pendidikan dan 

Pembelajaran yang unggul, 

professional dan berbasis akhlak 

mulia. 

5. Terlaksananya penelitian dan 

publikasi ilmiah yang bertaraf 

nasional dan internasional  

6. Terwujudnya pengabdian kepada 

masyarakat dan kerja sama untuk 

https://drive.google.com/drive/folders/1OAuiDRAgLS2EN9KjauNGFD8_v3B6cF9e?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mseL_aFuc4VaDnOWXlF3xLNm9H2WC30K?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mseL_aFuc4VaDnOWXlF3xLNm9H2WC30K?usp=sharing
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Komponen IAIN Bone Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI 

kompetensi sumber daya Institut dan 

daya saing lulusan; dan 

4. Membangun atmosfir kampus yang 

kondusif bagi peningkatan mutu 

tata kelola Institut. 

3. Mengembangkan program kemitraan 

strategis dengan stakeholders eksternal 

dalam rangka pengabdian kepada 

masyarakat yang berkualitas dan profesional. 

4. Memberdayakan organisasi dan tata pamong 

fakultas yang mengacu pada sistem 

penjaminan mutu internal fakultas  

menyiapkan tenaga pendidik 

profesional.  

7. Terlaksananya organisasi dan 

tata pamong Program studi 

melalui Implementasi Penjaminan 

Mutu Internal. 

 

2. Kebijakan 

Dokumen formal yang menjadi acuan penyusunan dan penetapan VMTS Fakultas 

Tarbiyah IAIN Bone adalah sebagai berikut: 

a) Statuta IAIN Bone (Lampiran DI.5) 

b) Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAIN Watampone Tahun 2016-2032 

(Lampiran DI.1) 

c) Rencana Strategis IAIN Bone Tahun 2018-2022 (Lampiran DI.2) 

d) Rencana Induk Pengembangan Fakultas Tarbiyah IAIN Bone Tahun 2018-2032 

(Lampiran DI.3) 

e) Rencana Strategis Fakultas Tarbiyah IAIN Bone Tahun 2019-2023 (Lampiran DI.4) 

f) Rencana Operasional Fakultas Tarbiyah IAIN Bone Tahun 2019-2023 (Lampiran 

DI.7) 

g) Panduan Penyusunan VMTS Fakultas Tarbiyah (Lampiran 1.12) 

3. Strategi Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan 

Secara terperinci, strategi pengembangan dan pencapaian VMTS Fakultas Tarbiyah 

telah ditetapkan dalam bentuk rencana strategis Fakultas Tarbiyah (Dokumen Renstra 

Fakultas Tarbiyah Tahun 2018-2023) yang selanjutnya dikembangkan dalam bentuk 

rencana operasional (renop). Renop Fakultas Tarbiyah berisi rancangan implementasi 

strategi atau rincian tentang bagaimana rencara strategis tersebut dilaksanakan 

(Dokumen Renop Fakultas Tarbiyah Tahun 2018-2022). Sumber daya yang 

dialokasikan untuk mendukung pencapaian VMTS Fakultas Tarbiyah, di antaranya SDM 

yang meliputi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa. Selain pihak internal, pihak 

eksternal juga dilibatkan dalam mendukung pencapaian VMTS, seperti lulusan, mitra 

kerjasama dan pengguna lulusan. Selain SDM, sumber daya anggaran dan sumber 

daya lainnya seperti sarana dan prasarana juga dialokasikan untuk mendukung 

pencapaian VMTS. Mekanisme kontrol pencapaian VMTS Fakultas Tarbiyah 

dilaksanakan dengan mengaktifkan kinerja Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Tarbiyah. 

Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi pencapaian VMTS 

dilakukan secara berkala melalui berbagai kegiatan, seperti laporan evaluasi diri, monev 

oleh gugus mutu (tim penjamin mutu Fakultas dan Prodi), rapat koordinasi, rapat 

pimpinan, dan kegiatan lainnya dalam bentuk monev renstra. Hasil monev renstra 

dituangkan dalam bentuk laporan secara berkala (setiap tahun) untuk mengevaluasi 

keterlaksanaan strategi pencapaian VMTS dibandingkan dengan target yang telah 

ditetapkan. 

VMTS Fakultas Tarbiyah dan VMTS Prodi PGMI disosialisasikan secara sistematis dan 

berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan dan kepada pihak-pihak internal 

maupun eksternal. Sosialisasi dimaksudkan agar VMTS tersebut dapat dipahami 

dengan sangat baik oleh seluruh civitas akademika. Sosialisasi dilakukan baik melalui 

penyampaian secara langsung maupun melalui beberapa media yang relevan, seperti 

media cetak, elektronik, internet, dan media luar ruang. 

https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OAuiDRAgLS2EN9KjauNGFD8_v3B6cF9e?usp=sharing
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Sosialisasi VMTS Fakultas Tarbiyah dan Program Studi PGMI dilakukan melalui 

penyampaian secara langsung pada saat penerimaan mahasiswa baru serta acara. 

Sosialisasi melalui media internet, yakni melalui website fakultas Tarbiyah dan website 

Prodi PGMI (www.pgmi.iain-bone.ac.id) serta media sosial (facebook dan instagram) dan 

massager group (grup whatsapp dan grup telegram) yang dapat diakses oleh seluruh 

sivitas akademika dan pihak yang berkepentingan. Sosialisasi melalui media cetak yakni 

melalui pamflet/ brosur dan kalender. Media luar ruang yang digunakan dalam proses 

sosialisasi yakni x-banner yang tersebar di area kampus. Sedangkan media elektronik 

yang digunakan yakni menggunakan video yang disampaikan pada even tertentu 

seperti penerimaan mahasiswa baru dan pembekalan KKLP (Kuliah Kerja Lapangan 

Profesi).  

Sosialisasi dimaksudkan agar para pemangku kepentingan/civitas akademika Fakultas 

Tarbiyah memahami VMTS. Pemahaman civitas akademika terhadap VMTS Fakultas 

Tarbiyah dan Program Studi wajib dievaluasi, dan selanjutnya hasil dari evaluasi 

tersebut ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Bentuk evaluasi dapat dilakukan 

melalui pengisian angket survey pemahaman VMTS Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI 

kepada pihak terkait, baik eksternal maupun internal. 

4. Indikator Kinerja Utama 

a) Kesesuaian VMTS 

Fakultas Tarbiyah memiliki VMTS yang jelas dan realistis serta memiliki kesesuaian 

dengan VMTS IAIN Bone. Visi Fakultas Tarbiyah mencerminkan visi IAIN Bone dan 

telah memayungi visi keilmuan Prodi PGMI serta didukung data implementasi yang 

konsisten. Selain itu, misi, tujuan dan strategi Fakultas Tarbiyah searah dan 

bersinergi dengan misi, tujuan dan strategi IAIN Bone serta mendukung 

pengembangan program studi IAIN Bone dengan tata implementasi yang konsisten. 

b) Penyusunan dan Penetapan VMTS 

Fakultas Tarbiyah melakukan penyusunan dan penetapan VMTS dengan 

mekanisme yang jelas serta melibatkan pemangku kepentingan internal (dosen, 

mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, mitra 

kerjasama/pengguna lulusan dan pakar/organisasi profesi. 

c) Strategi Pencapaian Tujuan 

Fakultas Tarbiyah menetapkan strategi pencapaian sasaran yang disusun 

berdasarkan analisis sistematis dengan menggunakan metode yang relevan dengan 

tahapan waktu yang jelas dan realistis, serta didukung dokumen yang lengkap 

(Renstra dan Renop Tahun 2018-2023).  

Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI telah melakukan sosialisasi VMTS melalui 

berbagai media, di antaranya melalui sosialisasi langsung/tatap muka seperti pada 

pertemuan/rapat berkala, maupun melalui media cetak dan non cetak, seperti melalui 

laman website Fakultas dan Prodi, messanger group (grup whatsapp dan grup 

telegram), media cetak seperti pamflet/ brosur, kalender, buku pedoman akademik 

mahasiswa, media luar ruang seperti x-banner yang tersebar di area kampus, media 

audio visual seperti video yang disampaikan pada kegiatan tertentu seperti 

penerimaan mahasiswa baru dan pembekalan KKLP (Kuliah Kerja Lapangan 

Profesi).  

Strategi pengembangan dan pencapaian VMTS sebagaimana yang tertuang dalam 

Renstra dan Renop Fakultas Tarbiyah 2018-2020, dilaksanakan dengan 

memanfaatkan berbagai sumber daya yang dialokasikan, baik SDM (dosen, tenaga 

kependidikan, mahasiswa) maupun fasilitas sarana prasarana dan keuangan.  

http://www.pgmi.iain-bone.ac.id/
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Mekanisme kontrol pencapaian VMTS dilaksanakan dengan mengaktifkan sistem 

penjaminan mutu internal dengan menggunakan siklus PPEPP. Kegiatan monitoring 

dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi pencapaian VMTS dilakukan secara 

berkala melalui berbagai kegiatan, seperti laporan evaluasi diri, monev oleh gugus 

mutu (tim penjamin mutu Fakultas dan Prodi), rapat koordinasi, rapat pimpinan, dan 

kegiatan lainnya dalam bentuk monev renstra.  

Hasil monev renstra dituangkan dalam bentuk laporan secara berkala (setiap tahun) 

untuk mengevaluasi keterlaksanaan strategi pencapaian VMTS dibandingkan 

dengan target yang telah ditetapkan. Hasil laporan tersebut dianalisis dan 

ditidaklanjuti sebagai dasar penentuan kebijakan untuk melakukan perbaikan 

berkelanjutan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk rapat pimpinan atau rapat 

monev renstra setiap tahun.  

5. Indikator Kinerja Tambahan 

Indikator kinerja tambahan kriteria VMTS yang ditetapkan Fakultas Tarbiyah dan Prodi 

PGMI berkaitan dengan standar pelaksanaan survey pemahahaman VMTS pada 

seluruh civitas akademika secara berkala setiap tahun dengan target 75% civitas 

akademika Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI memiliki pemahaman VMTS yang baik. 

Hal ini dimaksudkan agar standar VMTS yang telah ditetapkan IAIN Bone melampaui  

SN-DIKTI. Indikator kinerja tambahan VMTS yang ditetapkan telah diukur, dimonitoring, 

dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Pengukuran indikator kinerja 

tambahan telah dilakukan secara berkala setiap 1 tahun  sekali oleh PJM Prodi PGMI 

bersama PJM Fakultas Tarbiyah berdasarkan SK Rektor Nomor 393 tahun 2019 tentang 

Penetapan Penanggung Jawab Jaminan Mutu pada Fakultas/Pascasarjana dan 

Program Studi IAIN Bone (Lampiran P.39 ). Hasil pengukuran PJM Prodi PGMI bersama 

PJM Fakultas Tarbiyah pada saat TS-2 (tahun 2018) telah dimanfaatkan Prodi PGMI 

sebagai dasar untuk meningkatkan jumlah partisipasi civitas akademika, terutama 

alumni, dalam mengisi kuesioner survey. Hasil pengukuran yang telah dilakukan PJM 

Prodi PGMI bersama PJM Fakultas Tarbiyah pada TS-1 (tahun 2019) digunakan untuk 

mengevaluasi capaian target indikator kinerja tambahan setiap tahunnya. Hasil evaluasi 

yang telah dilakukan kemudian dianalisis dan dimanfaatkan Prodi PGMI untuk 

perbaikan berkelanjutan. Hasil pengukuran, monitoring, evaluasi, dan analisis indikator 

kinerja tambahan disajikan pada Tabel II.2 berikut. 

Tabel II.2 Hasil Pengukuran, Monitoring, Evaluasi, dan Analisis Indikator Tambahan 

Indikator Kinerja 

Tambahan 
Target Monitoring Dan Evaluasi Perbaikan Berkelanjutan 

Pelaksanaan survei pemahaman 

VMTS pada seluruh civitas 

akademika secara berkala setiap 

tahun 

75% civitas akademika 

Fakultas Tarbiyah memiliki 

indeks pemahaman VMTS 

dengan kategori baik. 

Fakultas Tarbiyah telah 

menugasakan tim penjamin mutu 

untuk memonitoring dan 

mengevaluasi indeks pemahaman 

VMTS (Lampiran) 

Temuan MONEV: 

Sebanyak 87% civitas akademik telah 

mengisi kuesioner survey dengan hasil 

indeks pemahaman VMTS sebesar 82% 

dengan kategori sangat baik. 

Berdasarkan hasil laporan survey 

pemahaman VMTS, lahirlah rekomendasi 

tindak lanjut untuk melakukan perluasan 

sosialisasi VMTS seperti melalui website,  

banner, sosial media 

 

6. Evaluasi Capaian VMTS 

Untuk mengetahui keberhasilan dan ketidakberhasilan kriteria visi, misi, tujuan dan 

strategi, maka selanjutnya dilakukan kegiatan evaluasi capaian kinerja dengan cara 

membandingkan indikator kinerja utama dan tambahan dengan target yang telah 

https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
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ditetapkan pada Renstra Fakultas Tarbiyah IAIN Bone. Dalam kegiatan evaluasi, PJM 

Prodi PGMI dan PJM Fakultas Tarbiyah menggunakan model evaluasi kesenjangan 

(discrepancy) untuk mengetahui kesesuai antara target yang telah ditetapkan dengan 

apa yang telah dicapai. Instrumen pengukuran yang digunakan dalam bentuk non-tes, 

yakni berupa angket, lembar ceklis, dan telaah dokumen. Selain itu, dilakukan analisis 

untuk mengetahui faktor pendukung ketercapaian atau faktor penghambat ketecapaian, 

akar masalah, dan tindak lanjut pada setiap indikator. Hasil evaluasi capaian kinerja 

kriteria penelitian secara detail disajikan pada Tabel  II.3. 

Tabel II.3 Hasil Evaluasi Capaian VMTS 

Indikator Target 
Ketercapaian 

(Iku & Ikt) 

Tercapai/T

idak 

Tercapai 

Faktor 

Akar 

Masalah 

 

Tindak Lanjut 
Pendukung 

Ketercapaia

n 

Penghamba

t 

Ketercapaia

n 

Kesesuaian Visi, Misi, 

Tujuan dan Strategi 

(VMTS) Fakultas 

Tarbiyah 

terhadap VMTS 

IAIN Bone 

dan visi keilmuan Prodi 

PGMI 

VMTS 

Fakultas 

harus 

memiliki 

kesesuaian 

dengan 

VMTS 

Institusi dan 

program 

studi  

Kesesuaian 

VMTS telah 

mencapai 100%. 

Kesesuaian 

VMTS termuat 

dalam dokumen 

renstra IAIN 

Bone, Fakultas 

Tarbiyah dan 

Prodi PGMI 

Tercapai Kompetensi 

SDM 

Ketersediaan 

anggaran dan 

sarana 

prasarana   

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

terkait 

kesesuaian 

VMTS Fakultas 

Tarbiyah, Prodi 

PGMI dan IAIN 

Bone 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Target telah 

tercapai sehingga 

belum dilakukan 

upaya tindak lanjut. 

Mekanisme dan 

keterlibatan pemangku  

kepentingan dalam 

penyusunan VMTS 

Fakultas Tarbiyah 

Tersedianya 

dokumen 

yang berisi 

mekanisme 

dan unsur 

yang 

dilibatkan 

dalam 

penyusunan 

dan 

penetapan 

VMTS 

Fakultas 

Tarbiyah 

1. Tersedianya 

SOP 

penyusunan dan 

penetapan VMTS 

2.Keterlibatan 

pemangku 

kepentingan 

internal (dosen, 

mahasiswa, 

tenaga 

kependidikan 

3.Keterlibatan 

pemangku 

kepentingan 

eksternal 

(lulusan, 

pengguna 

lulusan) 

Tercapai Kompetensi 

SDM 

Ketersediaan 

anggaran dan 

sarana 

prasarana   

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

menyediakan 

dokumen   

terkait 

kesesuaian 

VMTS Fakultas 

Tarbiyah, Prodi 

PGMI dan IAIN 

Bone 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Target telah 

tercapai sehingga 

belum dilakukan 

upaya tindak lanjut. 

Strategi pencapaian 

tujuan disusun 

berdasarkan analisis yang 

sistematis, serta pada 

pelaksanaannya 

dilakukan pemantauan 

dan evaluasi yang 

ditindaklanjuti. 

75% strategi 

pencapaian 

yang 

tertuang 

dalam 

Renstra 

Fakultas 

Tarbiyah 

telah 

dianalisis 

secara 

sistematis, 

serta pada 

pelaksanaan

nya 

dilakukan 

pemantauan 

dan evaluasi 

yang 

35 % strategi 

pencapaian yang 

tertuang dalam 

Renstra Fakultas 

Tarbiyah telah 

dianalisis secara 

sistematis, serta 

pada 

pelaksanaannya 

dilakukan 

pemantauan dan 

evaluasi yang 

ditindaklanjuti.  

Tidak 

tercapai 

Penyusunan, 

implementasi, 

pemantauan 

dan evaluasi 

strategi 

pencapaian 

dalam Renstra 

dapat tercapai 

sebesar 35% 

karena adanya 

dukungan SDM 

yang 

professional 

(dosen, 

mahasiswa 

dan tenaga 

kependidikan) 

 

 

SDM gugus 

mutu (tim 

penjaminan 

mutu) dan 

anggaran yang 

terbatas. Hal ini 

menyebabkan 

40% strategi 

pencapaian 

dalam Renstra 

Fakultas 

Tarbiyah telah 

dianalisis 

namun belum 

dievaluasi dan 

ditindak lanjuti 

secara 

maksimal 

Jurusan 

Tarbiyah baru 

beralih ke 

Fakultas 

Tarbiyah pada 

tahun 2019, 

sehingga 

Fakultas 

Tarbiyah masih 

berfokus pada 

pembenahan 

struktural, 

administrasi 

dan SDM. 

 

 

Penguatan struktur 

manajerial, 

administrasi dan 

SDM di Fakultas 

Tarbiyah 
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Indikator Target 
Ketercapaian 

(Iku & Ikt) 

Tercapai/T

idak 

Tercapai 

Faktor 

Akar 

Masalah 

 

Tindak Lanjut 
Pendukung 

Ketercapaia

n 

Penghamba

t 

Ketercapaia

n 

ditindaklanjut

i 

Pelaksanaan survei 

pemahaman VMTS pada 

seluruh civitas akademika 

secara berkala setiap 

tahun 

75% civitas 

akademika 

Fakultas 

Tarbiyah 

memiliki 

indeks 

pemahaman 

VMTS 

dengan 

kategori baik. 

Sebanyak 87% 

civitas akademik 

telah mengisi 

kuesioner survey 

dengan hasil 

indeks 

pemahaman 

VMTS sebesar 

82% dengan 

kategori sangat 

baik. 

Tercapai Sosialisasi 

VMTS telah 

dilaksanakan 

secara berkala 

kepada seluruh 

civitas 

akademika 

Fakultas 

Tarbiyah 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

terkait 

pelaksanaan 

survei 

pemahaman 

VMTS civitas 

akademika 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Target telah 

tercapai. 

Upaya 

pengembangan 

yang dilakukan 

yaitu peningkatan 

target capaian 

sebesar 85% di 

tahun berikutnya.  

 

7. Simpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian VMTS dan Tindak Lanjut 

Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa sebesar 75% indikator kriteria visi, 

misi, tujuan dan strategi (VMTS) telah mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator 

capaian VMTS yang mencakup kesesuaian VMTS (Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan 

Strategi (VMTS) Fakultas Tarbiyah terhadap VMTS IAIN Bone dan visi keilmuan Prodi 

PGMI) telah mencapai target 100%. Penyusunan dan Penetapan VMTS (Mekanisme 

dan keterlibatan pemangku  kepentingan dalam penyusunan VMTS Fakultas Tarbiyah) 

telah mencapai target 100%. Strategi Pencapaian Tujuan (Strategi pencapaian tujuan 

disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan 

pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti, Pelaksanaan survei pemahaman VMTS 

pada seluruh civitas akademika secara berkala setiap tahun) telah mencapai target 

100%. Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Fakultas Tarbiyah terhadap 

VMTS IAIN Bone dan visi keilmuan Prodi PGMI telah mencapai target 100%. Secara 

detail, simpulan hasil evaluasi dan tindak lanjut yang berisi pemosisian, masalah, akar 

masalah, rencana perbaikan, dan upaya pengembangan kriteria visi, misi, tujuan dan 

sasaran disajikan pada Tabel II.4.   

Tabel II.4 Simpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian VMTS dan Tindak Lanjut 

Indikator Masalah Akar Masalah Rencana Perbaikan Pengembangan Strategi 

Strategi pencapaian tujuan 

disusun berdasarkan analisis yang 

sistematis, serta pada 

pelaksanaannya dilakukan 

pemantauan dan evaluasi yang 

ditindaklanjuti. 

35% strategi 

pencapaian yang 

tertuang dalam 

Renstra Fakultas 

Tarbiyah telah 

dianalisis secara 

sistematis, namun 

pada 

pelaksanaannya 

belum dilakukan 

pemantauan dan 

evaluasi yang 

ditindaklanjuti 

SDM gugus mutu (tim 

penjaminan mutu) 

dan anggaran yang 

terbatas. Hal ini 

menyebabkan 40% 

strategi pencapaian 

dalam Renstra 

Fakultas Tarbiyah 

telah dianalisis 

namun belum 

dievaluasi dan 

ditindak lanjuti secara 

maksimal 

Penguatan struktur manajerial, 

administrasi dan SDM di 

Fakultas Tarbiyah 

Penguatan kompetensi, fungsi 

dan peran gugus mutu melalui 

sosialisasi job desk anggota tim 

secara jelas dan rinci  

 

Mengadakan workshop 

penjaminan mutu di Fakultas 

Tarbiyah 
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C.2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama 

1. Latar Belakang 

Kriteria tata pamong, tata kelola dan Kerjasama di lingkup Fakultas Tarbiyah IAIN Bone 

merujuk pada aturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan UPPS, yang meliputi sistem 

tata pamong, kepemimpinan, sistem penjaminan mutu dan kerjasama. Sistem tersebut 

diturunkan dari Ortaker dan Statuta IAIN Bone ke Fakultas Tarbiyah sebagai UPPS dan 

selanjutnya ke Prodi PGMI sebagai satuan pelaksana yang melakukan garis instruksi 

dari UPPS. Sistem tata pamong dilatarbelakangi oleh upaya menciptakan tata kelola 

UPPS dan prodi PGMI yang mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, 

tanggung jawab dan keadilan yang merujuk pada SOP Tata Pamong. Struktur tata 

pamong pada Fakultas Tarbiyah IAIN Bone (Lampiran 2.1). 

Terwujud kepemimpian yang kuat dengan tiga unsur; kepemimpinan operasional, 

organisasi dan publik. Dengan sistem tersebut, maka terwujudlah tata kelola yang baik 

dengan prinsip perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pelaksanaan, 

pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan yang baik. Dalam hal ini, dibutuhkan 

sistem penjaminan mutu untuk menjamin mutu sistem tata Kelola tersebut melalui pola 

PPEPP (Lampiran 2.13). Perwujudan dari sistem tata kelola yang baik akan 

mengusahakan keberlanjutan dan pengembangan program kerja serta peningkatan 

kerjasama lembaga baik di dalam dan di luar negeri untuk menghasilkan kinerja 

maksimal (Lampiran 2.14). 

Penetapan strategi dalam pencapaian standar tata pamong, tata kelola dan Kerjasama 

Fakultas Tarbiyah IAIN Bone bertujuan untuk menjamin terselenggaranya praktik-

praktik pengelolaan yang baik, agar dapat mendorong pengelolaan institut menjadi lebih 

profesional dan berdaya dalam mengemban fungsi visi dan misinya. Secara spesifik, 

penetapan strategi pencapaian standar tata pamong, tata kelola dan Kerjasama 

Fakultas Tarbiyah IAIN Bone bertujuan untuk: (1) menjamin terbentuknya sistem tata 

pamong terjadi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil, (2) 

menjamin terlaksananya tata pamong yang efektif dan efisien didukung oleh 

pelaksanaan kepemimpinan operasional, organisasional dan publik, (3) menjamin 

terlaksananya pengelolaan yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian, 

pembagian personil, pengarahan dan pengawasan secara konsisten dan berkelanjutan, 

(4) menjamin dipatuhinya kode etik (Lampiran 2.9) sebagai landasan moral dalam 

kehidupan akademik para civitas akademika, (5) menjamin terlaksananya Sistem 

Penjaminan Mutu Internal Fakultas Tarbiyah, (6) menjamin terlaksananya Kerjasama 

dalam dan luar negeri, (7) menjamin terimplementasinya manajemen resiko untuk 

menjamin keberlangsungan IAIN Bone, (8) menjamin terwujudnya pengelolaan Fakultas 

Tarbiyah IAIN Bone yang baik, mencakup aspek kredibilitas, transaparansi, 

akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan. 

Untuk menguatkan tata pamong dan tata kelola, Fakultas Tarbiyah melakukan 

kerjasama dengan instansi pemerintah maupun instansi swasta dalam meningkatkan 

kualitas tridharma perguruan tinggi. Pelaksanaan kerjasama tersebut dilaksanakan 

dengan mengacu pada kebijakan dan pedoman kerjasama yang telah ditetapkan oleh 

Fakultas Tarbiyah. Kesepakatan kerjasama dilakukan dalam bentuk Memorandum of 

Understanding (MoU) dan MoA (Lampiran 2.15). Semua kegiatan kerjasama dengan 

pihak lain ditindaklanjuti sesuai dengan isi MoU yang telah ditandatangani serta 

dilakukan monev dalam implementasinya.  

Pemilihan/penetapan strategi pencapaian standar tata pamong, tata kelola dan 

kerjasama didasarkan atas hasil analisis faktor internal dan eksternal pada Fakultas 

https://drive.google.com/drive/folders/1iUF6yc6NHT_-vOvwkDIZpkyvgysHo9z5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iUF6yc6NHT_-vOvwkDIZpkyvgysHo9z5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iUF6yc6NHT_-vOvwkDIZpkyvgysHo9z5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hYYGjrC1khrAL-t4OjchARg595vCCNHo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iUF6yc6NHT_-vOvwkDIZpkyvgysHo9z5?usp=sharing
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Tarbiyah dan Prodi PGMI. Hasil analisis faktor tersebut dimanfaatkan untuk mengetahui 

kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam pencapaian standar tata 

pamong, tata kelola dan kerjasama. 

2. Kebijakan 

Dokumen formal kebijakan tata pamong, tata kelola dan kerja sama yang menjadi acuan 

Prodi PGMI adalah sebagai berikut: 

a) Ortaker IAIN Bone Nomor 29 Tahun 2018 (Lampiran DI.6) 

b) Statuta IAIN Bone Nomor 3 Tahun 2019 (Lampiran DI.5) 

c) Kebijakan dan Pedoman Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola Fakultas Tarbiyah 

IAIN Bone (Lampiran 2.3) 

d) Standar Operasional Prosedur Tata Pamong dan Tata Kelola Fakultas Tarbiyah IAIN 

Bone.( Lampiran 2.4) 

e) Pedoman Analisis Jabatan IAIN Bone. (Lampiran 2.5) 

f) Kebijakan dan Pedoman Kerjasama Fakultas Tarbiyah IAIN Bone. (Lampiran 2.6) 

g) Dokumen Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Fakultas Tarbiyah IAIN 

Bone. (Lampiran 2.7) 

h) Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Bone. (Lampiran 2.8) 

i) Dokumen Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan IAIN Bone. 

(Lampiran 2.9) 

j) Standar Operasional Layanan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Bone. (Lampiran 

2.10) 

k) SK Pembentukan Kelembagaan Mutu Fakultas Tarbiyah (Lampiran 2.11) 

l) Standar Operasional Prosedur Implementasi Penjaminan Mutu Fakultas Tarbiyah 

(Lampiran 2.12) 

3. Strategi Pencapaian Standar 

Fakultas Tarbiyah telah mengembangkan empat belas strategi untuk mencapai standar 

tatata pamong, tata kelola dan kerjasama yang telah ditetapkan IAIN Bone dan 

melampaui SN-DIKTI. Empat belas strategi tersebut tertuang dalam Renstra Fakultas 

Tarbiyah (Lampiran DI.4). Selain itu, keempat belas strategi tersebut juga telah 

diimplementasikan oleh Prodi PGMI dalam empat tahapan, yakni perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan. Strategi pencapaian, sumber daya yang 

dialokasikan serta mekanisme kontrol yang diterapkan untuk mendukung 

keterlaksanaan keempat belas strategi tersebut digambarkan secara detail pada Tabel  

II.5. 

Tabel II.5 Strategi Pencapaian Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama 

Nama Standar Butir Standar Strategi Pencapaian 

Sumber Daya 

yang 

Dialokasikan 

Mekanisme Kontrol 

Standar Tata 

Pamong 

Memiliki dokumen formal struktur 

organisasi dan tata kerja yang 

dilengkapi tugas dan fungsinya serta 

dijalankan secara konsisten untuk 

menjamin keterlaksanaan tata 

pamong yang efektif dan efisien 

Melakukan workshop penyusunan 

dokumen tata pamong dan tata 

kelola. 

Mengimplementasikan tata kerja 

sesuai dengan SOP yang telah 

ditetapkan. 

Melakukan monitoring 

keterlaksanaan tata kerja secara 

berkala 

Sumber daya 

manusia yang andal 

dan professional  

Anggaran dan 

fasilitas yang 

memadai  

Evaluasi kelengkapan dokumen 

dan keterlaksanaan tata pamong 

dalam bentuk kegiatan monitoring 

dan evaluasi oleh tim penjamin 

mutu Fakultas Tarbiyah dan Prodi 

PGMI secara berkala 

Mewujudkan good governance yang 

mencakup 5 pilar, yaitu kredibilitas, 

transparansi, akuntabilitas, 

tanggung jawab dan berkeadilan 

Melaksanakan pelatihan yang 

dapat menunjang perwujudan good 

governance, seperti kegiatan 

pelatihan analisis jabatan, tunas 

Sumber daya 

manusia yang andal 

dan professional  

Evaluasi kinerja dalam bentuk 

kegiatan monitoring dan evaluasi 

oleh tim penjamin mutu Fakultas 

https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hYYGjrC1khrAL-t4OjchARg595vCCNHo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hYYGjrC1khrAL-t4OjchARg595vCCNHo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hYYGjrC1khrAL-t4OjchARg595vCCNHo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hYYGjrC1khrAL-t4OjchARg595vCCNHo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hYYGjrC1khrAL-t4OjchARg595vCCNHo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hYYGjrC1khrAL-t4OjchARg595vCCNHo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hYYGjrC1khrAL-t4OjchARg595vCCNHo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hYYGjrC1khrAL-t4OjchARg595vCCNHo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hYYGjrC1khrAL-t4OjchARg595vCCNHo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hYYGjrC1khrAL-t4OjchARg595vCCNHo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hYYGjrC1khrAL-t4OjchARg595vCCNHo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
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Nama Standar Butir Standar Strategi Pencapaian 

Sumber Daya 

yang 

Dialokasikan 

Mekanisme Kontrol 

untuk menjamin penyelanggaraan 

program studi yang bermutu 

integritas (pelatihan kepemimpinan 

di IAIN Bone), sosialisasi kebijakan 

Satuan Pengawas Internal, 

pelatihan penyusunan anggaran 

dan laporan program kerja, dll.  

Anggaran dan 

fasilitas yang 

memadai  

Tarbiyah dan Prodi PGMI secara 

berkala 

Standar 

Kepemimpinan 

dan Kemampuan 

Manajerial 

Memiliki karakter kepemimpinan 

operasional, organisasional dan 

publik  

Mengikuti workshop/pelatihan 

peningkatan kompetensi 

kepemimpinan operasional, 

organisasional dan publik 

Pimpinan Fakultas 

Tarbiyah dan Prodi 

PGMI yang 

profesional 

didukung dengan 

anggaran yang 

cukup. 

Evaluasi hasil kinerja jabatan 

dalam bentuk rapat berkala 

berdasarkan hasil survey 

kepuasan pengguna (dosen, 

tenaga dan tenaga kependidikan  

Memiliki kapabilitas kepemimpinan 

(perencanaan, pengorganisasian, 

penempatan personel, pelaksanaan, 

pengelolaan dan pengawasan, serta 

pelaporan); kemampuan 

mengantisipasi dan menyelesaikan 

masalah; serta kemampuan 

melakukan inovasi  

Melakukan analisis jabatan dengan 

berpegang pada prinsip the right 

man on the right place and the right 

job. 

Mengikuti pelatihan peningkatan 

kompetensi manajerial pimpinan, 

seperti pelaksanaan kegiatan 

analisis jabatan dan tunas 

integritas (pelatihan kepemimpinan 

di IAIN Bone). 

Pimpinan Fakultas 

Tarbiyah dan Prodi 

PGMI yang 

profesional 

didukung dengan 

anggaran yang 

cukup.  

Evaluasi hasil kinerja jabatan 

dalam bentuk rapat berkala 

berdasarkan hasil survey 

kepuasan pengguna (dosen, 

tenaga dan tenaga kependidikan  

Standar 

Penjaminan Mutu 

Membentuk kelembagaan mutu  Membentuk gugus mutu (tim 

penjaminan mutu) internal Fakultas 

Tarbiyah dan prodi PGMI 

Dosen yang 

ditugaskan sebagai 

anggota tim 

penjamin mutu 

intenal Fakultas 

Tarbiyah dan Prodi 

PGMI, didukung 

oleh anggaran dan 

sarana prasarana 

yang memadai. 

Monitoring pembentukan tim 

penjaminan mutu internal 

Fakultas Tarbiyah dan prodi 

PGMI oleh oleh LPM IAIN Bone  

Memiliki dokumen mutu  Menyediakan dokumen mutu, yang 

meliputi kebijakan mutu SPMI, 

manual mutu SPMI, standar mutu 

SPMI dan borang/format/formulir 

mutu SPMI. 

Monitoring dan evaluasi 

ketersediaan dokumen oleh LPM 

IAIN Bone  

Mengimplementasikan sistem 

penjaminan mutu internal (siklus 

PPEPP). 

Melakukan sosialisasi tentang 

tugas pokok dan fungsi Tim PJM di 

tingkat fakultas dan prodi dalam 

bentuk kegiatan pertemuan rutin 

membahas tentang sosialisasi 

tupoksi PJM, APT 3.0 dan APS 4.0, 

dll. 

Evaluasi kinerja tim penjaminan 

mutu internal Fakultas Tarbiyah 

dan prodi PGMI oleh oleh LPM 

IAIN Bone  

Menjalankan fungsi monitoring, 

controlling dan evaluasi kinerja 

penjaminan mutu 

Melakukan monitoring dan evaluasi 

secara berkala dalam bentuk 

kegiatan rapat tahunan dan 

pelaporan. Evaluasi penjaminan 

mutu juga dilaksanakan dalam 

bentuk kegiatan AMAI dan monev 

perkuliahan setiap semester.  

Tim penjaminan 

mutu (PJM) 

Fakultas Tarbiyah 

dan LPM IAIN Bone 

LPM melakukan monitoring dan 

evaluasi kinerja PJM Fakultas 

Tarbiyah dan Prodi PGMI secara 

berkala  

Memiliki external benchmarking 

dalam peningkatan mutu 

Menjalin kerja sama dengan 

perguruan tinggi lain dalam rangka 

peningkatan mutu institusi 

Bergabung dalam asosiasi LPM 

PTKINse-Indonesia 

SDM (pimpinan 

Fakultas Tarbiyah, 

dosen Prodi PGMI, 

dan LPM IAIN 

Bone) serta mitra 

dari perguruan 

tinggi lain 

LPM melakukan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan 

becnhmarking secara berkala 

Standar Kerja 

Sama 

Menyusun dan menetapkan 

kebijakan dan pedoman 

pelaksanaan kerja sama 

Menyediakan dokumen Standar 

Operasional Prosedur (SOP) 

pelaksanaan kerja sama bidang 

pendidikan, penelitian dan PkM. 

SDM (pihak 

pimpinan Fakultas 

Tarbiyah dan Prodi 

PGMI) 

Anggaran yang 

cukup 

Monitoring ketersediaan 

dokumen SOP kerja sama oleh 

tim penjaminan mutu Fakultas 

Tarbiyah 



 

 
28 

Nama Standar Butir Standar Strategi Pencapaian 

Sumber Daya 

yang 

Dialokasikan 

Mekanisme Kontrol 

Menyusun kode etik kerja sama Menyediakan dokumen kode etik 

kerja sama akademik dan non 

akademik dengan lembaga mitra, 

baik lembaga milik pemerintah atau 

swasta, baik dalam negeri maupun 

luar negeri. 

Sarana dan 

prasarana yang 

cukup 

Monitoring ketersediaan 

dokumen kode etik kerja sama 

oleh tim penjaminan mutu 

Fakultas Tarbiyah 

Melakukan kegiatan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan kerjasama di 

bidang pendidikan, penelitian dan 

PkM yang memenuhi 3 aspek, yaitu 

memberikan manfaat bagi prodi, 

meningkatkan kinerja tridharma 

serta memberikan kepuasan kepada 

mitra kerjasama.   

Melakukan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kerja sama dalam 

bentuk rapat dan pelaporan 

 

Melakukan survey kepuasan 

pelaksanaan kerja sama dengan 

mitra 

Pimpinan Fakultas 

Tarbiyah dan Prodi 

PGMI berkoordinasi 

dengan tim 

penjaminan mutu 

Fakultas dan Prodi 

PGMI 

Mengevaluasi output kerjasama 

dengan mitra yang telah 

terlaksana maupun yang belum 

terlaksana secara optimal oleh 

pimpinan Fakultas Tarbiyah yang 

berkoordinasi dengan tim PJM 

dalam bentuk rapat dan 

pelaporan. 

Melakukan kerjasama yang relevan 

dengan program studi di bidang 

pendidikan, penelitian dan PkM 

minimal 2 kerjasama setiap tahun. 

Melakukan MoU kerja sama 

dengan lembaga lain baik lembaga 

pendidikan, pemerintah atau 

swasta dalam bidang 

pengembangan tridharma 

perguruan tinggi, baik dalam skala 

lokal, nasional maupun 

internasional  

 

 

 

 

 

 

SDM (pihak 

pimpinan fakultas 

dan prodi, dosen, 

dan mitra kerja 

sama) 

Anggaran yang 

cukup 

Sarana dan 

prasarana yang 

memadai 

Monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kerjasama dalam 

bentuk pelaporan dan survei 

kepuasan mitra kerjasama secara 

berkala Melakukan kerjasama yang relevan 

dengan program studi dalam lingkup 

internasional, nasional dan lokal 

minimal 2 kerja sama setiap tahun.  

 

4. Indikator Kinerja Utama 

a) Sistem Tata Pamong 

1) Fakultas Tarbiyah telah menyediakan dokumen formal tata pamong dan tata 

kelola secara lengkap. 

2) Fakultas Tarbiyah telah menyediakan dokumen formal struktur organisasi dan tata 

kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya.  

3) Fakultas Tarbiyah telah mewujudkan good governance yang mencakup 5 pilar, 

yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan berkeadilan. Hal 

ini terealisasi dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti musyawarah/ rapat 

penyusunan program kerja dan rapat penyusunan anggaran tahunan yang 

melibatkan seluruh sumber daya pada Fakultas Tarbiyah, implementasi sistem 

pelaporan keuangan yang transparan, penempatan posisi SDM berdasarkaan 

analisis jabatan dengan memegang prinsip the right man in the right position, dan 

lain sebagainya (Lampiran 2.5)  

b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial 

1) Pimpinan Fakultas Tarbiyah telah menunjukkan kepemimpinan operasional yang 

mampu menggerakkan seluruh sumber internal secara secara optimal dalam 

melaksanakan tridharma. Hal ini sebagai langkah/upaya untuk mencapai visi 

Fakultas Tarbiyah dengan merujuk pada sistem tata pamong dan tata kelola yang 

direalisasikan dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti dalam pendistribusian 

mata kuliah, pendistribusian dosen pembimbing dan penguji munaqasyah, 

pendistribusian dosen penasehat akademik, dan lain-lain (Lampiran 2.4). 

https://drive.google.com/drive/folders/1hYYGjrC1khrAL-t4OjchARg595vCCNHo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hYYGjrC1khrAL-t4OjchARg595vCCNHo?usp=sharing
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2) Pimpinan Fakultas Tarbiyah telah menunjukkan kepemimpinan organisasional 

yang mampu menggerakkan organisasi dan mengharmonisasikan suasana kerja 

yang kondusif untuk menjamin tercapainya VMTS Fakultas Tarbiyah, dengan 

merujuk pada pedoman analisis jabatan dan pedoman struktur organisasi, tupoksi 

dan SOP tata pamong. 

3) Pimpinan Fakultas Tarbiyah telah menunjukkan kepemimpinan publik, dimana 

pimpinan Fakultas Tarbiyah mampu menjalin kerjasama yang menjadikan 

Fakultas Tarbiyah menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuan 

pendidikan. Kepemimpinan publik pimpinan Fakultas Tarbiyah ditunjukkan melalui 

keterlibatan aktif dalam beberapa organisasi publik, di antaranya menjadi 

pengurus Gender Champions Kabupaten Bone, menjadi pimpinan wilayah 

Aisyiyah Sulawesi Selatan, serta aktif sebagai wakil sekretaris PCNU Kabupaten 

Bone.  

c) Pimpinan Fakultas Tarbiyah mampu: 

1) Melaksanakan fungsi perencanaan (dalam bentuk penyusunan anggaran 

tahunan, program kerja), pengorganisasian (pelaksanaan tupoksi berdasarkan 

SOP), penempatan personel (penempatan posisi SDM berdasarkan analisis 

jabatan), pelaksanaan (pelaksanaan tata pamong dan tata kelola sesuai SOP), 

pengendalian dan pengawasan  (dilakukan oleh pimpinan Fakultas Tarbiyah di 

bawah pemantauan LPM dan Wakil Rektor 1), serta pelaporan (pelaporan 

dilakukan secara berkala untuk ditindaklanjuti).  

2) Mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga. 

Pimpinan Fakultas Tarbiyah menyelesaikan masalah dengan berkoordinasi 

dengan seluruh unsur pimpinan Fakultas dengan menerapkan skala prioritas yang 

membutuhkan penyelesaian dengan segera. Dalam penyelesaian tersebut, 

ditempuh dengan cara menerapkan filsafat kearifan loka, yakni 3S (Sipakatau, 

Sipakalebbi, Sipakainge) dalam suatu forum ‘tudang sipulung’.  
3) Melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah, di antaranya dalam program 

akademik yaitu mengintensifkan literasi BTHQ (baca, tulis, hapal Al-Qur’an) pada 
seluruh Prodi di bawah naungan Fakultas Tarbiyah, mengintensifkan penerapan 

budaya kampus yang ilmiah dan amaliyah, meningkatkan tata kelola jurnal ilmiah 

berbasis OJS (open journal system) yang ada dalam lingkup Fakultas Tarbiyah (7 

jurnal) menuju jurnal terakreditasi nasional, melaksanakan rapat berkala setiap 

semester yang dilakukan oleh pimpinan Fakultas Tarbiyah dan prodi untuk 

melakukan evaluasi pencapaian straregi pencapaian yang tertuang dalam 

Renstra dan Renop. 

d) Sistem Penjaminan Mutu 

1) Fakultas Tarbiyah telah membentuk tim penjamin mutu internal yang didukung 

dengan ketersediaan dokumen formal. 

2) Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI telah melaksanakan sistem penjaminan mutu 

internal yang sesuai dengan dokumen mutu. 

3) Sistem penjaminan mutu internal Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI telah 

dilaksanakan secara efektif yang dibuktikan melalui dokumen PPEPP. 

4) Tersedianya dokumen kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas 

Tarbiyah dan Prodi PGMI secara efisien dan efektif, yang selanjutnya 

disosialisasikan dalam bentuk kegiatan rapat pimpinan dan  sosialisasi melalui 

web Prodi PGMI. 
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5) Adanya laporan penjaminan mutu setiap akhir semester di prodi terkait penilaian 

dosen, penilaian tenaga kependidikan, penilaian mahasiswa terhadap dosen, 

serta penilaian mahasiswa terhadap pelayanan publik. 

6) Adanya rencana tindak lanjut berdasarkan laporan penjaminan mutu yang 

dilaksanakan secara berkala. 

7) External benchmarking telah dilaksanakan  secara rutin melalui kegiatan Ngopi 

Jamu (Ngobrol Seputar Penjaminan Mutu) yang melibatkan LPM PTKIN se-

Indonesia.  

e) Kerjasama 

1) Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI telah melakukan kerja sama pengembangan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berbagai pihak, baik dalam bidang 

akademik maupun non-akademik (Lampiran 2.6). Indikator kinerja pada bidang 

kerja sama dibuktikan dengan adanya surat perjanjian kerja sama (MoU) bidang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 

aspek memberikan manfaat bagi Prodi PGMI dalam pemenuhan proses 

pembelajaran, penelitian dan PkM (dokumen bukti follow up kerja sama) 

(Lampiran 2.7), memberikan peningkatan kinerja tri dharma dan fasilitas 

pendukung Program PGMI (dokumen hasil evaluasi terhadap peningkatan kinerja 

tri dharma terlampir), memberikan kepuasan kepada mitra kerjasama dan 

menjamin keberlanjutan kerjasama (dokumen hasil survey kepuasan mitra 

kerjasama) (Lampiran 2.7).  

2) Prodi PGMI telah melakukan kerjasama di bidang pendidikan sebanyak 9, di 

bidang penelitian sebanyak 6 dan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 9. 

Secara keseluruhan rasio jumlah kerjasama peningkatan tri dharma dengan 

jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan 

bidang keahliah yang sesuai dengan kompetensi inti Prodi PGMI adalah 0,8 : 1/ 

tahun. 

3) Dalam bidang ruang lingkup kerjasama, prodi PGMI telah melakukan kerjasama 

di lingkup nasional sebanyak 8 buah kerjasama dan lingkup lokal sebanyak 16 

kerjasama.  

5. Indikator Kinerja Tambahan 

Indikator kinerja tambahan mahasiswa yang ditetapkan Fakultas Tarbiyah dan Prodi 

PGMI berkaitan dengan standar kerjasama, pemberian penghargaan (reward) kepada 

mitra kerja sama yang memberi sumbangsih besar terhadap pengembangan mutu 

lembaga. Hal ini dimaksudkan agar standar tata pamong, tata kelola, dan kerjasama 

yang telah ditetapkan IAIN Bone melampaui  SN-DIKTI. Indikator kinerja tambahan tata 

pamong, tata kelola, dan kerjasama yang ditetapkan telah diukur, dimonitoring, dikaji, 

dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Pengukuran indikator kinerja tambahan 

telah dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali oleh PJM Prodi PGMI bersama PJM 

Fakultas Tarbiyah berdasarkan SK Rektor Nomor 393 tahun 2019 tentang Penetapan 

Penanggung Jawab Jaminan Mutu pada Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi 

IAIN Bone (Lampiran P.39). Hasil pengukuran PJM Prodi PGMI bersama PJM Fakultas 

Tarbiyah pada 6 bulan pertama telah dimanfaatkan Prodi PGMI untuk mengontrol 

keterlaksanaan kegiatan pemberian penghargaan (reward). Hasil pengukuran yang 

telah dilakukan PJM Prodi PGMI bersama PJM Fakultas Tarbiyah pada 6 bulan kedua 

digunakan untuk mengevaluasi capaian target indikator kinerja tambahan setiap 

tahunnya. Hasil evaluasi yang telah dilakukan kemudian dianalisis dan dimanfaatkan 

https://drive.google.com/drive/folders/1hYYGjrC1khrAL-t4OjchARg595vCCNHo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hYYGjrC1khrAL-t4OjchARg595vCCNHo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hYYGjrC1khrAL-t4OjchARg595vCCNHo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
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Prodi PGMI untuk perbaikan yang berkelanjutan. Hasil pengukuran, monitoring, 

evaluasi, dan analisis indikator kinerja tambahan disajikan pada Tabel II.6. 

Tabel II.6 Hasil Pengukuran, Monitoring, Evaluasi, dan Analisis Tata Pamong, Tata Kelola, 

dan Kerjasama 

Standar Butir Standar Indikator Kinerja Tambahan Target 
Monitoring Dan 

Evaluasi 
Perbaikan 

Berkelanjutan 
Standar 

Kerjasama 

Permberian reward kepada 

mitra kerja sama  

Memberi reward kepada mitra kerja 

sama yang memberi sumbangsih 

besar terhadap pengembangan 

mutu lembaga 

Minimal 2 

mitra kerja 

sama yang 

memberikan 

sumbangsih 

dan diberika 

reward  

Pimpinan Fakultas 

Tarbiyah dan Prodi 

PGMI berkoordinasi 

dengan tim PJM 

melakukan evaluasi 

pelaksanaan kerja 

sama secara berkala 

(setiap tahun) 

Temuan evaluasi: 

Telah mencapai target. 

Pemberian reward kepada 

mitra kerjasama telah 

dilakukan pada tahun 2018-

2020. 

Tindak lanjut: Reward yang 

diberikan kepada mitra 

kerjasama tidak hanya 

sebatas cendera mata dan 

sertifikat, tetapi akan 

ditidaklanjuti melalui 

perpanjangan dan perluasan 

cakupan bidang kerjasama  

 

6. Evaluasi Capaian Kinerja 

Untuk mengetahui keberhasilan dan ketidakberhasilan kriteria tata pamong, tata kelola 

dan kerjasama maka selanjutnya dilakukan kegiatan evaluasi capaian kinerja dengan 

cara membandingkan indikator kinerja utama dan tambahan dengan target yang telah 

ditetapkan pada Renstra Fakultas Tarbiyah IAIN Bone. Dalam kegiatan evaluasi, PJM 

Prodi PGMI dan PJM Fakultas Tarbiyah menggunakan model evaluasi kesenjangan 

(discrepancy) untuk mengetahui kesesuai antara target yang telah ditetapkan dengan 

apa yang telah dicapai. Instrumen pengukuran yang digunakan dalam bentuk non-tes, 

yakni berupa angket, lembar ceklis, dan telaah dokumen.Selain itu, dilakukan analisis 

untuk mengetahui faktor pendukung ketercapaian atau faktor penghambat ketecapaian, 

akar masalah, dan tindak lanjut pada setiap indikator. Untuk mengukur ketercapaian 

indikator digunakan instrumen berupa angket yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya 

terlebih dahulu. Hasil evaluasi capaian kinerja kriteria tata pamong, tata kelola dan 

kerjasama secara detail disajikan pada Tabel II.7. 

Tabel II.7 Evaluasi Capaian Kinerja Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama 

Standar Butir Standar Target 

Ketercap

aian (Iku 

& Ikt) 

Tercapai/T

idak 

Tercapai 

Faktor 
Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut 
Pendukung 

Ketercapaian 

Penghambat 

Ketercapaian 

Standar Tata 

Pamong 

Memiliki dokumen formal 

struktur organisasi dan 

tata kerja yang dilengkapi 

tugas dan fungsinya serta 

dijalankan secara 

konsisten untuk 

menjamin 

keterlaksanaan tata 

pamong yang efektif dan 

efisien 

100% 

dokume

n 

tersedia 

100% 

dokumen 

formal 

struktur 

organisasi 

tata 

pamong 

telah 

tersedia 

Tercapai 

 

Kompetensi SDM 

yang didukung 

dengan 

ketersediaan 

anggaran dan 

sarana prasarana   

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat 

terkait 

penyediaan 

dokumen formal 

struktur 

organisasi dan 

tata kerja 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 

Mewujudkan good 

governance yang 

mencakup 5 pilar, yaitu 

kredibilitas, transparansi, 

akuntabilitas, tanggung 

jawab dan berkeadilan 

Memenu

hi 5 

kaidah 

good 

governa

nce 

5 aspek 

good 

governanc

e telah 

terwujud 

Tercapai 

 

Pemahaman dan 

komitmen civitas 

akademika 

Fakultas 

Tarbiyah yang 

baik 

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat 

terkait 

pemenuhan 5 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka
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Standar Butir Standar Target 

Ketercap

aian (Iku 

& Ikt) 

Tercapai/T

idak 

Tercapai 

Faktor 
Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut 
Pendukung 

Ketercapaian 

Penghambat 

Ketercapaian 

untuk menjamin 

penyelanggaraan 

program studi yang 

bermutu 

aspek/kaidah 

good governance 

faktor 

penghambat. 

n upaya 

tindak 

lanjut. 

Standar 

Kepemimpin

an dan 

Kemampuan 

Manajerial 

Memiliki karakter 

kepemimpinan 

operasional, 

organisasional dan publik  

Pimpina

n 

fakultas 

Tarbiyah 

menunju

kan 

karakter 

kepemi

mpinan 

dalam 3 

aspek 

(operasi

onal, 

organisa

sional 

dan 

public) 

Karakter 

kepemimpi

nan 

pimpinan 

Fakultas 

Tarbiyah 

telah 

ditunjukkan 

dalam 3 

aspek 

(operasion

al, 

organisasi

onal dan 

public) 

Tercapai Pimpinan 

Fakultas 

Tarbiyah memiliki 

komitmen yang 

tinggi 

 

Koordinasi yang 

baik antar 

pimpinan di 

tingkat institut, 

fakultas, prodi, 

lembaga, dan 

unit. 

Koordinasi yang 

baik antar 

pimpinan dan 

bawahan di 

lingkup fakultas 

Tarbiyah. 

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 

Memiliki kapabilitas 

kepemimpinan 

(perencanaan, 

pengorganisasian, 

penempatan personel, 

pelaksanaan, 

pengelolaan dan 

pengawasan, serta 

pelaporan); kemampuan 

mengantisipasi dan 

menyelesaikan masalah; 

serta kemampuan 

melakukan inovasi  

Pimpina

n 

Fakultas 

Tarbiyah 

mampu 

menunju

kkan 

kapabilta

s 

kepemi

mpinan 

yang 

baik 

Pimpinan 

Fakultas 

Tarbiyah 

telah 

menunjukk

an 

kapabilitas 

kepemimpi

nan, 

kemampua

n 

mengantisi

pasi dan 

menyelesa

ikan 

masalah 

dan 

kemampua

n 

melakukan 

inovasi  

Tercapai  Fungsi 

manajemen 

kepemimpinan 

dilaksanakan 

dengan baik oleh 

pimpinan fakultas 

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Target 

telah 

tercapa. 

Upaya 

pengem

bangan 

dilakuka

n dengan 

peningka

tan 

target 

capaian.  

Standar 

Penjaminan 

Mutu 

Membentuk 

kelembagaan mutu  

Fakultas 

Tarbiyah 

dan 

Prodi 

PGMI 

memiliki 

tim 

penjami

nan 

mutu 

internal 

Fakultas 

Tarbiyah 

dan Prodi 

PGMI 

memiliki 

tim 

penjamina

n mutu 

internal 

Tercapai Ketersediaan 

SDM di tingkat 

fakultas dan 

prodi; 

Kinerja LPM 

dalam 

menindaklanjuti 

hasil monev 

terkait audit mutu 

fakultas 

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat 

terkait 

pembentukan tim 

penjamin mutu 

internal di tingkat 

fakultas dan prodi 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut 

Memiliki dokumen mutu  85% 

dokume

n mutu 

Fakultas 

Tarbiyah 

tersedia  

100% 

dokumen 

mutu telah 

tersedia 

Tercapai Monitoring oleh 

LPM dan Tim 

PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat 

terkait 

penyusunan dan 

pengumpulan 

dokumen mutu di 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 
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Standar Butir Standar Target 

Ketercap

aian (Iku 

& Ikt) 

Tercapai/T

idak 

Tercapai 

Faktor 
Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut 
Pendukung 

Ketercapaian 

Penghambat 

Ketercapaian 

tingkat fakultas 

dan prodi 

tindak 

lanjut 

Mengimplementasikan 

sistem penjaminan mutu 

internal (siklus PPEPP). 

5 

kompon

en siklus 

PPEP 

(sistem 

penjami

nan 

mutu 

internal 

dilaksan

akan 

secara 

efektif 

yang 

dibuktika

n melalui 

dokume

n 

PPEPP 

Sistem 

penjamina

n internal 

(5 

komponen 

siklus 

PPEP) 

telah 

dilaksanak

an 

Tercapai Terbentuknya 

gugus mutu (tim 

penjamin mutu 

internal) fakultas 

tarbiyah dan 

prodi PGMI. 

 

Adanya 

koordinasi yang 

baik antar pihak 

Fakultas 

Tarbiyah, Prodi 

PGMI, serta tim 

PJM Fakultas 

dan Prodi PGMI.  

Anggaran dan 

jumlah SDM tim 

PJM masih 

terbatas 

Gugus mutu 

(tim penjamin 

mutu internal) 

Fakultas 

Tarbiyah dan 

Prodi PGMI 

terbentuk pada 

tahun 2019, 

sehingga 

Fakultas 

Tarbiyah masih 

berfokus pada 

pembenahan 

struktural, 

administrasi 

dan SDM. 

Penguat

an 

struktural

, 

administr

asi dan 

SDM tim 

PJM 

Fakultas 

Tarbiyah

, 

misalnya 

melalui  

worksho

p 

penjamin

an mutu  

Memiliki external 

benchmarking dalam 

peningkatan mutu 

Menjalin 

kerja 

sama 

dengan 

asosiasi/ 

pergurua

n tinggi 

lain 

(minimal 

1 

kegiatan 

benchm

arking) 

dalam 

rangka 

peningk

atan 

mutu  

Telah 

melakukan 

external 

benchmark

ing dalam 

kegiatan 

rutin Ngopi 

Jamu yang 

diselengga

rakan oleh 

forum LPM 

PTKIN  

Tercapai  SDM yang 

berkomitmen 

dalam 

peningkatan 

mutu   

 

Adanya 

keterlibatan LPM 

IAIN Bone dalam 

kegiatan forum 

LPM PTKIN se-

Indonesia 

Kegiatan external 

benchmarking 

yang dilakukan 

masih terbatas  

Mitra 

kerjasama 

(perguruan 

tinggi/asosiasi) 

yang dilibatkan 

masih terbatas 

jumlahnya 

Perluasa

n 

kerjasam

a dengan 

pihak 

relevan 

dalam 

melakuk

an 

external 

benchm

arking 

Standar 

Kerjasama 

Menyusun dan 

menetapkan kebijakan 

dan pedoman 

pelaksanaan kerja sama 

100% 

dokume

n 

kebijaka

n dan 

pedoma

n 

kerjasa

ma 

tersedia 

100% 

dokumen 

kebijakan 

dan 

pedoman 

kerjasama 

Fakultas 

Tarbiyah 

telah 

tersedia 

Tercapai Adanya 

dukungan dari 

unsur Pimpinan 

Fakultas 

Tarbiyah dalam 

penyusunan 

dokumen kerja 

sama 

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat 

terkait 

penyusunan, 

penetapan dan 

pedoman 

pelaksanaan 

dokumen kerja 

sama 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut 

Menyusun kode etik kerja 

sama 

Dokume

n kode 

etik kerja 

sama 

tersedia 

100% 

100% 

dokumen 

kode etik 

kerja sama 

Fakultas 

Tarbiyah 

telah 

tersedia 

Tercapai Adanya 

monitoring oleh 

LPM dan Tim 

PJM Fakultas 

Tarbiyah dalam 

penyusunan 

dokumen 

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat 

terkait 

penyusunan dan 

penetapan kode 

etik kerja sama 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut 

Melakukan kegiatan 

monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kerjasama 

di bidang pendidikan, 

80% 

pelaksan

aan 

kerja 

60% 

pelaksana

an 

kerjasama 

Tidak 

Tercapai 

Dokumen 

kebijakan dan 

pedoman SOP 

monev 

SOP monev 

kerjasama belum 

diimplementasika

n dengan baik 

Sosialisasi 

SOP monev 

kerjasama 

belum 

Penguat

an fungsi 

dan 

peran tim 
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Standar Butir Standar Target 

Ketercap

aian (Iku 

& Ikt) 

Tercapai/T

idak 

Tercapai 

Faktor 
Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut 
Pendukung 

Ketercapaian 

Penghambat 

Ketercapaian 

penelitian dan PkM yang 

memenuhi 3 aspek, yaitu 

memberikan manfaat 

bagi prodi, meningkatkan 

kinerja tridharma serta 

memberikan kepuasan 

kepada mitra kerjasama.   

sama di 

lingkung

an 

Fakultas 

Tarbiyah 

dimonito

ring, 

dievalua

si dan 

dikendali

kan 

telah 

dimonitorin

g, 

dievaluasi 

dan 

dikendalika

n 

kerjasama di 

lingkungan 

Fakultas 

Tarbiyah telah 

tersedia 

 

 

dilakukan 

secara 

komprehensif. 

PJM 

dalam 

melakuk

an 

monev 

 

Mengad

akan 

worksho

p monev 

kerjasam

a  

Melakukan kerjasama 

yang relevan dengan 

program studi di bidang 

pendidikan, penelitian 

dan PkM, masing-masing 

minimal 1 kerjasama 

setiap tahun. 

Minimal 

2 

kerjasa

m di 

bidang 

pendidik

an, 

penelitia

n, dan 

PkM 

setiap 

tahun 

Telah 

dilaksanak

an 9 

kerjasama 

di bidang, 6 

kerjasama 

di bidang 

penelitian, 

dan 9 

kerjasama 

bidang 

PkM  

Tercapai Kegiatan external 

benchmarking 

dilakukan secara 

berkala setiap 

tahun 

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat 

terkait 

pelaksanaan 

kerja sama 

bidang 

Pendidikan, 

penelitian dan 

Pkm Bersama 

mitra 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai, 

sehingga 

dilakuka

n 

peningka

tan 

target. 

Melakukan kerjasama 

yang relevan dengan 

program studi dalam 

lingkup internasional, 

nasional dan lokal 

minimal 2 kerjasama 

setiap tahun.  

Minimal 

2 

kerjasa

m di 

lingkup 

internasi

onal, 

nasional, 

dan lokal 

setiap 

tahun 

Telah 

dilaksanak

an 8  

kerjasama 

di lingkup 

nasional 

dan 16 di 

lingkup 

lokal. 

Belum ada 

kerjasama 

di lingkup 

internasion

al 

Tidak 

Tercapai 

SDM, anggaran 

dan fasilitas yang 

memadai 

 

Jumlah mitra 

kerjasama di 

tingkat lokal dan 

nasional cukup 

memadai 

Fakultas 

Tarbiyah dan 

Prodi PGMI 

belum memiliki 

akses kerjasama 

di tingkat 

internasional 

Kurangnya 

kegiatan yang 

dapat 

mewadahi 

terbentuknya 

kerjasama 

dengan mitra 

internasional 

Mengad

akan 

kegiatan-

kegiatan 

tingkat 

internasi

onal, 

seperti 

konferen

si, 

kolabora

si 

penelitia

n dan 

PkM 

Permberian reward 

kepada mitra kerja sama 

yang telah memberi 

sumbangsih bagi 

pengembangan lembaga 

Minimal 

2 mitra 

kerja 

sama 

yang 

memberi

kan 

sumban

gsih dan 

diberika 

reward 

Pemberian 

reward 

kepada 

mitra 

kerjasama 

(minimal 2 

kerjasama/

tahun) 

telah 

dilakukan 

pada tahun 

2018-2020  

Tercapai Hubungan 

kemitraan/kerja 

sama dengan 

mitra (bidang 

pendidikan, 

penelitian dan 

PkM) berjalan 

dengan baik 

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat 

terkait 

pelaksanaan 

kerja sama 

bidang 

Pendidikan, 

penelitian dan 

Pkm Bersama 

mitra 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai, 

sehingga 

dilakuka

n 

peningka

tan 

target. 

 

7. Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama 

Sistem penjaminan mutu tata pamong, tata kelola dan kerjasama Fakultas Tarbiyah 

telah diimplementasikan sesuai dengan manajemen SPMI (Lampiran 2.8) yang 

mengikuti siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Perbaikan 

https://drive.google.com/drive/folders/1hYYGjrC1khrAL-t4OjchARg595vCCNHo?usp=sharing
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(PPEPP). Penetapan target pencapaian dari setiap butir standar tata pamong, standar 

kepemimpinan dan kemampuan manajerial, standar penjaminan mutu, dan standar 

kerja sama telah tertuang dalam Renstra Fakultas Tarbiyah IAIN Bone (Lampiran DI.4). 

Target yang telah ditetapkan kemudian dilaksanakan oleh Prodi PGMI di bawah 

pemantauan atau monitoring PJM Prodi PGMI. Hasil pelaksanaan dari setiap butir 

standar tata pamong, standar kepemimpinan dan kemampuan manajerial, standar 

penjaminan mutu, dan standar kerja sama kemudian dievaluasi oleh PJM Fakultas 

Tarbiyah. Dalam kegiatan evaluasi, PJM Prodi PGMI dan PJM Fakultas Tarbiyah 

menggunakan model evaluasi kesenjangan (discrepancy) untuk mengetahui kesesuai 

antara target yang telah ditetapkan dengan apa yang telah dicapai. Instrumen 

pengukuran yang digunakan dalam bentuk non-tes, yakni berupa angket, lembar ceklis, 

dan telaah dokumen.  Hasil monitoring dari PJM Prodi PGMI dan evaluasi PJM Fakultas 

Tarbiyah kemudian dimanfaatkan untuk pengendalian dan perbaikan berkelanjutan. 

Hasil penjaminan mutu penelitian Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI dalam 3 tahun 

terakhir pada kriteria tata pamong, tata kelola dan kerjasama disajikan pada Tabel II.8. 

Tabel II.8 Hasil Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama 

Standar Butir Standar Target 
Pelaks

anaan 
Evaluasi 

Hasil Evaluasi 
Pengendalian Perbaikan 

TS-2 TS-1 TS 

Standar 

Tata 

Pamong 

Memiliki dokumen 

formal struktur 

organisasi dan tata 

kerja yang dilengkapi 

tugas dan fungsinya 

serta dijalankan secara 

konsisten untuk 

menjamin 

keterlaksanaan tata 

pamong yang efektif 

dan efisien 

100% dokumen 

tersedia 

100% 

dokume

n formal 

struktur 

organisa

si tata 

pamong 

telah 

tersedia 

Monitoring oleh 

LPM dan tim 

penjaminan mutu 

Fakultas 

Tarbiyah 

40% 

dokum

en 

tersedi

a 

70% 

dokum

en 

tersedi

a 

100% 

dokum

en 

tersedi

a 

TS-2: 

pendampingan 

penyusunan 

dokumen yang 

belum tersedia oleh 

LPM 

TS-1: 

pendampingan 

penyusunan 

dokumen yang 

belum lengkap oleh 

LPM 

Telah 

dilakukan 

perbaikan. 

Target telah 

tercapai 

pada saat TS 

Mewujudkan good 

governance yang 

mencakup 5 pilar, yaitu 

kredibilitas, 

transparansi, 

akuntabilitas, tanggung 

jawab dan berkeadilan 

untuk menjami 

penyelanggaraan 

program studi yang 

bermutu 

Memenuhi 5 

kaidah good 

governance 

5 aspek 

good 

governa

nce telah 

terwujud 

Monitoring oleh 

LPM dan tim 

penjaminan mutu 

Fakultas 

Tarbiyah 

2 

aspek 

tercap

ai 

(kredib

elitas 

dan 

tanggu

ng 

jawab) 

3 

aspek 

tercap

ai 

(kredib

iltas, 

tanggu

ng 

jawab, 

dan 

berkea

dilan) 

5 

aspek 

tercap

ai 

(kredib

ilitas, 

transp

aransi, 

akunta

bilitas, 

tanggu

ng 

jawab 

dan 

berkea

dilan) 

TS-2: Melakukan 

sosialisasi terkait 

penyelenggaraan 

tata kelola dan tata 

pamong yang 

transparan, 

akuntabel, dan 

berkeadilan. 

TS-1: Melakukan 

sosialisasi terkait 

penyelenggaraan 

tata kelola dan tata 

pamong yang 

transparan dan 

akuntabel. 

Telah 

dilakukan 

perbaikan 

dan telah 

mencapai 

target yang 

ditetapkan 

pada saat 

TS. 

Standar 

Kepemimp

inan dan 

Kemampu

an 

Manajerial 

Memiliki karakter 

kepemimpinan 

operasional, 

organisasional dan 

publik  

Pimpinan 

fakultas Tarbiyah 

menunjukkan 

kan karakter 

kepemimpinan 

dalam 3 aspek 

(operasional, 

organisasional 

dan public) 

Karakter 

kepemim

pinan 

pimpinan 

Fakultas 

Tarbiyah 

telah 

ditunjukk

an dalam 

3 aspek 

(operasi

onal, 

Evaluasi diri 

(Laporan Standar 

Mutu) oleh tim 

PJM Fakultas 

Tarbiyah serta 

melalui survey 

kepemimpinan  

2 

aspek 

kepem

impina

n 

ditunuj

ukkan 

(opera

sional 

dan 

organi

3 

aspek 

kepem

impina

n telah 

ditunuj

ukkan 

(opera

sional, 

organi

sasion

3 

aspek 

kepem

impina

n telah 

ditunuj

ukkan 

(opera

sional, 

organi

sasion

Penguatan karakter 

kepemimpinan 

melalui kegiatan 

workshop/pelatihan 

dengan fokus 

sebagai berikut: 

TS-2: penguatan 

kemampuan 

operasional  

TS-1: penguatan 

kemampuan 

organisasional 

Tindakan 

perbaikan 

telah 

dilaksanakan 

dan 

mencapai 

target. Belum 

dilakukan 

perbaikan 

https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
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Standar Butir Standar Target 
Pelaks

anaan 
Evaluasi 

Hasil Evaluasi 
Pengendalian Perbaikan 

TS-2 TS-1 TS 

organisa

sional 

dan 

publik) 

sasion

al) 

al dan 

publik) 

al dan 

publik) 

TS: penguatan 

kemampuan 

kepemimpinan 

publik 

 

 

Memiliki kapabilitas 

kepemimpinan 

(perencanaan, 

pengorganisasian, 

penempatan personel, 

pelaksanaan, 

pengelolaan dan 

pengawasan, serta 

pelaporan); 

kemampuan 

mengantisipasi dan 

menyelesaikan 

masalah; serta 

kemampuan 

melakukan inovasi  

Pimpinan 

Fakultas 

Tarbiyah 

menunjukkan 

kemampuan 

kepemimpinan 

dalam 3 aspek; 

kapabilitas 

kepemimpinan, 

kemampuan 

mengantisipasi 

dan 

menyelesaikan 

masalah, serta 

kemampuan 

melakukan 

inovasi 

3 aspek 

kemamp

uan 

kepemim

pinan 

telah 

ditunjukk

an  

Evaluasi diri 

(Laporan Standar 

Mutu) oleh tim 

PJM  

2 

aspek 

telah 

ditunuj

ukkan 

(kapab

ilitas 

kepem

impina

n dan 

kema

mpuan 

menye

lesaika

n 

masal

ah) 

3 

(kapab

ilitas 

kepem

impina

n, 

kema

mpuan 

menye

lesaika

n 

masal

ah, 

kema

mpuan 

inovasi

) 

3 

(kapab

ilitas 

kepem

impina

n, 

kema

mpuan 

menye

lesaika

n 

masal

ah, 

kema

mpuan 

inovasi

) 

TS-2: mengadakan 

workshop 

manajemen 

kepemimpinan  

TS-1: mengikuti 

peningkatan 

kemampuan 

problem solving 

pimpinan 

TS: mengikuti 

workshop yang 

berkaitan dengan 

peningkatan 

kreativitas dan 

inovasi 

pengembangan 

lembaga  

Tindakan 

perbaikan 

telah 

dilaksanakan 

dan 

mencapai 

target, 

namun 

belum 

dilakukan 

peningkatan 

target. 

Standar 

Penjamina

n Mutu 

Membentuk 

kelembagaan mutu  

Fakultas 

Tarbiyah dan 

Prodi PGMI 

memiliki gugus 

mutu (tim 

penjaminan mutu 

internal) 

Fakultas 

Tarbiyah 

dan 

Prodi 

PGMI 

memiliki 

tim 

penjamin

an mutu 

internal 

disertai  

Monev oleh LPM 

IAIN Bone 

 

Gugus 

mutu 

(Tim 

PJM) 

belum 

terbent

uk 

Tim 

PJM 

Fakult

as dan 

Prodi 

telah 

terbent

uk 

Terben

tuk 

Tim 

PJM 

Fakult

as 

Tarbiy

ah  

TS-2: belum ada 

Tindakan 

pengendalian 

TS-1 dan TS: LPM 

membentuk tim 

PJM Fakultas 

Tarbiyah dan Prodi 

PGMI berdasarkan 

SK Rektor  

Tindakan 

perbaikan 

telah 

dilaksanakan 

pada saat 

TS-1 dan TS 

dan target 

telah 

tercapai. 

Memiliki dokumen mutu  85% dokumen 

mutu Fakultas 

Tarbiyah tersedia  

100% 

dokume

n mutu 

telah 

tersedia 

Monitoring oleh 

LPM dan tim 

penjaminan mutu 

Fakultas 

Tarbiyah 

40% 

dokum

en 

mutu 

tersedi

a 

70% 

dokum

en 

mutu 

tersedi

a 

100% 

dokum

en 

mutu 

tersedi

a 

TS-2: 

pendampingan 

penyusunan 

dokumen yang 

belum tersedia oleh 

LPM 

TS-1: 

pendampingan 

penyusunan 

dokumen yang 

belum lengkap oleh 

LPM 

Telah 

dilakukan 

perbaikan. 

Target telah 

tercapai 

Mengimplementasikan 

sistem penjaminan 

mutu internal (siklus 

PPEPP). 

5 komponen 

siklus PPEP 

(sistem 

penjaminan mutu 

internal 

dilaksanakan 

secara efektif 

yang dibuktikan 

melalui dokumen 

PPEPP 

Sistem 

penjamin

an 

internal 

(5 

kompon

en siklus 

PPEP) 

telah 

dilaksan

akan 

Monev oleh LPM 

IAIN Bone secara 

berkala 

SPMI 

(siklus 

PPEP

P) 

belum 

dilaksa

nakan 

2 

siklus 

PPEP 

telah 

dilaksa

nakan 

SPMI 

telah 

berjala

n. 5 

kompo

nen 

siklus 

PPEP

P telah 

dilaksa

nakan 

TS-2: tim PJM 

belum dibentuk. 

Belum ada tindakan 

pengendalian   

TS-1: gugus mutu 

(tim PJM) telah 

dibentuk 

TS: LPM 

melakukan 

sosialisasi tentang 

SPMI di tingkat 

fakultas dan prodi 

Telah 

dilakukan 

perbaikan. 

Target telah 

tercapai. 
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Standar Butir Standar Target 
Pelaks

anaan 
Evaluasi 

Hasil Evaluasi 
Pengendalian Perbaikan 

TS-2 TS-1 TS 

Memiliki external 

benchmarking dalam 

peningkatan mutu 

Menjalin kerja 

sama dengan 

asosiasi/ 

perguruan tinggi 

lain (minimal 1 

kegiatan 

benchmarking) 

dalam rangka 

peningkatan 

mutu  

Telah 

melakuk

an 

external 

benchm

arking 

dalam 

kegiatan 

rutin 

Ngopi 

Jamu 

yang 

diseleng

garakan 

asosiasi 

LPM 

PTKIN 

Monev oleh LPM 

IAIN Bone 

Belum 

memili

ki 

extern

al 

bench

markin

g   

Belum 

memili

ki 

extern

al 

bench

markin

g   

Memili

ki 

kegiat

an 

extern

al 

bench

markin

g 

(Ngopi 

Jamu) 

TS-2 dan TS-1: 

Belum ada tindakan 

pengendalian. 

Belum memiliki 

external 

benchmarking   

TS: bergabung 

dalam asosiasi 

LPM PTKIN se-

Indonesia dan rutin 

mengikuti kegiatan 

Ngopi Jamu 

Telah 

dilakukan 

perbaikan. 

Target telah 

tercapai 

pada saat 

TS. 

Standar 

Kerja 

Sama 

Menyusun dan 

menetapkan kebijakan 

dan pedoman 

pelaksanaan kerja 

sama 

100% dokumen 

kebijakan dan 

pedoman 

kerjasama 

tersedia 

100% 

dokume

n 

kebijaka

n dan 

pedoma

n 

kerjasam

a 

Fakultas 

Tarbiyah 

telah 

tersedia 

Monitoring oleh 

LPM dan tim 

penjaminan mutu 

Fakultas 

Tarbiyah 

25% 

dokum

en 

tersedi

a 

70% 

dokum

en 

tersedi

a 

100% 

dokum

en 

tersedi

a 

TS-2: 

pendampingan 

penyusunan 

dokumen yang 

belum tersedia oleh 

LPM 

TS-1: 

pendampingan 

penyusunan 

dokumen yang 

belum lengkap oleh 

LPM 

Telah 

dilakukan 

perbaikan. 

Target telah 

tercapai 

Menyusun kode etik 

kerja sama 

Dokumen kode 

etik kerja sama 

tersedia 100% 

100% 

dokume

n kode 

etik kerja 

sama 

Fakultas 

Tarbiyah 

telah 

tersedia 

Monitoring oleh 

LPM dan tim 

penjaminan mutu 

Fakultas 

Tarbiyah 

40% 

dokum

en 

tersedi

a 

70% 

dokum

en 

tersedi

a 

100% 

dokum

en 

tersedi

a 

TS-2: 

pendampingan 

penyusunan 

dokumen yang 

belum tersedia oleh 

LPM 

TS-1: 

pendampingan 

penyusunan 

dokumen yang 

belum lengkap oleh 

LPM 

Telah 

dilakukan 

perbaikan. 

Target telah 

tercapai 

Melakukan kegiatan 

monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kerjasama 

di bidang pendidikan, 

penelitian dan PkM 

yang memenuhi 3 

aspek, yaitu 

memberikan manfaat 

bagi prodi, 

meningkatkan kinerja 

tridharma serta 

memberikan kepuasan 

kepada mitra 

kerjasama.   

80% 

pelaksanaan 

kerja sama di 

lingkungan 

Fakultas 

Tarbiyah 

dimonitoring, 

dievaluasi dan 

dikendalikan 

60% 

pelaksan

aan 

kerjasam

a telah 

dimonitor

ing, 

dievalua

si dan 

dikendali

kan 

Evaluasi diri 

(laporan standar 

mutu) kerjasama 

 

Monev oleh tim 

PJM  

 

0% 

(belum 

dilakuk

an 

monev 

kerjas

ama 

secara 

kompr

ehensi

f) 

30% 

pelaks

anaan 

kerjas

ama 

telah 

dimoni

toring, 

dievalu

asi dan 

dikend

alikan 

60% 

pelaks

anaan 

kerjas

ama 

telah 

dimoni

toring, 

dievalu

asi dan 

dikend

alikan 

TS-2: Tim PJM 

belum terbentuk 

 

TS-1: Sosialisasi 

SOP kegiatan 

monev kerjasama 

 

TS-2: Penguatan 

peran tim PJM 

dalam melakukan 

monev kerjasama 

Penguatan 

peran 

pimpinan 

Fakultas dan 

Prodi, 

bekerja 

sama 

dengan tim 

PJM untuk 

melakukan 

monev kerja 

sama 

berdasarkan 

SOP  

Melakukan kerjasama 

yang relevan di bidang 

pendidikan, penelitian 

dan PkM minimal 1 

kerjasama setiap tahun. 

Minimal 1 

kerjasama di 

bidang 

pendidikan, 

penelitian, dan 

PkM setiap tahun 

Telah 

dilaksan

akan 9 

kerjasam

a di 

bidang 

pendidik

Evaluasi diri 

(laporan standar 

mutu) kerjasama 

 

Monev oleh tim 

PJM  

 

Pendid

ikan : 2 

kerjas

ama; 

Penelit

ian: 3 

Pendid

ikan : 1 

kerjas

ama;  

Penelit

ian: 1 

Pendid

ikan : 1 

kerjas

ama; 

Penelit

ian: 3 

TS-2, TS-1, dan TS: 

target telah 

tercapai. 

Jumlah ker jasa di 

bidang pendidikan, 

penelitian dan PkM 

telah mencapai 

Target telah 

tercapai.  
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Standar Butir Standar Target 
Pelaks

anaan 
Evaluasi 

Hasil Evaluasi 
Pengendalian Perbaikan 

TS-2 TS-1 TS 

an, 6 

kerjasam

a di 

bidang 

penelitia

n, dan 9 

kerjasam

a bidang 

PkM  

kerjas

ama;  

PkM: 4 

kerjas

ama. 

kerjas

ama; 

PkM: 4 

kerjas

ama 

kerjas

ama; 

PkM:5 

kerjas

ama 

target di setiap 

tahunnya.  

Melakukan kerjasama 

yang relevan dalam 

lingkup internasional, 

nasional dan lokal 

minimal 2 kerjasama 

setiap tahun.  

Minimal 2 

kerjasama di 

lingkup 

internasional, 

nasional, dan 

lokal setiap tahun 

Telah 

dilaksan

akan 8  

kerjasam

a di 

lingkup 

nasional 

dan 16 di 

lingkup 

lokal. 

Belum 

ada 

kerjasam

a di 

lingkup 

internasi

onal 

Evaluasi diri 

(laporan standar 

mutu) kerjasama 

 

Monev oleh tim 

PJM  

 

Dalam 

lingkup 

nasion

al:0 

kerjas

ama, 

lokal: 3 

kerjas

ama 

Dalam 

lingkup 

nasion

al: 3 

kerjas

ama, 

lokal: 3 

kerjas

ama 

Dalam 

lingkup 

nasion

al: 5 

kerjas

ama, 

lokal: 

10 

kerjas

ama 

TS-2: menambah 

jumlah mitra 

kerjasama di tingkat 

lokal  

TS-1: menambah 

jumlah mitra 

kerjasama di tingkat 

nasional 

TS: perluasan 

bidang kerjasama 

dengan mitra di 

tingkat lokal dan 

nasional serta 

berupaya 

membangun 

jaringan kemitraan 

internasional 

Telah 

dilakukan 

upaya 

pengendalia

n sejak TS-2. 

Namun, 

target belum 

tercapai 

pada TS. 

Dibutuhkan 

upaya 

perbaikan 

melalui 

perluasan 

jaringan 

kerjasama 

terutama 

dalam 

lingkup 

internasional 

Permberian reward 

kepada mitra kerja 

sama  

Minimal 2 mitra 

kerja sama yang 

memberikan 

sumbangsih 

kepada lembag 

dan diberikan 

reward  

Pemberi

an 

reward 

kepada 

mitra 

kerjasam

a 

(minimal 

2 

kerjasam

a/tahun) 

telah 

dilakuka

n. 

Evaluasi diri 

(laporan standar 

mutu) kerjasama 

 

Monev oleh tim 

PJM  

 

Pembe

rian 

reward 

kepad

a 2 

mitra 

kerja 

sama 

Pembe

rian 

reward 

kepad

a 3 

mitra 

kerja 

sama 

Pembe

rian 

reward 

kepad

a 4 

mitra 

kerja 

sama 

Tidak dilakukan 

upaya 

pengendalian, 

sebab target telah 

tercapai sejak TS-2. 

 Target telah 

tercapai. 

Upaya 

perbaikan 

yang akan 

dilakukan 

yaitu reward 

yang 

diberikan 

kepada mitra 

kerjasama 

tidak hanya 

sebatas 

cendera 

mata dan 

sertifikat, 

tetapi akan 

ditidaklanjuti 

melalui 

perpanjanga

n dan 

perluasan 

cakupan 

bidang 

kerjasama 

 

8. Kepuasan Pengguna 

Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan, yang mencakup: mahasiswa, 

dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra terhadap layanan 

manajemen tata kelola, tata pamong dan kerjasama yang memenuhi aspek-aspek 

sebagai berikut: 



 

 
39 

a) Instrumen kepuasan para pemangku kepentingan, yang mencakup: mahasiswa, 

dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra terhadap layanan 

manajemen telah terbukti valid secara isi dan konstruk serta memiliki koefisien 

reliabilitas yang tinggi (Lampiran 2.19). Hal ini dapat dimaknai bahwa butir-butir 

instrumen yang digunakan dalam pengukuran kepuasan mudah dipahami dan 

hasilnya dapat dipercaya karena memiliki tingkat konsistensi yang tinggi serta 

dilaksanakan secara berkala.  

b) Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan, yang mencakup: mahasiswa, 

dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna   dan mitra terhadap layanan 

manajemen telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan dilakukan review setiap tahun 

terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan tersebut. Hasilnya terekam dalam 

database berbasis cloud (Google Drive Prodi PGMI) sehingga mudah untuk di akses 

dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui tingkat kepuasan 

mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra terhadap 

layanan dan manajemen terkait tata pamong, tata kelola dan kerjasama (Lampiran 

2.20). 

c) Luaran dari hasil kepuasan para pemangku kepentingan, yang mencakup: 

mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra terhadap 

layanan dan manajemen terkait tata pamong, tata kelola dan kerjasama berbentuk 

Laporan Kegiatan (Lampiran 2.21) yang dikumpulkan setiap tahun di Prodi PGMI. 

Hasil pengukuran kepuasan juga telah digunakan untuk perbaikan yang 

berkelanjutan. 

9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa sebesar 85,71% indikator kriteria 

tata pamong, tata kelola, dan kerjasama telah mencapai target yang telah ditetapkan. 

Indikator yang berkaitan dengan standar tata pamong (ketersediaan dokumen formal 

struktur dan tata kerja, perwujudan good governance) telah mencapai target 100% dan 

indikator yang berkaitan dengan standar kepemimpinan dan kemampuan manajerial 

(memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasional dan publik serta memiliki 

kapabilitas kepemimpinan) telah mencapai target 100%. Sementara itu, indikator yang 

berkaitan dengan standar penjaminan mutu (pembentukan kelembagaan mutu, 

ketersediaan dokumen mutu, implementasi sistem penjaminan mutu internal dengan 

siklus PPEPP, external benchmarking) telah tercapai 100%. Namun untuk indikator 

yang berkaitan dengan standar kerja sama (penetapan kebijakan dan pedoman 

pelaksanaan kerja sama, kode etik kerja sama, pelaksanaan kegiatan monev kerja 

sama, pelaksanaan kerjasama yang relevan dengan keilmuan prodi di bidang 

pendidikan, penelitian dan PkM dalam lingkup lokal, nasional dan internasional, serta 

pemberian reward kepada mitra kerjasama) belum mecapai target 100%. Secara detail, 

simpulan hasil evaluasi dan tindak lanjut yang berisi pemosisian, masalah, akar 

masalah, rencana perbaikan, dan upaya pengembangan kriteria penelitian disajikan 

pada Tabel II.9 

Tabel II.9 Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut Tata Pamong, Tata Kelola, dan 

Kerjasama 

Standar Pemosisian Masalah Akar Masalah Rencana Perbaikan 
Pengembangan 

Strategi 

Standar Tata Pamong 100% butir 

standar tata 

pamong telah 

Tidak ditemukan masalah 

dalam pencapaian 

standar. 100% butir 

Tidak ditemukan 

masalah sehingga akar 

100% butir standar tata 

pamong telah mencapai 

target yang ditetapkan 

Target telah tercapai. 

Pengembangan strategi 

dilakukan melalui 

https://drive.google.com/drive/folders/1wDLvql3biJDvFK6r5WjrHlUR_22A4cG8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wDLvql3biJDvFK6r5WjrHlUR_22A4cG8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wDLvql3biJDvFK6r5WjrHlUR_22A4cG8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wDLvql3biJDvFK6r5WjrHlUR_22A4cG8?usp=sharing
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Standar Pemosisian Masalah Akar Masalah Rencana Perbaikan 
Pengembangan 

Strategi 

mencapai target 

yang ditetapkan 

standar tata pamong telah 

mencapai target yang 

ditetapkan. 

masalah belum bisa 

ditentukan. 

sehingga lebih dilakukan 

upaya perbaikan. 

penguatan SDM dan 

pengembangan strategi 

perwujudan good 

governance  

 

Sistem Kepemimpinan 

dan Kemampuan 

Manajerial 

100% butir 

standar sistem 

kepempinan dan 

kemampuan 

manajerial telah 

mencapai target 

yang ditetapkan 

Tidak ditemukan masalah 

dalam pencapaian 

standar. 100% butir 

standar sistem 

kepemimpinan dan 

kemampuan manajerial 

telah mencapai target 

yang ditetapkan. 

Tidak ditemukan 

masalah sehingga akar 

masalah belum bisa 

ditentukan. 

100% butir standar sistem 

kepemimpinan dan 

kemampuan manajerial 

telah mencapai target 

yang ditetapkan sehingga 

lebih dilakukan upaya 

perbaikan. 

Target manajerial telah 

tercapai. 

Pengembangan strategi 

yang dilakukan berupa 

perluasan cakupan 

kepemimpinan publik 

pimpinan, misalnya 

dalam lingku nasional 

atau internasional  

Sistem penjaminan 

mutu 

100% butir 

standar sistem 

penjaminan mutu 

telah mencapai 

target yang 

ditetapkan 

Kinerja tim penjamin mutu 

internal Fakultas Tarbiyah 

dan Prodi PGMI belum 

efektif dalam 

mengimplementasikan 

sistem penjaminan mutu 

internal. 

Anggaran dan jumlah 

SDM tim PJM masih 

terbatas 

 

Gugus mutu (tim 

penjamin mutu internal) 

Fakultas Tarbiyah dan 

Prodi PGMI terbentuk 

pada tahun 2019, 

sehingga Fakultas 

Tarbiyah masih 

berfokus pada 

pembenahan struktural, 

administrasi dan SDM. 

Penguatan fungsi dan 

peran gugus mutu melalui 

perbaikan mutu SDM tim 

PJM di tingkat Fakultas 

dan Prodi dalam bentuk 

pengadaan workshop 

penjaminan mutu  

Menginterasikan SPMI 

Fakultas dan Prodi 

dengan LPM institut 

dalam sistem yang 

berbasis online 

Standar Kerja Sama 67% butir standar 

telah mencapai 

target yang 

ditetapkan 

Fakultas Tarbiyah dan 

Prodi PGMI belum 

memiliki akses kerjasama 

di tingkat internasional, 

baik dalam bidang 

pendidikan, penelitian dan 

PkM 

Kurangnya kegiatan 

yang dapat mewadahi 

terbentuknya kerjasama 

dalam lingkup 

internasional 

Menambah jumlah mitra 

kerja sama, terutama 

dalam lingkup 

internasional melalui 

pengadaan kegiatan-

kegiatan tingkat 

internasional, seperti 

konferensi, kolaborasi 

penelitian dan PkM 

Memotivasi dosen untuk 

terlibat aktif dalam 

asosiasi dosen lintas 

negara.   

 

 

C.3. Mahasiswa 

1. Latar Belakang 

Kriteria mahasiswa meliputi kualitas input mahasiswa, daya tarik program studi, layanan 

kemahasiswaan. IAIN Bone telah menetapkan beberapa strategi untuk mencapai 

standar mahasiswa. Secara garis besar strategi pencapaian standar kriteria 

kemahasiswaan dituangkan dalam dokumen renstra dan renop. Strategi yang telah 

ditetapkan tersebut, kemudian akan dikembangkan lebih lanjut oleh Fakultas Tarbiyah 

untuk diimplementasikan Prodi PGMI dalam bentuk penetapan program Kerja Tahunan 

Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI bidang kemahasiswaan. Secara umum standar 

mahasiswa mencakup rekrutmen dan sistem seleksi, animo calon mahasiswa sebagai 

wujud daya tarik Prodi, serta ketersediaan layanan kemahasiswaan. Penetapan strategi 

dalam pencapaian standar Mahasiswa IAIN Bone bertujuan untuk menghasilkan lulusan 

yang bermutu dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kepentingan bangsa dan 

agama. Pemilihan/penetapan strategi pencapaian standar mahasiswa didasarkan atas 

hasil analisis faktor internal dan eksternal pada Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI. Hasil 

analisis faktor tersebut dimanfaatkan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan serta 

peluang dan ancaman dalam pencapaian standar mahasiswa. 
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2. Kebijakan 

a) Metode Rekrutmen dan Sistem Seleksi 

Seleksi ataupun metode rekrutmen yang digunakan program studi PGMI mengacu 

pada metode seleksi Institusi melalui 3 jalur yaitu Jalur SPAN, UM-PTKIN dan Jalur 

Mandiri yang tercantum dalam: 

1) Undang-Undang Republik Indonesia 1945 Pasal 31, tentang Warga Negara 

Berhak dan Wajib Mengikuti Pendidikan (Lampiran 3.1). 

2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 24 ayat (4) tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lampiran P.1). 

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Bagian ketujuh, pasal 

73, 74 dan 75 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru (Lampiran 3.2). 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan 

Pengelolaan Pergururan Tinggi (Lampiran 3.3). 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama 

(Lampiran 3.4). 

6) PMA Nomor 74 tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program 

Sarjana pada PTKIN (Lampiran 3.5). 

7) PMA Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan PMA Nomor 74 Tahun 2015 

tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada PTKIN (Lampiran 

3.6). 

8) Statuta IAIN Bone (Lampiran DI.5) 

b) Layanan Kemahasiswaan 

1) Kode Etik mahasiswa IAIN Bone (Lampiran 2.9) 

2) Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru (Lampiran 3.7) 

3) SOP pelayanan akademik Fakultas Tarbiyah IAIN Bone (Lampiran 3.8) 

4) Peraturan terkait akreditasi prodi dengan jumlah penerimaan kelas (Lampiran 3.9) 

5) Layanan Beasiswa (Lampiran 3.10) 

6) Layanan Kesehatan (Lampiran 3.11) 

7) Layanan bimbingan dan konseling, Bimbingan karir dan kewirausahaan (Lampiran 

3.12) 

8) Layanan minat dan bakat (Lampiran 3.13) 

9) Layanan pengembangan soft skill (Lampiran 3.14) 

3. Strategi Pencapaian Standar 

Fakultas Tarbiyah telah mengembangkan enam strategi untuk mencapai standar 

mahasiswa yang telah ditetapkan IAIN Bone dan melampaui SN-DIKTI. Keenam strategi 

tersebut tertuang dalam Renstra Fakultas Tarbiyah (Lampiran DI.4). Selain itu, keenam 

strategi tersebut juga telah diimplementasikan oleh Prodi PGMI dalam empat tahapan, 

yakni perencanaan, pelaksanaan, pemantaun, dan pelaporan. Keempat tahapan 

tersebut digambarkan secara detail pada Tabel II.10. 

Tabel II.10 Strategi Pencapaian Standar Mahasiswa 

Nama 

Standar 
Butir Standar Strategi Pencapaian 

Sumber Daya 

yang 

Dialokasikan 

Mekanisme Kontrol 

Standar 

Mahasiswa 

Melaksanakan metode 

rekrutmen dan sistem 

seleksi penerimaan 

mahasiswa baru yang 

ketat untuk 

Melaksanakan sosialisasi 

kebijakan dan pedoman 

pelaksanaan penerimaan 

mahasiswa baru kepada semua 

pemangku kepentingan di 

Pimpinan Institusi, 

pimpinan Fakultas, 

tenaga pendidik 

dan tenaga 

kependidikan 

 

Dilakukan monev oleh 

Wakil Rektor 1 IAIN 

Bone berkoordinasi 

Wakil Dekan 1 Fakultas 

Tarbiyah 

https://drive.google.com/drive/folders/1C7XR_5aBDxPU0mbyFNhjYtRMUU6Vrs1L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C7XR_5aBDxPU0mbyFNhjYtRMUU6Vrs1L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C7XR_5aBDxPU0mbyFNhjYtRMUU6Vrs1L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C7XR_5aBDxPU0mbyFNhjYtRMUU6Vrs1L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C7XR_5aBDxPU0mbyFNhjYtRMUU6Vrs1L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C7XR_5aBDxPU0mbyFNhjYtRMUU6Vrs1L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C7XR_5aBDxPU0mbyFNhjYtRMUU6Vrs1L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hYYGjrC1khrAL-t4OjchARg595vCCNHo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C7XR_5aBDxPU0mbyFNhjYtRMUU6Vrs1L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C7XR_5aBDxPU0mbyFNhjYtRMUU6Vrs1L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C7XR_5aBDxPU0mbyFNhjYtRMUU6Vrs1L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C7XR_5aBDxPU0mbyFNhjYtRMUU6Vrs1L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C7XR_5aBDxPU0mbyFNhjYtRMUU6Vrs1L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C7XR_5aBDxPU0mbyFNhjYtRMUU6Vrs1L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C7XR_5aBDxPU0mbyFNhjYtRMUU6Vrs1L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C7XR_5aBDxPU0mbyFNhjYtRMUU6Vrs1L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C7XR_5aBDxPU0mbyFNhjYtRMUU6Vrs1L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
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Nama 

Standar 
Butir Standar Strategi Pencapaian 

Sumber Daya 

yang 

Dialokasikan 

Mekanisme Kontrol 

meningkatkan kualitas 

input mahasiswa 

lingkungan IAIN Bone dan 

masyarakat umum 

Menetapkan kebijakan 

tentang upaya 

peningkatan jumlah 

pendaftar mahasiswa 

baru 

Menyampaikan laporan hasil 

penerimaan mahasiswa baru 

kepada pemangku kepentingan 

di lingkungan IAIN Bone; 

Pimpinan Institusi, 

pimpinan Fakultas, 

tenaga pendidik 

dan tenaga 

kependidikan 

Dilakukan monev oleh 

Wakil Rektor 1 IAIN 

Bone berkoordinasi 

Wakil Dekan 1 Fakultas 

Tarbiyah 

Ketersediaan jenis 

layanan 

kemahasiswaan dalam 

bidang penalaran, 

minat dan bakat, 

kesejahteraan 

(bimbingan dan 

konseling, layanan 

beasiswa, dan layanan 

kesehatan), bimbingan 

karir, dan 

kewirausahaan. 

Melaksanakan sosialisasi 

kebijakan dan pedoman 

pelaksanaan sistem pelayanan 

mahasiswa kepada civitas 

akademika dan masyarakat 

umum. 

Pimpinan Institusi, 

pimpinan Fakultas, 

tenaga pendidik 

dan tenaga 

kependidikan 

 

Dilakukan monev oleh 

Wakil Rektor 1 IAIN 

Bone berkoordinasi 

Wakil Dekan 1 Fakultas 

Tarbiyah 

Kemudahan akses dan 

mutu layanan yang baik 

untuk bidang 

penalaran, minat bakat 

mahasiswa dan semua 

jenis layanan 

kesehatan yang 

ditunjukkan dengan 

hasil survei kepuasan 

mahasiswa terhadap 

layanan minimal >80% 

mahasiswa 

menyakatan mudah 

diakses dan mutu 

layanan baik 

Melakukan survei kepuasan 

mahasiswa terhadap 

kemudahan dan mutu layanan 

serta melaporkan, menganalisis 

dan menindaklanjuti hasilnya. 

Pimpinan, 

pimpinan Fakultas, 

tenaga pendidik 

dan tenaga 

kependidikan 

 

Dilakukan monev oleh 

Wakil Dekan 1 Fakultas 

Tarbiyah berkoordinasi 

dengan tim penjaminan 

mutu Fakultas. 

Menetapkan kebijakan 

tentang peningkatan 

mutu mahasiswa 

sebagai upaya 

peningkatan capacity 

building bagi 

mahasiswa. 

Mewajibkan mahasiswa Prodi 

PGMI mengikuti kegiatan 

kepramukaan 

Mahasiswa dan 

tenaga pendidik 

Monitoring dan evaluasi 

oleh gugus mutu (tim 

PJM Fakultas Tarbiyah 

dan Prodi PGMI) 

Menetapkan kebijakan 

tentang pembentukan 

karakter mahasiswa  

Mahasiswa wajib menghapal 

surah-surah pendek juz 30 

sebagai syarat untuk mengikuti 

ujian munaqasyah 

Mahasiswa dan 

tenaga pendidik 

Monitoring dan evaluasi 

hapalan surah-surah 

pendek oleh dosen 

penguji  

 

4. Indikator Kinerja Utama 

a) Kualitas Input Mahasiswa 

Indikator yang digunakan oleh Prodi PGMI dalam seleksi penerimaan mahasiswa 

baru adalah mengikuti standar yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik 

Indonesia. Adapun sistem pengambilan keputusan dalam penentuan 3 kelulusan 

mahasiswa dari ketiga jalur tersebut sebagai berikut: 

SPAN-PTKIN adalah jalur seleksi yang dilakukan secara serentak di seluruh 

Indonesia oleh seluruh UIN/IAIN/STAIN yang dilaksanakan dalam sistem terpadu 

dan ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Ketentuan umum pendaftar 

didasarkan pada prestasi akademik yang ditunjukkan dengan nilai rapor dan nilai 

prestasi lain, tidak ada ujian tertulis pada jalur seleksi ini. Pendaftar yang dapat 
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mendaftar adalah siswa SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren yang mengikuti Ujian 

Nasional (UN) pada tahun pendaftaran, memiliki Nomor Induk Siswa Nasional 

(NISN), siswa yang sebelumnya telah didaftar oleh kepala Sekolah/Madrasah yang 

telah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan dan memiliki kesehatan yang 

memadai untuk mengikuti proses pembelajaran. 

UM-PTKIN adalah mekanisme seleksi masuk UIN/IAIN/STAIN melalui ujian tulis 

berbasis komputer (Computer Based Test) yang dilakukan secara serentak di seluruh 

PTKIN. Pendaftar merupakan lulusan dari Satuan Pendidikan 

SMA/MA/SMK/MAK/Pesantren 3 tahun terakhir dan memiliki kesehatan yang 

memadai. Nilai rata-rata hasil ujian yang sesuai dengan standar/greet yang telah 

ditentukan oleh panitia nasional dalam suatu rapat nasional panitia yang akan 

menjadi penentu kelulusan calon pendaftar. Penerimaan Mahasiswa Baru jalur 

Mandiri adalah mekanisme seleksi masuk di IAIN Bone melalui ujian tulis berbasis 

komputer (Computer Based Test) yang dilakukan langsung oleh IAIN Bone. 

Pendaftar merupakan lulusan dari Satuan Pendidikan 

SMA/MA/SMK/MAK/Pesantren 3 tahun terakhir dan memiliki kesehatan yang 

memadai. Nilai rata-rata hasil ujian yang sesuai dengan standar/greet yang telah 

ditentukan oleh panitia lokal. Selain nilai hasil ujian, pendaftar juga akan melalui tes 

wawancara dan Baca Tulis dan Hapal Al-Quran BTHQ. Ketiga tes tersebut yang akan 

menentukan kelulusan pendaftar. 

Berdasarkan hasil analisis data padaTabel 2.a LKPS, maka diperoleh informasi 

bahwa selalu ada mahasiswa baru terdaftar pada Prodi PGMI di TS-4 s.d TS. Rincian 

jumlah mahasiswa baru pada TS-4 sampai TS (2016-2020) secara berturut-turut 

sebanyak 83, 135, 94, 116, dan 75 orang (Lampiran 3.15)  

b) Daya Tarik Program Studi 

Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI telah melakukan upaya untuk meningkatkan 

animo calon mahasiswa  yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah 

pendaftar dari tahun 2018-2020  (LKPS Tabel 2.a). Salah satu faktor keunggulan 

prodi PGMI yang menjadi daya tarik pendaftar yakni Prodi PGMI merupakan satu-

satunya prodi penyelenggara pendidikan dasar (PGMI) di PTKIN Kabupaten Bone 

dan kabupaten sekitar. Dalam 3 tahun terakhir, persentase peningkatan jumlah 

pendaftar di atas 20%. Jumlah secara berturut-turut dari tahun 2018-2020 yaitu 

sebanyak 212, 389, 479 orang. Dengan demikian, pada tahun 2019 persentase 

peningkatan jumlah pendaftar mencapai 83,5% dari tahun sebelumnya. Sedangkan 

pada tahun 2020, persentase peningkatan jumlah pendaftar sebesar 23,14%. 

Kenaikan persentase jumlah pendaftar dari tahun 2018-2020 disajikan dalam 

Gambar II.1. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1riBWsyzDU0ug7Ka39B0fnGMkoHC6A29c?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NyFsgVwN8arnPztlEbQP_Lv_4T9huLVL?usp=sharing
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Gambar II.1 Jumlah Pendaftar Prodi PGMI Tahun 2018-2020 

Pada tahun 2018 jumlah mahasiswa yang diterima pada Prodi PGMI adalah 

sebanyak  94 orang. Tren peningkatan terjadi, di tahun selanjutnya pada tahun 2019 

jumlah mahasiswa yang diterima pada Prodi PGMI adalah sebanyak 116 orang. 

Dengan kata lain, terjadi peningkatan persentase jumlah mahasiswa yang diterima 

dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 23,40%. Namun, pada tahun 2020 terjadi 

penurunan jumlah mahasiswa baru yaitu sebesar 544, 67%. Jumlah mahasiswa di 

tahun 2020 sebanyak 75 orang. Penurunan tersebut disebabkan adanya 

kebijakan/aturan berdasarkan surat edaran Dirjen Pendis No. 37/ DJ.I/01/2020 

Tahun 2020 tentang Pembatasan Kuota Penerimaan Mahasiswa pada Fakultas 

Tarbiyah dan Jurusan Tarbiyah (Lampiran 3.16). Merujuk pada aturan tersebut, maka 

Prodi PGMI dengan peringkat akreditasi C melakukan pembatasan penerimaan 

mahasiswa, di mana Prodi terakreditasi peringkat C hanya diperbolehkan menerima 

calon mahasiswa paling banyak 2 (dua) kelas dengan jumlah mahasiswa setiap kelas 

paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang. Jumlah mahasiswa yang diterima pada 

Prodi PGMI tahun 2018-2020 disajikan pada Gambar II.2. 

 
Gambar II.2 Tren Jumlah Mahasiswa Diterima Prodi PGMI 2018-2019 

c) Layanan Kemahasiswaan 

1) Ketersediaan Layanan 

Adapun layanan yang tersedia dan mekanisme pelaksanaannya mengacu pada 

SOP pelayanan akademik yang telah ditetapkan Fakultas Tarbiyah IAIN Bone, 

yaitu Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Bone 

Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebijakan dan Pedoman Layanan 

Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Bone (Lampiran 3.17). 
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https://drive.google.com/drive/folders/1riBWsyzDU0ug7Ka39B0fnGMkoHC6A29c?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1riBWsyzDU0ug7Ka39B0fnGMkoHC6A29c?usp=sharing
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2) Penalaran, minat dan bakat 

Orientasi Pengenalan Akademik dan kemahasiswaan (OPAK) atau Pengenalan 

Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (Lampiran 3.18). OPAK/PBAK ini 

bertujuan untuk mendidik, membimbing, dan mengarahkan peserta untuk 

mengenali dan memahami proses pendidikan di IAIN Bone. Selain itu, PBAK juga 

bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual, kepemimpinan, bakat-

minat, emosional, dan spiritual mahasiswa. Adapun regulasi tentang pelaksanaan 

PBAK mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4962 

Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan 

Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Lampiran 3.18). 

Organisasi Kemahasiswaan atau Unit Kegiatan Mahasiswa. Beberapa UKM yang 

bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Salah satu UKM 

yang adalah Dewan Mahasiswa (Dema) Fakultas Tarbiyah, Senat Mahasiswa 

(Sema) IAIN Bone, Racana W Bataritoja Gugus Depan 22.046 IAIN Bone, Racana 

Pendega La Patau Matannatikka Gugus Depan 22.045 Pangkalan IAIN Bone, 

Lembaga Kajian Qur’ani, Sanggar Seni Budaya Banrigau Sultanul Fatimah (SSB 

BSF), Forum Ukhuwah Islamiyah Mahasiswi (FUIM), KSR-PMI Unit IAIN Bone, 

Forum Kajian Ilmiah Ulul Al-Bab, Koperasi Mahasiswa (KOPMA), Mapala Petta 

To Risompae (Mappesompae),  Komando Resimen Mahasiswa Walter 

Mongonsidi Satuan 710, Federasi Olahraga Mahasiswa (Forsa), dan HMPS 

PGMI. 

3) Kesejahteraan 

a. Bimbingan dan Konseling. Proses pelaksanaan bimbingan dan konseling untuk 

mahasiswa merujuk kepada SOP untuk pelaksanaan Bimbingan dan Konseling 

untuk Mahasiswa Fakultas Tarbiyah. Layanan yang diperoleh mahasiswa 

melalui bimbingan dan konseling, meliputi: 

Memberikan pemahaman tentang diri mahasiswa, lingkungan mahasiswa, dan 

lingkungan yang lebih luas; 

Membantu mahasiswa untuk memperoleh penyesuaian pribadi dan 

memperoleh kemajuan dalam perkembangannya secara optimal; 

Membantu mahasiswa untuk memilih lapangan pekerjaan sesuai dengan ilmu 

yang dipelajari; dan 

Membantu mahasiswa untuk proses adaptasi terhadap dunia akademik dan 

juga membantu semua dosen, khususnya dosen PA untuk 

mengadaptasikan program kepada minat, kemampuan, dan kebutuhan 

mahasiswa. 

b. Layanan Beasiswa. Pemberian beasiswa adalah salah satu upaya yang 

dilakukan oleh pihak kampus untuk meningkatkan motivasi belajar dari 

mahasiswa dan mengapresiasi setiap kelebihan yang dimiliki oleh mahasiswa. 

Layanan beasiswa yang ada di IAIN Bone adalah beasiswa bidik misi, prestasi, 

bantuan belajar, tahfidz, beasiswa gubernur, dan beasiswa kajian keislaman. 

Setiap beasiswa tersebut memiliki persyaratan tertentu dan mekanisme yang 

berbeda. Hal ini merujuk pada SOP yang telah ditetapkan untuk layanan 

beasiswa IAIN Bone. 

c. Layanan Kesehatan. Pelayanan kesehatan IAIN bone telah bekerja sama 

dengan klinik Izza, yang lokasinya berada tidak jauh dari kampus IAIN Bone 

sehingga lebih mudah dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Pelayanan 

kesehatan yang diberikan kepada mahasiswa bertujuan untuk promotif 

https://drive.google.com/drive/folders/1riBWsyzDU0ug7Ka39B0fnGMkoHC6A29c?usp=sharing
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(memeliharan dan meningkatkan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif 

(penyembuhan), dan rehabilitas (pemulihan) kesehatan. Sasaran dari 

pelayanan kesehatan tidak hanya diperuntukkan kepada mahasiswa, tetapi 

juga untuk seluruh masyarakat kampus IAIN Bone, seperti dosen dan pegawai. 

Adapun jenis pelayanan kesehatan yang diberikan adalah: 

Konsultasi dan pemeriksaan medis; 

d. Pemberian obat sesuai diagnosa dokter; 

Tindakan medis kecil (minor); 

Pemeriksaan pennunjang diagnosa sederhana, seperti tes gula darah, tes 

kolestrol, dan tes asam urat; dan 

Pembuatan surat keterangan sehat. 

4) Bimbingan karir dan kewirausahaan 

Layanan Bimbingan Karir. Bimbingan karir ini bertujuan untuk mempersiapkan 

mahasiswa dan alumni sebelum memasuki dunia kerja. Angka keterserapan 

lulusan di dunia kerja dan kemandirian kerja lulusan merupakan indikator penting 

kinerja perguruan tinggi. Oleh karena terbatasnya tenaga konselor dan psikolog 

di IAIN Bone, maka optimalisasi layanan bimbingan karir ini melibatkan Dosen 

Penasehat Akademik (PA) di setiap prodi. Adapun proses pelaksanaan bimbingan 

karir di IAIN Bone dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Karir dan Alumni. 

Bentuk kegiatannya adalah melalui praktek mata kuliah, pelatihan perencanaan 

bimbingan karir dan alumni, studi banding ke beberapa lembaga pendidikan, 

menyediakan informasi dari peluang-peluang pekerjaan serta persiapan untuk 

mendapatkan pekerjaan sesuai minat mahasiswa, program pengembangan diri 

melalui pelatihan kepemimpinan, dan kewirausahaan. Adapun SK Kepala Pusat 

Bimbingan Karir Mahasiswa dan Alumni, yaitu Keputusan Rektor Institut Agama 

Islam Negeri Bone Nomor 112/In.33/SK/KP.07.6/2/2019 (Lampiran 3.19) 

Layanan Bimbingan Kewirausahaan. Program kewirausahaan ini bertujuan untuk 

mendorong terbentuknya mahasiswa wirausaha yang terdidik, berkarakter, dan 

memiliki konsep bisnis yang jelas. Hal ini terealisasi melalui praktek mata kuliah 

kewirausahaan. 

Layanan pengembangan soft skill dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan, 

seperti latihan dasar kepemimpinan (LDK), kepramukaan, pembimbingan 

penulisan karya tulis ilmiah dan lain sebagainya). 

5) Akses dan Mutu Layanan 

Layanan kemahasiswaan di bidang penalaran, minat, bakat, kesejahteraan, 

bimbingan karir, kewirausahaan dan pengembangan soft skill mudah diakses oleh 

mahasiswa Fakultas Tarbiyah. Misalnya untuk layanan pengembangan soft skill 

kepramukaan dapat diakses melalui website Al-Balad, layanan kesehatan yakni 

klinik Izza berada di lokasi yang sangat terjangkau. 

5. Indikator Kinerja Tambahan 

Indikator kinerja tambahan mahasiswa yang ditetapkan Fakultas Tarbiyah dan Prodi 

PGMI, yakni mahasiswa prodi PGMI wajib mengikuti kegiatan kepramukaan dan wajib 

menghapal surah-surah pendek juz 30 sebagai syarat untuk mengikuti ujian 

munaqasyah. Hal ini dimaksudkan agar standar mahasiswa yang telah ditetapkan IAIN 

Bone melampaui  SN-DIKTI. Indikator kinerja tambahan mahasiswa yang ditetapkan 

telah diukur, dimonitoring, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. 

Pengukuran indikator kinerja tambahan telah dilakukan secara berkala setiap 6 bulan 

sekali oleh PJM Prodi PGMI bersama PJM Fakultas Tarbiyah berdasarkan SK Rektor 

https://drive.google.com/drive/folders/1riBWsyzDU0ug7Ka39B0fnGMkoHC6A29c?usp=sharing
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Nomor 393 tahun 2019 tentang Penetapan Penanggung Jawab Jaminan Mutu pada 

Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi IAIN Bone (Lampiran P.39). Hasil 

pengukuran PJM Prodi PGMI bersama PJM Fakultas Tarbiyah pada 6 bulan pertama 

telah dimanfaatkan Prodi PGMI untuk mengontrol jumlah mahasiswa yang mengikuti 

kegiatan kepramukaan dan jumlah mahasiswa yang telah menyetor hafalan surah-

surah pendek juz 30. Hasil pengukuran yang telah dilakukan PJM Prodi PGMI bersama 

PJM Fakultas Tarbiyah pada 6 bulan kedua digunakan untuk mengevaluasi capaian 

target indikator kinerja tambahan setiap tahunnya. Hasil evaluasi yang telah dilakukan 

kemudian dianalisis dan dimanfaatkan Prodi PGMI untuk perbaikan yang berkelanjutan. 

Hasil pengukuran, monitoring, evaluasi, dan analisis indikator kinerja tambahan 

disajikan pada Tabel II.11. 

Tabel II.11 Hasil Pengukuran, Monitoring, Evaluasi, dan Analisis Indikator Kinerja Tambahan 

Mahasiwa 

Standar Butir Standar 
Indikator Kinerja 

Tambahan 
Target 

Monitoring Dan 

Evaluasi 
Perbaikan Berkelanjutan 

Mahasiswa Menetapkan kebijakan 

tentang peningkatan mutu 

mahasiswa sebagai upaya 

peningkatan capacity 

building bagi mahasiswa. 

Mahasiswa prodi wajib 

mengikuti kegiatan 

kepramukaan 

 100% 

mahasiswa 

telah mengikuti 

kegiatan 

kepramukaan 

Monitoring dan evaluasi 

oleh gugus mutu (tim PJM 

Fakultas Tarbiyah dan Prodi 

PGMI) 

Temuan evaluasi:  

Telah mencapai target 

Tindak lanjut: pelaksanaan 

program pengembangan 

kemampuan kepemimpinan 

dengan mewajibkan mahasiswa 

mengikuti LDK (latihan dasar 

kepemimpinan) 

 

Mahasiswa Menetapkan kebijakan 

tentang pembentukan 

karakter mahasiswa  

Mahasiswa wajib 

menghapal surah-surah 

pendek juz 30 sebagai 

syarat untuk mengikuti 

ujian munaqasyah 

100% 

mahasiswa 

yang 

munaqasyah 

wajib 

menghapal 

surah pendek 

juz 30 

Monitoring dan evaluasi 

hapalan surah-surah 

pendek oleh dosen penguji  

Temuan evaluasi: Telah 

mencapai target. 

Program hapalan surah surah-

surah pendek juz 30 telah 

diimplementasikan secara 

terprogram dan 

berkesinambungan   sebagai 

syarat untuk mengikuti ujian 

munaqasyah 

Tindak lanjut: Pengembagan 

program penulisan surah-surah 

pendek juz 30 

 

6. Evaluasi Capaian Kinerja 

Untuk mengetahui keberhasilan dan ketidakberhasilan kriteria mahasiswa, maka 

selanjutnya dilakukan kegiatan evaluasi capaian kinerja dengan cara membandingkan 

indikator kinerja utama dan tambahan dengan target yang telah ditetapkan pada 

Renstra Fakultas Tarbiyah IAIN Bone. Dalam kegiatan evaluasi, PJM Prodi PGMI dan 

PJM Fakultas Tarbiyah menggunakan model evaluasi kesenjangan (discrepancy) untuk 

mengetahui kesesuai antara target yang telah ditetapkan dengan apa yang telah 

dicapai. Instrumen pengukuran yang digunakan dalam bentuk non-tes, yakni berupa 

angket, lembar ceklis, dan telaah dokumen. Selain itu, dilakukan analisis untuk 

mengetahui faktor pendukung ketercapaian atau faktor penghambat ketercapaian, akar 

masalah, dan tindak lanjut pada setiap indikator. Hasil evaluasi capaian kinerja kriteria 

penelitian secara detail disajikan pada Tabel II.12. 

https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
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Tabel II.12 Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Mahasiswa 

Standar 
Butir 

Standar 
Target 

Ketercapaian 

(IKU & IKT) 

Tercapai/

Tidak 

Tercapai 

Faktor 
Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut 
Pendukung 

Ketercapaian 

Penghambat 

Ketercapaian 

Standar 

Mahasiswa 

Melaksanakan 

metode 

rekrutmen dan 

sistem seleksi 

penerimaan 

mahasiswa 

baru yang ketat 

untuk 

meningkatkan 

kualitas input 

mahasiswa 

50 

mahaisw

a baru 

terdaftar 

setiap 

tahun 

≥ 50 mahasiswa 

baru terdaftar 

setiap tahun dari 

TS-4 sampai TS 

Tercapai Sosialisasi yang 

dilakukan secara 

berkala dalam 

bentuk yang 

bervariasi. 

Tidak ditemukan 

faktor penghambat 

terkait 

pelaksanaan 

metode rekrutmen 

dan sistem seleksi 

penerimaan 

mahasiswa baru 

Tidak 

ditemukan 

akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

Target telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakukan 

upaya tindak 

lanjut 

Menetapkan 

kebijakan 

tentang 

peningkatan 

jumlah 

pendaftar 

mahasiswa 

baru setiap 

prodi minimal 

10% setiap 

tahun dari tahun 

sebelumnya 

>10% 

peningka

tan 

jumlah 

pendafta

r baru 

setiap 

tahun 

dari 

tahun 

sebelum

nya 

≥ 20% 
peningkatan 

jumlah pendaftar 

baru 

Tercapai Sosialisasi yang 

dilakukan secara 

berkala dalam 

bentuk yang 

bervariasi. 

 

Adanya dukungan 

pimpinan, tenaga 

pendidik (SDM 

yang handal da 

profesional) 

Tidak ditemukan 

faktor penghambat 

terkait penetapan 

kebijakan 

peningkatan 

jumlah pendaftar 

mahasiswa baru 

setiap prodi  

Tidak 

ditemukan 

akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

Target telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakukan 

upaya tindak 

lanjut 

Ketersediaan 

jenis layanan 

kemahasiswaa

n dalam bidang 

penalaran, 

minat dan 

bakat, 

kesejahteraan 

(bimbingan dan 

konseling, 

layanan 

beasiswa, dan 

layanan 

kesehatan), 

bimbingan karir, 

dan 

kewirausahaan.  

80% 

jenis 

layanan 

kemahas

iswaan 

tersedia 

100% jenis 

layanan  

kemahasiswaan 

tersedia 

Tercapai SDM yang cukup 

Anggaran yang 

cukup 

Sarana dan 

prasarana yang 

memadai 

Tidak ditemukan 

faktor penghambat 

terkait penyediaan 

layanan 

mahasiswa dalam 

bidang penalaran, 

minat, bakat, 

kesejahteraan 

(bimbingan dan 

konseling, layanan 

beasiswa, dan 

layanan 

kesehatan), 

bimbingan karir, 

dan 

kewirausahaan. 

Tidak 

ditemukan 

akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

Target telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakukan 

upaya tindak 

lanjut 

Kemudahan 

akses dan mutu 

layanan yang 

baik untuk 

bidang 

penalaran, 

minat bakat 

mahasiswa dan 

semua 

jenis layanan 

kesehatan yang 

ditunjukkan 

dengan hasil 

survei 

kepuasan 

mahasiswa 

terhadap 

layanan 

minimal >80% 

mahasiswa 

≥ 80% 

mahasis

wa 

menyata

kan 

layanan 

mudah 

diakses 

dan 

bermutu 

baik 

87% mahasiswa 

menyatakan 

layanan mudah 

diakses dan 

bermutu baik 

Tercapai Tersedianya 

sarana dan 

prasarana untuk 

semua jenis 

layanan 

kemahasiswaan 

Tidak ditemukan 

faktor penghambat 

terkait penyediaan 

sarana dan 

prasarana untuk 

semua jenis 

layanan 

kemahasiswaan. 

 

 

 

 

 

Tidak 

ditemukan 

akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

Target telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakukan 

upaya tindak 

lanjut 
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Standar 
Butir 

Standar 
Target 

Ketercapaian 

(IKU & IKT) 

Tercapai/

Tidak 

Tercapai 

Faktor 
Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut 
Pendukung 

Ketercapaian 

Penghambat 

Ketercapaian 

menyakatan 

mudah diakses 

dan mutu 

layanan baik 

Menetapkan 

kebijakan 

tentang 

peningkatan 

mutu 

mahasiswa 

sebagai upaya 

peningkatan 

capacity 

building bagi 

mahasiswa. 

Mahasis

wa prodi 

wajib 

mengikut

i 

kegiatan 

kepramu

kaan 

 100% 

mahasiswa telah 

mengikuti 

kegiatan 

kepramukaan 

Tercapai Adanya 

aturan/kebijakan 

yang mewajibkan 

mahasiswa Prodi 

PGMI mengikuti 

kegiatan 

kepramukaan  

Tidak ditemukan 

faktor penghambat 

terkait peningkatan 

capacity building 

bagi mahasiswa 

melalui kegiatan 

kepramukaan. 

 

 

 

 

 

Tidak 

ditemukan 

akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

Target telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakukan 

upaya tindak 

lanjut 

Menetapkan 

kebijakan 

tentang 

pembentukan 

karakter 

mahasiswa  

Mahasis

wa wajib 

mengha

pal 

surah-

surah 

pendek 

juz 30 

sebagai 

syarat 

untuk 

mengikut

i ujian 

munaqa

syah 

100% 

mahasiswa yang 

munaqasyah 

wajib menghapal 

surah pendek juz 

30 

Tercapai  Monitoring dan 

evaluasi hapalan 

surah-surah 

pendek dilakukan 

oleh dosen penguji 

secara terjadwal 

Tidak ditemukan 

faktor penghambat 

terkait 

pelaksanaan 

program 

menghapal 

surahsurah 

pendek juz 30 

 

 

 

 

Tidak 

ditemukan 

akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

Target telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakukan 

upaya tindak 

lanjut 

 

7. Penjaminan Mutu Mahasiswa 

Sistem penjaminan mutu mahasiswa Fakultas Tarbiyah telah diimplementasikan sesuai 

dengan manajemen SPMI yang mengikuti siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, 

Pengendalian, dan Perbaikan (PPEPP). Penetapan target pencapaian dari setiap butir 

standar telah tertuang dalam Renstra Fakultas Tarbiyah IAIN Bone (Lampiran DI.4). 

Target yang telah ditetapkan kemudian dilaksanakan oleh Prodi PGMI di bawah 

pemantauan atau monitoring PJM Prodi PGMI. Hasil pelaksanaan dari setiap butir 

standar dosen, tenaga kependidikan, peneliti dan pelaksanaan Pkm kemudian 

dievaluasi oleh PJM Fakultas Tarbiyah. Dalam kegiatan evaluasi, PJM Prodi PGMI dan 

PJM Fakultas Tarbiyah menggunakan model evaluasi kesenjangan (discrepancy) untuk 

mengetahui kesesuai antara target yang telah ditetapkan dengan apa yang telah 

dicapai. Instrumen pengukuran yang digunakan dalam bentuk non-tes, yakni berupa 

angket, lembar ceklis, dan telaah dokumen. Hasil monitoring dari PJM Prodi PGMI dan 

evaluasi PJM Fakultas Tarbiyah kemudian dimanfaatkan untuk pengendalian dan 

perbaikan berkelanjutan. Hasil penjaminan mutu mahasiswa dalam 3 tahun terakhir 

disajikan pada Tabel II.13. 

Tabel II.13 Hasil Penjaminan Mutu Mahasiswa 

Standar 
Butir 

Standar 
Target Pelaksanaan Evaluasi 

Hasil Evaluasi Pengend

alian 
Perbaikan 

TS-2 TS-1 TS 

Standar 

Mahasiswa 

Melaksanakan 

metode 

rekrutmen dan 

50 mahasiswa 

baru terdaftar 

setiap tahun 

≥ 50 mahasiswa 
baru terdaftar 

setiap tahun 

Monitoring 

oleh LPM 

dan tim 

94 116 75 Target yang 

dietapkan 

telah 

Target yang 

dietapkan 

telah 

https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
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Standar 
Butir 

Standar 
Target Pelaksanaan Evaluasi 

Hasil Evaluasi Pengend

alian 
Perbaikan 

TS-2 TS-1 TS 

sistem seleksi 

penerimaan 

mahasiswa 

baru yang ketat 

untuk 

meningkatkan 

kualitas input 

mahasiswa 

penjaminan 

mutu 

Fakultas 

Tarbiyah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakukan 

pengendali

an pada 

TS-2, TS-1, 

dan TS. 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakukan 

perbaikan 

pada TS-2, 

TS-1, dan 

TS. 

Menetapkan 

kebijakan 

tentang upaya 

peningkatan 

jumlah 

pendaftar 

mahasiswa 

baru setiap 

prodi 

>10% 

peningkatan 

jumlah pendaftar 

baru prodi setiap 

tahun dari tahun 

sebelumnya 

≥ 20% 
peningkatan 

jumlah pendaftar 

baru prodi PGMI 

Evaluasi diri 

(laporan 

hasil 

evaluasi 

renstra) 

212 389 479 Target yang 

dietapkan 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakukan 

pengendali

an pada 

TS-2, TS-1, 

dan TS. 

Target yang 

dietapkan 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakukan 

perbaikan 

pada TS-2, 

TS-1, dan 

TS. 

Ketersediaan 

jenis layanan 

kemahasiswaa

n dalam bidang 

penalaran, 

minat dan 

bakat, 

kesejahteraan 

(bimbingan dan 

konseling, 

layanan 

beasiswa, dan 

layanan 

kesehatan), 

bimbingan 

karir, dan 

kewirausahaan

.  

80% jenis 

layanan 

kemahasiswaan 

tersedia 

100% jenis 

layanan 

kemahasiswaan 

tersedia 

Monitoring 

oleh LPM 

dan tim 

penjaminan 

mutu 

Fakultas 

Tarbiyah 

100%  100%  100% Target yang 

dietapkan 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakukan 

pengendali

an pada 

TS-2, TS-1, 

dan TS. 

Target yang 

ditetapkan 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakukan 

perbaikan 

pada TS-2, 

TS-1, dan 

TS. 

Kemudahan 

akses dan 

mutu layanan 

yang baik untuk 

bidang 

penalaran, 

minat bakat 

mahasiswa 

dan semua 

jenis layanan 

kesehatan 

yang 

ditunjukkan 

dengan hasil 

survei 

kepuasan 

mahasiswa 

terhadap 

layanan 

minimal >80% 

mahasiswa 

menyakatan 

mudah diakses 

dan mutu 

layanan baik 

≥ 80% 
mahasiswa 

menyatakan 

layanan mudah 

diakses dan 

bermutu baik 

87% mahasiswa 

menyatakan 

layanan mudah 

diakses dan 

bermutu baik 

Monitoring 

oleh LPM 

dan tim 

penjaminan 

mutu 

Fakultas 

Tarbiyah 

81%  83% 87% Target yang 

ditetapkan 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakukan 

pengendali

an pada 

TS-2, TS-1, 

dan TS. 

Target yang 

ditetapkan 

telah 

tercapai. 

Upaya 

pengemban

gan yang 

dilakukan 

yaitu 

meningkatka

n 

aksesibilitas 

layanan 

kemahasisw

aan secara 

umum   
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Standar 
Butir 

Standar 
Target Pelaksanaan Evaluasi 

Hasil Evaluasi Pengend

alian 
Perbaikan 

TS-2 TS-1 TS 

Menetapkan 

kebijakan 

tentang 

peningkatan 

mutu 

mahasiswa 

sebagai upaya 

peningkatan 

capacity 

building bagi 

mahasiswa. 

Mahasiswa prodi 

wajib mengikuti 

kegiatan 

kepramukaan 

 100% 

mahasiswa telah 

mengikuti 

kegiatan 

kepramukaan 

Monitoring 

dan evaluasi 

oleh gugus 

mutu (tim 

PJM 

Fakultas 

Tarbiyah 

dan Prodi 

PGMI) 

100% 100% 100% Target yang 

ditetapkan 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakukan 

pengendali

an pada 

TS-2, TS-1, 

dan TS. 

Target yang 

ditetapkan 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakukan 

perbaikan 

pada TS-2, 

TS-1, dan 

TS. 

Menetapkan 

kebijakan 

tentang 

pembentukan 

karakter 

mahasiswa  

Mahasiswa wajib 

menghapal 

surah-surah 

pendek juz 30 

sebagai syarat 

untuk mengikuti 

ujian 

munaqasyah 

100% 

mahasiswa yang 

akan mengikuti 

ujian 

munaqasyah 

wajib menghapal 

surah pendek juz 

30 

Monitoring 

dan evaluasi 

hapalan 

surah-surah 

pendek oleh 

dosen 

penguji  

100% 100% 100% Target yang 

ditetapkan 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakukan 

pengendali

an pada 

TS-2, TS-1, 

dan TS. 

Target yang 

ditetapkan 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakukan 

perbaikan 

pada TS-2, 

TS-1, dan 

TS. 

 

8. Kepuasan Pengguna 

Pengukuran kepuasan mahasiswa  terhadap layanan kemahasiswaan yang memenuhi 

aspek-aspek sebagai berikut: 

a) Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa  terhadap layanan kemahasiswaan 

telah terbukti valid secara isi dan konstruk serta memiliki keofisien reliabilitas yang 

tinggi (Lampiran 3.20). Hal ini dapat dimaknai bahwa butir-butir instrumen yang 

digunakan dalam pengukuran kepuasan mahasiswa  terhadap layanan 

kemahasiswaan mudah dipahami dan hasilnya dapat dipercaya karena memiliki 

tingkat konsistensi yang tinggi. Pengukuran kepuasan juga telah dilaksanakan sejak 

tahun 2018. Hasilnya terekam dalam database bebrbasis cloud (Google Drive Prodi 

PGMI) dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui tingkat 

kepuasan mahasiswa  terhadap layanan kemahasiswaan setiap tahunnya (Lampiran 

3.21). 

b) Luaran dari hasil pengukuran pengukuran kepuasan mahasiswa  terhadap layanan 

kemahasiswaan berbentuk Laporan Kegitan (Lampiran 3.22) yang dikumpulkan 

setiap tahun di Prodi PGMI. Hasil pengukuran kepuasan juga telah digunakan untuk 

perbaikan yang berkelanjutan. 

9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa sebesar 100% indikator 

mahasiswa telah mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator capaian mahasiswa 

yang mencakup kualitas input mahasiswa(pelaksanakan metode rekrutmen dan sistem 

seleksi penerimaan mahasiswa baru) telah mencapai target 100%, daya tarik program 

studi (penetapan kebijakan tentang upaya peningkatan jumlah pendaftar mahasiswa 

baru) telah mencapai target 100% dan layanan kemahasiswaan (ketersediaan jenis 

layanan kemahasiswaan dalam bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan 

(bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), bimbingan karir, 

dan kewirausahaan) telah tercapai 100%, partisipasi kegiatan kepramukaan, serta 

keterlaksanaan program menghapal surah pendek juz 30 telah mencapai target 100%. 

Simpulan hasil evaluasi dan tindak lanjut yang berisi pemosisian, masalah, akar 

https://drive.google.com/drive/folders/1lERS_sFwq8i5i4ssPcgttIBaAWeUQUwk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lERS_sFwq8i5i4ssPcgttIBaAWeUQUwk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lERS_sFwq8i5i4ssPcgttIBaAWeUQUwk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lERS_sFwq8i5i4ssPcgttIBaAWeUQUwk?usp=sharing
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masalah, rencana perbaikan, dan upaya pengembagnagn kriteria mahasiswa disajikan 

pada Tabel II.14.  

Tabel II.14 Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut Mahasiswa 

Standar Pemosisian Masalah Akar Masalah 
Rencana 

Perbaikan 
Pengembangan Strategi 

Standar Mahasiswa 100% butir standar 

terkait 

kemahasiswaa 

telah mencapai 

target yang telah 

ditetapkan. 

Tidak ditemukan 

permasalahan 

terkait pelaksanaan 

indikator capaian 

kriteria mahasiswa 

 

 

 

 

Tidak ditemukan akar 

masalah karena tidak 

ditemukan faktor 

penghambat 

Target telah tercapai 

sehingga belum 

dilakukan upaya 

tindak lanjut 

Meningkatkan mutu standar 

mahasiswa terkait ketersediaan jenis 

layanan kemahasiswaan (bidang 

penalaran, minat dan bakat; 

kesejahteraan; dan bimbingan karir 

dan kewirausahaan) yang sebelumnya 

hanya tersedia dalam bentuk layan 

fisik dikembangkan menjadi layanan 

online dan dapat diakses melalui 

website. 

 

C.4. Sumber Daya Manusia 

1. Latar Belakang 

Kriteria sumber daya manusia (SDM) meliputi profil dosen (kualifikasi, kompetensi, 

proporsi dan beban kerja), kinerja dosen (kepakaran, kinerja dan prestasi di bidang 

pendidikan, penelitian dan PkM), pengembangan dosen, tenaga kependidikan, serta 

pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan). IAIN Bone telah menetapkan 

strategi untuk pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan (Lampiran 4.1) 

standar peneliti (Lampiran 4.2), dan standar pelaksana PkM (Lampiran 4.3). Strategi 

yang telah ditetapkan tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Fakultas 

Tarbiyah untuk diimplementasikan Prodi PGMI. Strategi yang telah dikembangakan 

tersebut kemudian ditetapkan dalam bentuk Program Kerja Tahunan Fakultas Tarbiyah 

dan Prodi PGMI. Secara garis besar Program Kerja Tahunan Fakultas Tarbiyah dan 

Prodi PGMI terkait  SDM meliputi rekrutmen DTPS dengan kualifikasi dan keahlian yang 

sesuai dengan Prodi PGMI, peningkatan jabatan fungsional DTPS, penetapan 

kebijakan terkait jumlah bimbingan DTPS, peningkatan pengakuan/rekognisi atas 

konerja DTPS, pengembangan kompetensi DTPS, dan peningkatan publikasi ilniah 

DTPS Prodi PGMI. 

Penetapan strategi dalam pencapain standar SDM IAIN Bone bertujuan untuk 

melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional serta memiliki 

integritas yang mampu menghasilkan pelayanan prima kepada civitas akademika dan 

masyarakat.  

Pemilihan/penetapan strategi pencapaian standar SDM (Lampiran 4.4) didasarkan atas 

hasil analisis faktor internal dan eksternal pada Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI. Hasil 

analisis faktor internal berkaitan dengan kekuatan atau faktor pendukung dan 

kelemahan atau faktor penghambat Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI dalam 

pencapaian standar dosen, tenaga kependidikan, peneliti, dan pelaksana PkM. 

Sementara analisis faktor eksternal berkaitan dengan peluang dan ancaman Fakultas 

Tarbiyah dan Prodi PGMI dalam pencapaian standar dosen, tenaga kependidikan, 

peneliti, dan pelaksana PkM. Hasil analisis faktor tersebut kemudian dimanfaatkan 

untuk menentukan strategi dan program pengembangan dalam pencapaian standar 

dosen, tenaga kependidikan, peneliti, dan pelaksana PkM. 

2. Kebijakan 

a) Kualifikasi, Kompetensi, Beban Kerja, Proporsi, dan Pengelolaan SDM 

https://drive.google.com/drive/folders/1gAyDwRFkqk4N8ReAthkqm1l6qt01XYzA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gAyDwRFkqk4N8ReAthkqm1l6qt01XYzA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gAyDwRFkqk4N8ReAthkqm1l6qt01XYzA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gAyDwRFkqk4N8ReAthkqm1l6qt01XYzA?usp=sharing
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Penetapan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan IAIN Bone terkait kualifikasi, 

kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga 

kependidikan) mengacu pada dokumen berikut: 

1) STATUTA IAIN Bone (Lampiran DI.5) 

2) Standar Mutu Sumber Daya Manusia (Lampiran 4.1, Lampiran 4.2, Lampiran 4.3) 

3) Kebijakan dan Pedoman Sumber Daya Manusia (Lampiran 4.4) 

4) Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan (Lampiran 2.9) 

5) Kebijakan dan Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) (Lampiran 4.5) 

6) Dokumen Analisis Jabatan (Lampiran 4.6) 

7) Dokumen Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) (Lampiran 4.7) 

b) Pengelolaan SDM 

Pengelolaan SDM yang meliputi perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, 

pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun telah ditetapkan untuk 

memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, dan PkM mengacu dokumen Kebijakan 

dan Pedoman Sumber Daya Manusia (SDM).  

Kriteria perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, 

pemberhentian, dan pensiun ditetapkan dan dikomunikasikan mengacu pada 

dokumen Kebijakan dan Pedoman Sumber Daya Manusia (SDM).  

Kegiatan pengembangan sumber daya mausia seperti: studi lanjut, seminar, 

konferensi, workshop, simposium mengacu dokumen Kebijakan dan Pedoman 

Sumber Daya Manusia (SDM).  

Skema pemberian reward and punishment, pengakuan, mentoring yang 

diimplementasikan untuk memotivasi dan mendukung pelaksanaan tridharma 

mengacu pada Dokumen Kebijakan dan Pedoman Sistem Pemberian Penghargaan. 

(Lampiran 4.8). 

3. Strategi Pencapaian Standar 

Fakultas Tarbiyah telah mengembangkan dua puluh strategi untuk mencapai standar 

Sumber daya manusia yang telah ditetapkan IAIN Bone dan melampaui SN-DIKTI. 

Kedua puluh strategi tersebut tertuang dalam Renstra Fakultas Tarbiyah (Lampiran 

DI.4). Selain itu, Kedua puluh strategi tersebut juga telah diimplementasikan oleh Prodi 

PGMI dalam empat tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan, pemantaun, dan 

pelaporan. Keempat tahapan tersebut digambarkan secara detail pada Tabel II.15.  

Tabel II.15 Strategi Pencapaian Standar Sumber Daya Manusia 

Nama Standar Butir Standar Strategi Pencapaian 
Sumber Daya 

yang Dialokasikan 
Mekanisme Kontrol 

Standar Dosen  Jumlah dosen tetap program studi 

yang ditugaskan sebagai pengampu 

mata kuliah dengan bidang keahlian 

yang sesuai dengan kompetensi inti 

program studi minimal 12 dosen. 

Melakukan rekrutmen DTPS 

dengan kualifikasi dan keahlian 

yang sesuai dengan kompetensi 

inti program studi  

SDM yang kompeten 

(stakeholder IAIN Bone, 

analis kepegawaian), 

anggaran yang cukup, 

serta sarana dan 

prasarana yang 

memadai 

Dilakukan monitoring dan 

evaluasi secara berkala oleh 

LPM  

Dilakukan evaluasi diri oleh 

Kaprodi PGMI 

Dilakukukan evaluasi oleh tim 

PJM Prodi PGMI 

Dosen yang mengajar di Prodi S1 

minimal berpendidikan S2 

Menetapkan kualifikasi 

pendidikan dalam syarat 

rekrutmen dosen S1 adalah 

minimal S2 

SDM (stakeholder IAIN 

Bone) 

Anggaran dan fasilitas 

yang memadai 

Dilakukan monitoring dan 

evaluasi secara berkala oleh 

LPM  

Dilakukan evaluasi diri oleh 

Kaprodi PGMI 

Dilakukukan evaluasi oleh tim 

PJM Prodi PGMI 

Persentase jumlah dosen tetap 

program studi yang berpendidikan 

doktor adalah 50%. 

Meningkatkan jumlah dosen 

berkualifikasi pendidikan S3  

 

SDM (LPM IAIN Bone) 

Anggaran dan fasilitas 

yang memadai 

Dilakukan monitoring dan 

evaluasi secara berkala oleh 

LPM  

https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gAyDwRFkqk4N8ReAthkqm1l6qt01XYzA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gAyDwRFkqk4N8ReAthkqm1l6qt01XYzA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gAyDwRFkqk4N8ReAthkqm1l6qt01XYzA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gAyDwRFkqk4N8ReAthkqm1l6qt01XYzA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hYYGjrC1khrAL-t4OjchARg595vCCNHo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BZDlM_K3XaWaUdaBoxUU_gj0NUsb3oFY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BZDlM_K3XaWaUdaBoxUU_gj0NUsb3oFY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BZDlM_K3XaWaUdaBoxUU_gj0NUsb3oFY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BZDlM_K3XaWaUdaBoxUU_gj0NUsb3oFY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
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Nama Standar Butir Standar Strategi Pencapaian 
Sumber Daya 

yang Dialokasikan 
Mekanisme Kontrol 

Dilakukan evaluasi diri oleh 

Kaprodi PGMI 

Dilakukukan evaluasi oleh tim 

PJM Prodi PGMI 

Persentase jumlah DTPS yang 

memiliki jabatan lektor adalah 

minimal 30%  

Meningkatkan jumlah dosen 

dengan jabatan fungsional lektor. 

SDM (Dosen dan 

tenaga kependidikan 

Fakultas Tarbiyah) 

Anggaran dan fasilitas 

yang memadai 

Dilakukan monitoring dan 

evaluasi secara berkala oleh 

LPM  

Dilakukan evaluasi diri oleh 

Kaprodi PGMI 

Dilakukukan evaluasi oleh tim 

PJM Prodi PGMI 

Persentase jumlah DTPS yang 

memiliki jabatan lektor kepala adalah 

minimal 30% 

Meningkatkan jumlah dosen 

dengan jabatan fungsional lektor 

kepala. 

Mengadakan program 

pendampingan kenaikan jabatan 

fungsional dari lektor ke lektor 

kepala 

SDM (DTPS PGMI) 

Anggaran yang cukup 

Sarana dan prasarana 

yang memadai 

Dilakukan monitoring dan 

evaluasi secara berkala oleh 

LPM  

Dilakukan evaluasi diri oleh 

Kaprodi PGMI 

Dilakukukan evaluasi oleh tim 

PJM Prodi PGMI 

Prsentase jumlah DTPS yang 

memiliki jabatan guru besar adalah 

10% 

Meningkatkan jumlah dosen 

dengan jabatan fungsional guru 

besar.  

Mengadakan program 

pendampingan percepatan guru 

besar 

SDM (DTPS PGMI) 

Anggaran yang cukup 

Sarana dan prasarana 

yang memadai 

Dilakukan monitoring dan 

evaluasi secara berkala oleh 

LPM  

Dilakukan evaluasi diri oleh 

Kaprodi PGMI 

Dilakukukan evaluasi oleh tim 

PJM Prodi PGMI 

Rasio jumlah dosen terhadap jumlah 

mahasiswa adalah minimal 1: 35 

Menjaga rasio optimal daya 

tampung mahasiswa dengan 

jumlah DTPS  

SDM (DTPS PGMI) 

Anggaran dan fasilitas 

yang cukup 

Dilakukan monitoring dan 

evaluasi secara berkala oleh 

LPM  

Dilakukan evaluasi diri oleh 

Kaprodi PGMI 

Dilakukukan evaluasi oleh tim 

PJM Prodi PGMI 

Jumlah beban DTPS dalam 

membimbing tugas akhir mahasiswa 

sebagai pembimbing utama 

maksimal 6 

mahasiswa/dosen/semester. 

Penetapan kebijakan jumlah 

beban DTPS sebagai 

pembimbing utama dalam 

membimbing tugas akhir 

mahasiswa maksimal 6 

mahasiswa/dosen/semester. 

SDM (DTPS PGMI) 

Anggaran dan fasilitas 

yang cukup 

Melaporkan BKD setiap 

semester  

Membuat laporan SKP setiap 

tahun 

Dilakukan evaluasi diri oleh 

Kaprodi PGMI 

Dilakukukan evaluasi oleh tim 

PJM Prodi PGMI 

Ekuivalensi waktu mengajar penuh 

DTPS adalah maksimal 16 SKS 

Penetapan kebijakan waktu 

mengajar penuh DTPS adalah 

maksimal 16 SKS 

SDM (DTPS PGMI) 

Anggaran dan fasilitas 

yang cukup 

Melaporkan BKD DTPS setiap 

semester  

Membuat laporan SKP setiap 

tahun 

Dilakukan evaluasi diri oleh 

Kaprodi PGMI 

Dilakukukan evaluasi oleh tim 

PJM Prodi PGMI 

Persentase jumlah dosen tidak tetap 

yang ditugaskan sebagai pengampu 

mata kuliah di setiap prodi adalah 

maksimal 10% 

Penetapan kebijakan jumlah 

dosen tidak tetap yang 

ditugaskan sebagai pengampu 

mata kuliah di setiap prodi adalah 

maksimal 10%. 

SDM (Dosen tidak tetap 

pengampu mata kuliah 

di PGMI) 

Anggaran dan fasilitas 

yang cukup 

Dilakukan monitoring dan 

evaluasi secara berkala oleh 

LPM  

Dilakukan evaluasi diri oleh 

Kaprodi PGMI 

Dilakukukan evaluasi oleh tim 

PJM Prodi PGMI 

Rasio jumlah pengakuan/rekognisi 

atas prestasi/kinerja DTPS yang 

relevan dengan bidang keahlian 

terhadap jumlah DTPS adalah 

minimal 0,5:1 

Meningkatkan jumlah keterlibatan 

dosen sebagai narasumber pada 

forum ilmiah tingkat nasional dan 

internasional. 

Memberikan reward kepada 

dosen yang berpresta 

SDM (DTPS PGMI) 

Anggaran dan fasilitas 

yang cukup 

Dilakukan evaluasi diri oleh 

Kaprodi PGMI 

Dilakukukan evaluasi oleh tim 

PJM Prodi PGMI 

Pengembangan kompetensi DTPS 

dilaksanakan berdasarkan hasil 

Ikut serta dalam kegiatan 

workshop/ pelatihan 

SDM (DTPS PGMI) 

Anggaran yang cukup 

Dilakukan evaluasi diri oleh 

Kaprodi PGMI 
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Nama Standar Butir Standar Strategi Pencapaian 
Sumber Daya 

yang Dialokasikan 
Mekanisme Kontrol 

evaluasi internal yang dilakukan 

secara reguler dan terencana. 

pengembangan kompetensi 

DTPS 

Sarana dan prasarana 

yang cukup 

Dilakukukan evaluasi oleh tim 

PJM Prodi PGMI 

Standar Tenaga 

Kependidikan 

Jumlah tenaga kependidikan 

mencukupi untuk mendukung 

program-program pendidikan, 

penelitian dan PkM di 

fakultas/program/laboratorium.  

Penetapan jumlah minimal 

tenaga kependidikan didasarkan 

pada kebutuhan layanan 

pengembangan 

fakultas/prodi/laboratorium 

SDM (Tenaga 

kependidikan) yang 

didukung dengan 

anggaran yang cukup 

Dilakukan monitoring dan 

evaluasi secara berkala oleh 

LPM  

Dilakukan evaluasi diri oleh 

Pimpinan Fakultas Tarbiyah  

Dilakukukan evaluasi oleh tim 

PJM Fakultas Tarbiyah 

Kualifikasi tenaga kependidikan di 

bidang administrasi adalah lulusan 

minimum S1/sederajat. 

Penetapan kualifikasi pendidikan 

dalam syarat rekrutmen tenaga 

kependidikan di bidang 

administrasi adalah minimal S1 

Dilakukan monitoring dan 

evaluasi secara berkala oleh 

LPM  

Dilakukan evaluasi diri oleh 

Pimpinan Fakultas Tarbiyah  

Dilakukukan evaluasi oleh tim 

PJM Fakultas Tarbiyah 

Standar Peneliti DTPS menghasilkan kegiatan 

penelitian yang relevan dengan 

bidang keilmuan prodi 

Melakukan sosialisasi peta jalan 

(road map) penelitian Fakultas 

Tarbiyah kepada DTPS PGMI 

Mendorong DTPS PGMI untuk 

melaksanakan kegiatan 

penelitian yang dibiayai lembaga 

dalam negeri (BOPTN) setiap 

tahun. 

Melakukan rapat internal prodi 

PGMI dalam menetapkan 

agenda/tema penelitian yang 

harus dilakukan dosen dan 

mahasiswa setiap tahunnya. 

SDM (Dosen tetap 

Prodi PGMI), anggaran 

yang cukup, serta 

sarana dan prasarana 

yang memadai 

Dilakukan monitoring dan 

evaluasi secara berkala oleh tim 

PJM Prodi PGMI  

Dilakukan evaluasi diri oleh 

Kaprodi PGMI (evaluasi renop)  

 

DTPS menghasilkan publikasi ilmiah 

dengan tema yang relevan dengan 

bidang keilmuan prodi 

Mengadakan workshop 

pendampingan penulisan artikel 

ilmiah  

 

Dilakukan monitoring dan 

evaluasi secara berkala oleh tim 

PJM Prodi PGMI  

Dilakukan evaluasi diri oleh 

Kaprodi PGMI (evaluasi renop)  

 

Jumlah sitasi artikel karya ilmiah 

DTPS disitasi dengan jumlah minimal 

3 sitasi/tahun 

Mendorong DTPS untuk 

melakukan publikasi artikel pada 

jurnal bereputasi dan berdampak. 

Menetapkan kebijakan terkait 

kewajiban mahasiswa untuk 

mensitasi artikel dosen yang 

relevan dalam penulisan tugas 

akhir 

 

Dilakukan monitoring dan 

evaluasi secara berkala oleh tim 

PJM Prodi PGMI  

Dilakukan evaluasi diri oleh 

Kaprodi PGMI (evaluasi renop)  

 

Jumlah luaran penelitian DTPS yang 

di-HKI-kan minimal 1 per tahun    

Melakukan sosialisasi terkait 

pentingnya penerbitan HKI 

produk penelitian PkM  

SDM (Dosen tetap 

Prodi PGMI) yang 

didukung dengan 

anggaran yang cukup 

Dilakukan monitoring dan 

evaluasi secara berkala oleh tim 

PJM Prodi PGMI  

Dilakukan evaluasi diri oleh 

Kaprodi PGMI (evaluasi renop)  

 

Standar 

Pelaksana PkM 

DTPS menghasilkan kegiatan PkM 

yang relevan dengan bidang 

keilmuan prodi 

Melakukan sosialisasi peta jalan 

(road map) PkM Fakultas 

Tarbiyah 

Menetapkan kebijakan 

pelaksanaan kegiatan PkM yang 

harus dilakukan oleh DTPS PGMI 

dengan melibatkan mahasiswa 

setiap tahunnya. 

SDM (Dosen tetap 

Prodi PGMI) 

Anggaran yang cukup 

Sarana dan prasarana 

yang cukup 

Dilakukan monitoring dan 

evaluasi secara berkala oleh tim 

PJM Prodi PGMI  

Dilakukan evaluasi diri oleh 

Kaprodi PGMI (evaluasi renop)  

 

Jumlah luaran PkM DTPS yang di-

HKI-kan minimal 1 per tahun    

Melakukan sosialisasi terkait 

pentingnya penerbitan HKI 

produk luaran PkM  

Dilakukan monitoring dan 

evaluasi secara berkala oleh tim 

PJM Prodi PGMI  

Dilakukan evaluasi diri oleh 

Kaprodi PGMI (evaluasi renop)  
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Nama Standar Butir Standar Strategi Pencapaian 
Sumber Daya 

yang Dialokasikan 
Mekanisme Kontrol 

 

 

4. Indikator Kinerja Utama 

a) Profil Dosen 

1) Kecukupan jumlah dosen tetap 

a. Berdasarkan data pada Tabel 3.a.1 LKPS diperoleh informasi bahwa jumlah 

dosen tetap yang telah ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Prodi 

PGMI sebanyak 26 orang, dan 

b. Jumlah dosen tetap program studi (DTPS) sebagai pengampu mata kuliah 

dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti Prodi PGMI 

sebanyak 10 orang. 

2) Kualifikasi akademik dosen tetap 

Berdasarkan data pada Tabel 3.a.1 LKPS diperoleh informasi bahwa jumlah 

DTPS yang telah berpendidikan Doktor sebanyak 2 orang. Adapun persentase 

jumlah DTPS berpendidikan Doktor terhadap jumlah DTPS Prodi PGMI sebesar 

20%. 

3) Kepemilikan sertifikasi profesi/kompetensi/industri 

Berdasarkan data pada Tabel 3.a.1 LKPS diperoleh informasi bahwa jumlah 

DTPS yang telah memiliki sertifikat pendidik profesional sebanyak 4 orang. 

Adapun persentase jumlah DTP yang memiliki sertifikat profesi terhadap jumlah 

DTPS Prodi PGMI sebesar 40%. 

4) Jabatan akademik dosen tetap 

Berdasarkan data pada Tabel 3.a.1 LKPS diperoleh informasi bahwa persentase 

jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala terhadap jumlah DTPS 

sebesar 10%. 

5) Beban kerja dosen tetap 

a. Berdasarkan data pada Tabel 2.a dan Tabel 3.a.1 LKPS diperoleh informasi 

bahwa jumlah mahasiswa pada saat TS sebesar 430 orang. Jumlah dosen 

tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian 

yang sesuai dengan kompetensi inti PGMI sebesar 10 orang. Adapun rasio 

jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DT adalah 43 : 1. 

b. Rata-rata jumlah bimbingan DTPS Prodi PGMI sebagai pembimbing utama di 

seluruh program/ semester sebesar 4. 

c. Berdasarkan data pada Tabel 3.a.3 LKPS diperoleh informasi bahwa 

Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS pada kegiatan Pendidikan 

(pembelajaran dan pembimbingan), penelitian, PkM, dan tugas tambahan 

dan/atau penunjang sebesar 14 SKS. 

6) Keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) dalam proses pembelajaran 

Berdasarkan data pada Tabel 3.a.1 dan Tabel 3.a.4 LKPS diperoleh informasi 

bahwa jumlah dosen tidak tetap yang telah ditugaskan sebagai pengampu mata 

kuliah di prodi PGMI sebanyak 2 orang. Sementara jumlah dosen tetap yang 

ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di prodi PGMI sebanyak 26 orang. 

Adapun persentase jumlah dosen tidak tetap (DTT) terhadap jumlah seluruh 

dosen (DT dan DTT) sebesar 7,69%. 

b) Kinerja Dosen 

https://drive.google.com/drive/folders/1NyFsgVwN8arnPztlEbQP_Lv_4T9huLVL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NyFsgVwN8arnPztlEbQP_Lv_4T9huLVL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NyFsgVwN8arnPztlEbQP_Lv_4T9huLVL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NyFsgVwN8arnPztlEbQP_Lv_4T9huLVL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NyFsgVwN8arnPztlEbQP_Lv_4T9huLVL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NyFsgVwN8arnPztlEbQP_Lv_4T9huLVL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NyFsgVwN8arnPztlEbQP_Lv_4T9huLVL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NyFsgVwN8arnPztlEbQP_Lv_4T9huLVL?usp=sharing
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1) Berdasarkan data pada Tabel 3.b.1 LKPS diperoleh informasi bahwa jumlah 

pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian 

dalam 3 tahun terakhir adalah 50. Jumlah dosen tetap program studi (DTPS) 

sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan 

kompetensi inti Prodi PGMI sebanyak 10 orang. Adapun rasio 

pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS dengan Jumlah 

dosen tetap program studi (DTPS) sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang 

keahlian  sebesar 6 :1.  

2) Berdasarkan data pada Tabel 3.b.2 LKPS diperoleh informasi bahwa jumlah 

penelitian dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir oleh 

dosen tetap Prodi PGMI sebanyak 28 penelitian. Adapun rasio jumlah penelitian 

tersebut dengan jumlah dosen tetap prodi PGMI yang ditugaskan sebagai 

pengampuh mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi 

inti yaitu 2,8 : 1. 

3) Berdasarkan data pada Tabel 3.b.3 LKPS diperoleh informasi bahwa jumlah PkM 

dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir oleh dosen tetap 

Prodi PGMI sebanyak 27 PkM. Adapun rasio jumlah PkM tersebut dengan jumlah 

dosen tetap prodi PGMI yang ditugaskan sebagai pengampuh mata kuliah dengan 

bidang keahlian yang sesaui dengan kompetensi inti yaitu 2,7 : 1. 

4) Berdasarkan data pada Tabel 3.b.4 LKPS diperoleh informasi bahwa jumlah 

publikasi Ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap Prodi PGMI dalam 3 tahun 

terakhir sebanyak 21. Adapun rasio perbandingan antara jumlah publikasi di jurnal 

nasional tidak terakreditasi, seminar wilayah/ local/ PT, dan media massa wilayah 

terhadap jumlah dosen tetap Prodi PGMI yaitu 0,2 : 1. Untuk rasio perbandingan 

antara jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, 

seminar nasional, seminar internasional dan media massa nasional terhadap 

jumlah dosen tetap prodi PGMI yaitu 1,9 : 1. Sementara rasio perbandingan antara 

jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, dan 

media massa internasional terhadap dosen tetap prodi PGMI (RI) yaitu 0,8 : 1. 

5) Berdasarkan data pada Tabel 3.b.5 LKPS diperoleh informasi bahwa jumlah karya 

ilmiah dosen tetap Prodi PGMI yang disitasi dalam 3 tahun terakhir sebanyak 13 

karya ilmiah dengan 189 sitasi. Adapun rasio perbandingan antara jumlah karya 

ilmiah yang disitasi terhadap jumlah dosen tetap prodi PGMI yaitu 1,3 : 1.  

6) Berdasarkan data pada Tabel 3.b.7 LKPS diperoleh informasi bahwa jumlah 

luaran penelitian dan PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten 

Sederhana) dalam 3 tahun terakhir sebanyak 4 luaran. Untuk jumlah luaran 

penelitian dan PkM yang diterbitkan dalam 3  tahun terakhir yang berbentuk buku 

ber-ISBN/ Book Chapter sebanyak 6 luaran. Jadi, rasio perbandingan antara 

jumlah luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan terhadap jumlah dosen tetap 

Prodi PGMI yaitu   5,5 : 1 

c) Pengembangan Dosen 

Fakutas tarbiyah telah merencanakan dan mengembangkan Dosen Tetap Prodi 

PGMI sesuai dengan rencana pengembangan SDM di IAIN Bone secara konsisten. 

Pengembangan SDM di Fakultas Tarbiyah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 

workshop penulisan artikel ilmiah, workshop penulisan buku (referensi, ajar, 

monograf), workshop analisis data penelitian kualitatif dan kuantitatif.   

d) Tenaga Kependidikan 

https://drive.google.com/drive/folders/1NyFsgVwN8arnPztlEbQP_Lv_4T9huLVL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NyFsgVwN8arnPztlEbQP_Lv_4T9huLVL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NyFsgVwN8arnPztlEbQP_Lv_4T9huLVL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NyFsgVwN8arnPztlEbQP_Lv_4T9huLVL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NyFsgVwN8arnPztlEbQP_Lv_4T9huLVL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NyFsgVwN8arnPztlEbQP_Lv_4T9huLVL?usp=sharing
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Fakultas Tarbiyah telah memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat 

kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi PGMI dan 

mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan 

program studi PGMI. Selain itu, dalam proses adminstrasi di Prodi PGMI telah 

memanfaatkan teknologi informasi dan komputer untuk mendukung efektifitas 

pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.  

5. Indikator Kinerja Tambahan 

Indikator kinerja tambahan Sumber daya manusia yang ditetapkan Fakultas Tarbiyah 

dan Prodi PGMI berkaitan dengan standar peneliti, yakni mempublikasikan hasil 

penelitian dengan melibatkan mahasiswa sebagai penulis pendamping pada jurnal 

nasional. Hal ini dimaksudkan agar standar peneliti yang telah ditetapkan IAIN Bone 

melampaui  SN-DIKTI. Indikator kinerja tambahan sumber daya manusia yang 

ditetapkan telah diukur, dimonitoring, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan 

berkelanjutan. Pengukuran indikator kinerja tambahan telah dilakukan secara berkala 

setiap 6 bulan sekali oleh PJM Prodi PGMI bersama PJM Fakultas Tarbiyah (Lampiran 

P.39). Hasil pengukuran PJM Prodi PGMI bersama PJM Fakultas Tarbiyah pada 6 bulan 

pertama telah dimanfaatkan Prodi PGMI untuk mengontrol jumlah peneliti (dosen) yang 

melakukan publikasi dengan melibatkan mahasiswa sebagai penulis pendamping. Hasil 

pengukuran yang telah dilakukan PJM Prodi PGMI bersama PJM Fakultas Tarbiyah 

pada 6 bulan kedua digunakan untuk mengevaluasi capaian target indikator kinerja 

tambahan setiap tahunnya. Hasil evaluasi yang telah dilakukan kemudian dianalisis dan 

dimanfaatkan Prodi PGMI untuk perbaikan yang berkelanjutan. Hasil pengukuran, 

monitoring, evaluasi, dan analisis indikator kinerja tambahan disajikan pada Tabel II.16. 

Tabel II.16 Hasil Pengukuran, Monitoring, Evaluasi, dan Analisis Indikator Kinerja Tambahan 

Sumber Daya Manusia 

Butir Standar 
Indikator Kinerja 

Tambahan 
Target 

Monitoring Dan 

Evaluasi 

Perbaikan 

Berkelanjutan 

Standar Peneliti DTPS PGMI 

menghasilkan publikasi 

ilmiah yang melibatkan 

mahasiswa sebagai 

penulis pendamping 

≥ 3 dosen Program studi PGMI telah 

melakukan evaluasi diri, 

disesuaikan dengan target 

capaian yang tertuang dalam 

Renstra Penelitian  

Temuan evaluasi diri: 7 

dosen belum menghasilkan 

karya ilmiah yang 

melibatkan mahasiswa. 

Temuan ini ditindaklanjuti 

dengan rapat internal yang 

menghasilkan kebijakan 

terkait publikasi ilmiah yang 

melibatkan mahasiswa 

minimal 1 artikel/tahun.  

 

6. Evaluasi Capaian Kinerja 

Untuk mengetahui keberhasilan dan ketidakberhasilan kriteria sumber daya manusia 

maka selanjutnya dilakukan kegiatan evaluasi capaian kinerja dengan cara 

membandingkan indikator kinerja utama dan tambahan dengan target yang telah 

ditetapkan pada Renstra Fakultas Tarbiyah IAIN Bone. Dalam kegiatan evaluasi, PJM 

Prodi PGMI dan PJM Fakultas Tarbiyah menggunakan model evaluasi kesenjangan 

(discrepancy) untuk mengetahui kesesuai antara target yang telah ditetapkan dengan 

apa yang telah dicapai. Instrumen pengukuran yang digunakan dalam bentuk non-tes, 

yakni berupa angket, lembar ceklis, dan telaah dokumen. Selain itu, dilakukan analisis 

untuk mengetahui faktor pendukung ketercapaian atau faktor penghambat ketecapaian, 

akar masalah, dan tindak lanjut pada setiap indikator. Hasil evaluasi capaian kinerja 

kriteria penelitian secara detail disajikan pada Tabel II.17. 

https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
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Tabel II.17 Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sumber Daya Manusia 

Standar Butir Standar Target 

Ketercap

aian (Iku 

& Ikt) 

Tercapai/Tid

ak Tercapai 

Faktor 
Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut 
Pendukung 

Ketercapaian 

Penghambat 

Ketercapaian 

 Standar 

Dosen 

Jumlah dosen 

tetap program 

studi yang 

ditugaskan 

sebagai 

pengampu mata 

kuliah dengan 

bidang keahlian 

yang sesuai 

dengan 

kompetensi inti 

program studi 

minimal 12 dosen. 

12 10 Tidak tercapai  Telah dibuka 

rekrutmen dosen 

Kurangnya kuota 

penerimaan 

dosen dengan 

bidang keahlian 

yang sesuai 

dengan 

kompetensi inti 

program studi 

Jumlah 

dosen 

yang di 

rekrut 

sesuai 

bidang 

keahlian 

dan 

kompetens

i inti masih 

terbatas  

Mengajukan 

usulan 

rekrutmen 

dosen di bidang 

keahlian yang 

sesuai dengan 

kompetensi inti 

program studi 

yang 

didasarkan 

pada analisis 

kebutuhan 

Prodi 

Persentase Dosen 

yang mengajar di 

Prodi S1 minimal 

berpendidikan S2  

100% 100% Tercapai Rekrutmen 

dosen telah 

disesuaikan 

dengan 

kualifikasi yang 

ditetapkan 

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat 

terkait kualifikasi 

minimal 

berpendidikan s2 

untuk dosen 

mengajar pada 

prodi s1 

Tidak 

ditemukan 

akar 

masalah 

karena 

tidak 

ditemukan 

faktor 

penghamb

at 

Target telah 

tercapai 

sehingga belum 

dilakukan upaya 

tindak lanjut 

Persentase jumlah 

DTPS yang 

berpendidikan 

doktor minimal 

50%. 

50% 20% Tidak tercapai Tersedianya 

beasiswa 

program doctoral 

(s3) oleh 

pemerintah 

(Kemenkeu, 

Kemenag) 

Prodi PGMI 

hanya memiliki 2 

DTPS yang 

berpendidikan 

doktor 

Lebih dari 

50% DTPS 

adalah 

dosen 

muda 

dengan 

masa 

pengabdia

n kurang 

dari 2 

tahun, 

sehingga 

belum 

mendapatk

an izin 

melanjutka

n studi S3 

Memberikan 

izin kuliah dan 

menyediakan 

beasiswa S3 

bagi DTPS 

Persentase jumlah 

DTPS yang 

memiliki jabatan 

lektor adalah 

minimal 30%  

30% 33,33% Tercapai DTPS telah 

memenuhi 

kualifikasi 

akademik dan 

angka kredit telah 

tercukupi untuk 

mengajukan 

kenaikan pangkat 

dari AA ke lektor 

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat 

terkait 

Persentase 

jumlah DTPS 

yang memiliki 

jabatan lektor 

adalah minimal 

30% 

Tidak 

ditemukan 

akar 

masalah 

karena 

tidak 

ditemukan 

faktor 

penghamb

at 

Target telah 

tercapai 

sehingga belum 

dilakukan upaya 

tindak lanjut 

Persentase jumlah 

DTPS yang 

memiliki jabatan 

lektor kepala 

adalah minimal 

30% 

30% 10% Tidak tercapai Telah dibuka 

jadwal 

pengusulan 

kenaikan jabatan 

fungsional setiap 

tahun oleh bagian 

kepegawaian  

DTPS belum 

memenuhi 

persyaratan 

untuk 

mengajukan 

kenaikan pangkat 

dari lektor ke 

lektor kepala 

Kualifikasi 

akademik 

dan/atau 

angka 

kredit yang 

dipersyarat

kan belum 

terpenuhi 

Melakukan 

pendampingan 

percepatan 

kenaikan 

pangkat dari 

lektor ke lektor 

kepala 

Prsentase jumlah 

DTPS yang 

10% 0% Tidak tercapai Telah dibuka 

jadwal 

DTPS belum 

memenuhi 

Kualifikasi 

akademik 

Melakukan 

pendampingan 
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Standar Butir Standar Target 

Ketercap

aian (Iku 

& Ikt) 

Tercapai/Tid

ak Tercapai 

Faktor 
Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut 
Pendukung 

Ketercapaian 

Penghambat 

Ketercapaian 

memiliki jabatan 

guru besar adalah 

10% 

pengusulan 

kenaikan jabatan 

fungsional setiap 

tahun oleh bagian 

kepegawaian 

persyaratan 

untuk 

mengajukan 

kenaikan pangkat 

dari lektor kepala 

ke guru besar 

dan/atau 

angka 

kredit yang 

dipersyarat

kan belum 

terpenuhi 

percepatan 

kenaikan 

pangkat dari 

lektor kepala ke 

guru besar 

Rasio jumlah 

dosen terhadap 

jumlah mahasiswa 

adalah maksimal 1 

: 35 

≤ 1:35 1: 43 Tidak Tercapai Keketatan 

rekrutmen 

mahasiswa baru 

yang disesuaikan 

dengan 

ketersediaan 

dosen tetap 

pengampu MK di 

Prodi PGMI  

Kuota 

penerimaan 

dosen dengan 

bidang keahlian 

yang sesuai 

terbatas 

Jumlah 

dosen 

yang 

direkrut 

dan jumlah 

mahasiswa 

yang 

masuk 

tidak 

berimbang 

Mengajukan 

usulan 

rekrutmen 

dosen di bidang 

keahlian yang 

sesuai dengan 

kompetensi inti 

program studi 

yang 

didasarkan 

pada analisis 

kebutuhan 

Prodi 

Jumlah beban 

DTPS dalam 

membimbing 

tugas akhir 

mahasiswa 

sebagai 

pembimbing 

utama maksimal 6 

mahasiswa/dosen. 

≤ 6 
Mahasisw

a 

4 

Mahasiswa 

tercapai Distribusi 

pembagian 

dosen 

pembimbing 

merata sesuai 

dengan jumlah 

mahasiswa  

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat 

terkait Jumlah 

beban DTPS 

dalam 

membimbing 

tugas akhir 

mahasiswa  

Tidak 

ditemukan 

akar 

masalah 

karena 

tidak 

ditemukan 

faktor 

penghamb

at 

Target telah 

tercapai 

sehingga belum 

dilakukan upaya 

tindak lanjut 

Rata-rata 

ekuivalensi waktu 

mengajar penuh 

DTPS adalah  

12 

≤EWMP≤
16 

14 Tercapai Jumlah dosen 

tetap pengampu 

MK di Prodi PGMI 

sesuai dengan 

jumlah MK yang 

diajarkan di Prodi 

PGMI 

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat 

terkait Rata-rata 

ekuivalensi waktu 

mengajar penuh 

DTPS 

Tidak 

ditemukan 

akar 

masalah 

karena 

tidak 

ditemukan 

faktor 

penghamb

at 

Target telah 

tercapai 

sehingga belum 

dilakukan upaya 

tindak lanjut 

Persentase jumlah 

dosen tidak tetap 

yang ditugaskan 

sebagai 

pengampu mata 

kuliah di setiap 

prodi adalah 

maksimal 10% 

≤10% 8% Tercapai Jumlah dosen 

tidak tetap 

pengampu MK di 

Prodi PGMI 

sesuai dengan 

jumlah MK yang 

dibutuhkan di 

Prodi PGMI 

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat 

terkait 

Persentase 

jumlah dosen 

tidak tetap yang 

ditugaskan 

sebagai 

pengampu mata 

kuliah di setiap 

prodi  

Tidak 

ditemukan 

akar 

masalah 

karena 

tidak 

ditemukan 

faktor 

penghamb

at 

Target telah 

tercapai 

sehingga belum 

dilakukan upaya 

tindak lanjut 

Rasio jumlah 

pengakuan/rekogn

isi atas 

prestasi/kinerja 

DTPS yang 

relevan denga 

bidang keahlian 

terhadap jumlah 

DTPS adalah 

minimal 0,5:1 

0,5:1 5:1 Tercapai Kompetensi 

DTPS PGMI 

yang baik 

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat 

terkait Rasio 

jumlah 

pengakuan/rekog

nisi atas 

prestasi/kinerja 

DTPS yang 

relevan denga 

Tidak 

ditemukan 

akar 

masalah 

karena 

tidak 

ditemukan 

faktor 

penghamb

at 

Target telah 

tercapai 

sehingga belum 

dilakukan upaya 

tindak lanjut 
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Standar Butir Standar Target 

Ketercap

aian (Iku 

& Ikt) 

Tercapai/Tid

ak Tercapai 

Faktor 
Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut 
Pendukung 

Ketercapaian 

Penghambat 

Ketercapaian 

bidang keahlian 

terhadap jumlah 

DTPS adalah 

minimal 0,5:1  

Standar 

Tenaga 

Kependidi

kan 

Jumlah tenaga 

kependidikan (staff 

administrasi, 

pustakawan, 

laboran, teknisi) 

mencukupi untuk 

mendukung 

program-program 

pendidikan, 

penelitian dan PkM 

di 

fakultas/program/u

nit.  

100% 85% Tidak tercapai Dibukanya 

penerimaan 

tenaga 

kependidikan 

pada fakultas 

tarbiyah 

Kurangnya kuota 

penerimaan 

tenaga 

kependidikan 

(laboran) yang 

mendukung 

program-program 

pendidikan, 

penelitian dan 

PkM di 

fakultas/program/

unit. 

Tidak ada 

rekrutmen 

tenaga 

kependidik

an 

khususnya 

untuk 

formasi 

laboran 

pada saat 

TS-2, TS-1 

dan TS.  

Mengajukan 

usulan 

rekrutmen 

tenaga 

kependidikan 

khususnya 

laboran 

didasarkan 

pada analisis 

kebutuhan 

Prodi 

Kualifikasi tenaga 

kependidikan di 

bidang 

administrasi 

adalah lulusan 

minimum 

S1/sederajat. 

100% 100% Tercapai Rekrutmen 

tenaga 

kependidikan 

telah disesuaikan 

dengan 

kualifikasi 

Pendidikan yang 

ditetapkan 

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat 

terkait Kualifikasi 

tenaga 

kependidikan di 

bidang 

administrasi 

adalah lulusan 

minimum 

S1/sederajat 

Tidak 

ditemukan 

akar 

masalah 

karena 

tidak 

ditemukan 

faktor 

penghamb

at 

Target telah 

tercapai 

sehingga belum 

dilakukan upaya 

tindak lanjut 

Standar 

Peneliti 

DTPS 

menghasilkan 

kegiatan penelitian 

yang relevan 

dengan bidang 

keilmuan prodi 

Jumlah 

penelitian 

dengan 

sumber 

pembiaya

an; luar 

negeri 

minimal 1;  

dalam 

negeri 

minimal 3 

PT/mandi

ri minimal 

2 setiap 

tahun 

28 

kegiatan 

penelitian 

dalam 3 

tahun 

(2018-2020) 

dengan 

rincian 

pembiayaan

; 

Lembaga 

dalam 

negeri:10 

mandiri:18 

penelitian  

Tidak tercapai DTPS memiliki 

pengalaman 

penelitian 

dengan standar 

penelitian 

internasional 

DTPS belum 

memiliki akses 

untuk 

mendapatkan 

pembiayaan 

penelitian di 

lingkup 

internasional 

Kurangnya 

kegiatan 

yang dapat 

mewadahi 

terbentukn

ya 

kerjasama 

dengan 

mitra 

internasion

al dalam 

bidang 

penelitian 

Mengadakan 

kegiatan-

kegiatan tingkat 

internasional, 

seperti 

konferensi, 

kolaborasi 

penelitian 

DTPS 

menghasilkan 

publikasi ilmiah 

dengan tema yang 

relevan dengan 

bidang keilmuan  

Publikasi 

di lingkup 

internasio

nal, 

nasional 

dan 

lokal/wila

yah 

minimal 1 

publikasi 

per tahun 

21 publikasi 

penelitian 

DTPS 

dalam 3 

tahun 

(2018-2020) 

dengan 

rincian: 

8 publikasi 

internasiona

l; 13 

publikasi 

nasional, . 

 

Tercapai DTPS memiliki 

pengalaman dan 

kemampuan 

yang baik 

publikasi ilmiah 

pada jurnal 

internasional 

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat 

terkait publikasi 

DTPS 

Tidak 

ditemukan 

akar 

masalah 

karena 

tidak 

ditemukan 

faktor 

penghamb

at 

Target telah 

tercapai namun 

akan dilakukan 

peningkatan 

target publikasi 

Jumlah sitasi 

artikel karya ilmiah 

DTPS disitasi 

3 

sitasi/tahu

n 

189 

sitasi dalam 

3 tahun 

(2018-2020) 

 Tercapai Artikel ilmiah 

DTPS 

dipublikasikan di 

jurnal bereputasi.  

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat 

terkait Jumlah 

Tidak 

ditemukan 

akar 

masalah 

Target telah 

tercapai 

sehingga belum 
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Standar Butir Standar Target 

Ketercap

aian (Iku 

& Ikt) 

Tercapai/Tid

ak Tercapai 

Faktor 
Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut 
Pendukung 

Ketercapaian 

Penghambat 

Ketercapaian 

adalah minimal 3 

sitasi/tahun 

sitasi artikel karya 

ilmiah DTPS 

disitasi adalah 

minimal 3 

sitasi/tahun 

karena 

tidak 

ditemukan 

faktor 

penghamb

at 

dilakukan upaya 

tindak lanjut 

Jumlah luaran 

penelitian DTPS 

yang di-HKI-kan 

minimal 2 per 

tahun    

2 luaran 

per tahun 

4 luaran 

dalam 3 

tahun 

(2018-2020) 

Tidak tercapai LPPM membuka 

pendaftaran HKI 

untuk luaran 

penelitian 

DTPS tidak 

berinisiatif untuk 

meng-HKI-kan 

luara penelitian  

Sosialisasi 

terkait hak 

paten 

produk 

luaran 

penelitian 

belum 

dilakukan 

secara 

komprehen

sif 

Melakukan 

sosialisasi 

terkait 

pentingnya 

penerbitan HKI 

produk luaran 

penelitian  

Standar 

Pelaksana 

PkM 

DTPS 

menghasilkan 

kegiatan PkM 

yang relevan 

dengan bidang 

keilmuan prodi 

Kegiatan 

PkM 

dengan 

sumber 

pembiaya

an luar 

negeri, 

dalam 

negeri 

dan 

mandiri 

masing-

masing 

minimal 1 

kegiatan 

per tahun 

27 

Kegiatan 

Pkm dalam 

3 tahun 

(2018-2020) 

tercapai  Terdapat MoU di 

tingkat local 

maupun Nasional 

sebagai bentuk 

kerjasama antar 

instansi dan 

terlibat langsung 

dalam Pkm 

(program desa 

sejahtera) melalui 

pembiayaan 

internasional 

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat 

terkait DTPS 

yang 

menghasilkan 

kegiatan PkM 

yang relevan 

dengan bidang 

keilmuan prodi 

Tidak 

ditemukan 

akar 

masalah 

karena 

tidak 

ditemukan 

faktor 

penghamb

at 

Target telah 

tercapai 

sehingga belum 

dilakukan upaya 

tindak lanjut 

Jumlah luaran 

PkM DTPS yang 

di-HKI-kan 

minimal 1 per 

tahun    

2 luaran 

per tahun 

4 luaran 

dalam 3 

tahun 

(2018-2020) 

Tidak tercapai LPPM membuka 

pendaftaran HKI 

untuk luaran Pkm 

DTPS tidak 

berinisiatif untuk 

meng-HKI-kan 

luaran PkM 

Sosialisasi 

terkait hak 

paten 

produk 

luaran PkM 

belum 

dilakukan 

secara 

komprehen

sif 

Melakukan 

sosialisasi 

terkait 

pentingnya 

penerbitan HKI 

produk luaran 

PkM  

 

7. Penjaminan Mutu SDM 

Sistem penjaminan mutu sumber daya manusia Fakultas Tarbiyah telah 

diimplementasikan sesuai dengan manajemen SPMI yang mengikuti siklus Penetapan, 

Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Perbaikan (PPEPP). Penetapan target 

pencapaian dari setiap butir standar dosen, tenaga kependidikan, peneliti dan 

pelaksanaan Pkm telah tertuang dalam Renstra Fakultas Tarbiyah IAIN Bone (Lampiran 

DI.4). Target yang telah ditetapkan kemudian dilaksanakan oleh Prodi PGMI di bawah 

pemantauan atau monitoring PJM Prodi PGMI. Hasil pelaksanaan dari setiap butir 

standar dosen, tenaga kependidikan, peneliti dan pelaksanaan Pkm kemudian 

dievaluasi oleh PJM Fakultas Tarbiyah. Dalam kegiatan evaluasi, PJM Prodi PGMI dan 

PJM Fakultas Tarbiyah menggunakan model evaluasi kesenjangan (discrepancy) untuk 

mengetahui kesesuai antara target yang telah ditetapkan dengan apa yang telah 

https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
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dicapai. Instrumen pengukuran yang digunakan dalam bentuk non-tes, yakni berupa 

angket, lembar ceklis, dan telaah dokumen hasil monitoring dari PJM Prodi PGMI dan 

evaluasi PJM Fakultas Tarbiyah kemudian dimanfaatkan untuk pengendalian dan 

perbaikan berkelanjutan. Hasil penjaminan mutu sumber daya manusia Fakultas 

Tarbiyah dan Prodi PGMI dalam 3 tahun terakhir disajikan pada Tabel II.18. 

Tabel II.18 Hasil Penjaminan Mutu Sumber Daya Manusia 

Standar Butir Standar Target Pelaksanaan Evaluasi 

Hasil Evaluasi 

Pengendalian Perbaikan TS-

2 

TS-

1 
TS 

Standar 

Dosen 

Jumlah dosen tetap 

program studi yang 

ditugaskan sebagai 

pengampu mata kuliah 

dengan bidang keahlian 

yang sesuai dengan 

kompetensi inti program 

studi minimal 12 dosen. 

12 10 Evaluasi diri 

(laporan 

renstra Prodi 

PGMI) 

 

6 9 10 TS-2: Rekrutmen 

dosen 

pengampu MK 

Evaluasi 

Pendidikan dan 

Penjas  

TS-1: Rekrutmen 

dosen 

pengampu MK 

Bahasa 

Indonesia  

TS: Tidak ada 

rekrutmen dosen 

Telah dilakukan 

perbaikan pada 

saat TS-2. Namun, 

target belum 

tercapai. 

Pengendalian juga 

telah dilaksanakan 

pada  

TS-1 dan TS. 

Namun, dosen 

yang direkrut pada 

TS-1 masih 

berstatus CPNS.  

Dosen yang mengajar di 

Prodi S1 minimal 

berpendidikan S2 

100% 100% Evaluasi diri 

(laporan 

renstra Prodi 

PGMI) 

 

6 9 10 Target yang 

ditetapkan telah 

tercapai 

sehingga tidak 

dilakukan 

pengendalian 

pada TS-2, TS-1, 

TS. 

Target yang 

ditetapkan telah 

tercapai sehingga 

tidak dilakukan 

perbaikan pada 

TS-2, TS-1, TS. 

Persentase jumlah DTPS 

yang berpendidikan 

doktor minimal 50%. 

50% 20% Evaluasi diri 

(laporan 

renstra Prodi 

PGMI) 

 

2 2 2 Belum dilakukan 

pengendalian 

pada TS-2 dan 

TS-1. 

TS: 1 orang 

DTPS 

melanjutkan 

studi S3 di 

UNHAS. 

Target belum 

tercapai. Namun 

upaya perbaikan 

dilakukan pada 

TS.   

Persentase jumlah DTPS 

yang memiliki jabatan 

lektor adalah minimal 

30%  

30% 40% 4 4 4 Belum dilakukan 

upaya 

pengendalian 

pada TS-2, TS-1 

dan TS. 

Target belum 

tercapai. Upaya 

perbaikan pun 

belum dilakukan 

pada TS-2, TS-1 

dan TS.   

Persentase jumlah DTPS 

yang memiliki jabatan 

lektor kepala adalah 

minimal 30% 

 

 

 

 

 

 

30% 10% 0 0 1 Belum dilakukan 

upaya 

pengendalian 

pada TS-2 dan 

TS-1. 

TS: 1 orang 

DTPS PGMI 

mengajuan 

kenaikan 

pangkat dari 

lektor ke lektor 

kepala. 

Target belum 

tercapai. Namun 

upaya perbaikan 

dilakukan pada 

TS.   

Persentase jumlah DTPS 

yang memiliki jabatan 

guru besar adalah 10% 

10% 0% 0 0 0 Belum dilakukan 

upaya 

pengendalian 

pada TS-2, TS-1 

dan TS-2. 

Target belum 

tercapai. Upaya 

perbaikan pun 

belum dilakukan 
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Standar Butir Standar Target Pelaksanaan Evaluasi 

Hasil Evaluasi 

Pengendalian Perbaikan TS-

2 

TS-

1 
TS 

pada TS-2, TS-1 

dan TS.   

Rasio jumlah DTPS 

terhadap jumlah 

mahasiswa adalah 

maksimal 1 : 35 

≤ 1:35 1:43 Monev oleh 

tim 

penjaminan 

mutu 

Fakultas dan 

Prodi 

1: 

59 

1:45 1:43 Target belum 

tercapai. Upaya 

pengendalian 

dilakukan 

dengan 

rekrutmen dosen 

sesuai dengan 

bidang ke ahlian 

pada prodi PGMI 

di TS-2, TS-1 

dan TS 

dilakukan analisis 

rasio dosen dan 

mahasiswa secara 

berkala 

Rata-rata jumlah 

mahasiswa bimbingan 

DTPS dalam 

penyusunan tugas akhir 

sebagai pembimbing 

utama maksimal 6 

mahasiswa/dosen. 

≤ 6 4 3 4 5 Belum dilakukan 

upaya 

pengendalian 

pada TS-2, TS-1 

dan TS-2. 

Target belum 

tercapai. Upaya 

perbaikan pun 

belum dilakukan 

pada TS-2, TS-1 

dan TS.   

Rata-rata ekuivalensi 

waktu mengajar penuh 

(EWMP) DTPS adalah 

maksimal 16 

12 

≤EWMP≤1
6 

14 14 14 14 Target telah 

tercapai. Tidak 

dilakukan upaya 

pengendalian di 

TS-2, TS-1 dan 

TS 

Target telah 

tercapai. Tidak 

dilakukan upaya 

perbaikan. 

Persentase rasio jumlah 

dosen tidak tetap dengan 

total dosen pengampuh 

mata kuliah di PGMI 

adalah maksimal 10% 

10% 8% 8% 8% 8% Target telah 

tercapai. Tidak 

dilakukan upaya 

pengendalian di 

TS-2, TS-1 dan 

TS 

Target telah 

tercapai. Tidak 

dilakukan upaya 

perbaikan. 

Rasio jumlah 

pengakuan/rekognisi 

atas prestasi/kinerja 

DTPS yang relevan 

denga bidang keahlian 

terhadap jumlah DTPS 

adalah minimal 0,5:1 

0,5:1 2:1 Evaluasi diri 

(laporan 

renstra Prodi 

PGMI) 

 

0,8 : 

1 

1,9:1 2,8:1 Target telah 

tercapai. Tidak 

dilakukan upaya 

pengendalian di 

TS-2, TS-1 dan 

TS 

Target telah 

tercapai. Tidak 

dilakukan upaya 

perbaikan. 

Pengembangan 

kompetensi DTPS 

dilaksanakan 

berdasarkan hasil 

evaluasi internal yang 

dilakukan secara reguler 

dan terencana. 

30% dosen 

mengikuti 

kegiatan 

pengemba

ngan 

kompetens

i setiap 

tahun 

30% 30

% 

36% 30% Target telah 

tercapai. Tidak 

dilakukan upaya 

pengendalian di 

TS-2, TS-1 dan 

TS 

Target telah 

tercapai. Tidak 

dilakukan upaya 

perbaikan. 

Standar 

Tenaga 

Kependidi

kan 

Jumlah tenaga 

kependidikan (staff 

administrasi, 

pustakawan, laboran, 

teknisi) mencukupi untuk 

mendukung program-

program pendidikan, 

penelitian dan PkM di 

fakultas/program/unit.  

100% 85% Evaluasi diri 

(laporan 

renstra 

Fakultas 

Tarbiyah) 

 

85

% 

85% 85% Target yang 

ditetapkan tidak 

tercapai, namun 

tidak dilakukan 

upaya 

pengendalian. 

Tidak ada 

rekrutmen 

tenaga 

kependidikan 

pada TS-2, TS-1, 

TS.  

dilakukan upaya 

perbaikan melalui 

rekrutmen tenaga 

kependidikan 

khususnya 

laboran  

Kualifikasi tenaga 

kependidikan di bidang 

administrasi adalah 

100% 100% 100

% 

100

% 

100

% 

Target yang 

ditetapkan telah 

tercapai 

Target yang 

ditetapkan telah 

tercapai sehingga 
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Standar Butir Standar Target Pelaksanaan Evaluasi 

Hasil Evaluasi 

Pengendalian Perbaikan TS-

2 

TS-

1 
TS 

lulusan minimum 

S1/sederajat. 

sehingga tidak 

dilakukan 

pengendalian 

pada TS-2, TS-1, 

TS. 

tidak dilakukan 

perbaikan pada 

TS-2, TS-1, TS. 

Standar 

Peneliti 

DTPS menghasilkan 

kegiatan penelitian yang 

relevan dengan bidang 

keilmuan prodi 

Jumlah 

penelitian 

dengan 

sumber 

pembiayaa

n; luar 

negeri 

minimal 1;  

dalam 

negeri 

minimal 3 

PT/mandiri 

minimal 2 

setiap 

tahun 

28 

kegiatan 

penelitian 

dalam 3 tahun 

dengan rincian 

pembiayaan; 

Lembaga 

dalam negeri:10 

mandiri:18 

penelitian 

(2018-2020) 

Evaluasi diri 

(laporan 

renstra Prodi 

PGMI) 

 

4 10 14 Target yang 

ditetapkan telah 

tercapai 

sehingga tidak 

dilakukan 

pengendalian 

pada TS-2, TS-1, 

TS. 

Target yang 

ditetapkan telah 

tercapai sehingga 

tidak dilakukan 

perbaikan pada 

TS-2, TS-1, TS. 

DTPS menghasilkan 

publikasi ilmiah dengan 

tema yang relevan 

dengan bidang keilmuan 

prodi 

 3 pulikasi  21 

Kegiatan 

publikasi ilmiah 

dalam 3 tahun 

(2018-2020): 13 

publikasi 

nasional dan 8 

internasional 

5 7 9 Target yang 

ditetapkan telah 

tercapai 

sehingga tidak 

dilakukan 

pengendalian 

pada TS-2, TS-1, 

TS. 

Target yang 

ditetapkan telah 

tercapai sehingga 

tidak dilakukan 

perbaikan pada 

TS-2, TS-1, TS. 

Jumlah sitasi artikel karya 

ilmiah DTPS disitasi 

adalah minimal 3 

sitasi/tahun 

3 

sitasi/tahun 

189 

sitasi dalam 3 

tahun (2018-

2020) 

31 63 95 Target yang 

ditetapkan telah 

tercapai 

sehingga tidak 

dilakukan 

pengendalian 

pada TS-2, TS-1, 

TS. 

Target yang 

ditetapkan telah 

tercapai sehingga 

tidak dilakukan 

perbaikan pada 

TS-2, TS-1, TS. 

Jumlah luaran penelitian 

DTPS yang di-HKI-kan 

minimal 2 per tahun    

2 luaran 

per tahun 

4 luaran dalam 

3 tahun (2018-

2020) 

1 2 1 Target yang 

ditetapkan tidak 

tercapai, upaya 

pengendlian 

dilakukan 

dengan 

sosialisasi 

pentingnya 

melaksanakan 

HKI pada luaran 

penelitian TS-2, 

TS-1, TS. 

Dilakukan 

sosialisasi 

pentingnya 

penerbitan HKI 

pada luaran 

penelitian 

TS-2, TS-1, TS. 

Standar 

Pelaksana 

PkM 

DTPS menghasilkan 

kegiatan PkM yang 

relevan dengan bidang 

keilmuan prodi 

1 luaran 

/tahun 

27 

Kegiatan Pkm 

dalam 3 tahun 

(2018-2020) 

Evaluasi diri 

(laporan 

renstra Prodi 

PGMI) 

7 9 11 Target yang 

ditetapkan telah 

tercapai 

sehingga tidak 

dilakukan 

pengendalian 

pada TS-2, TS-1, 

TS. 

Target yang 

ditetapkan telah 

tercapai sehingga 

tidak dilakukan 

perbaikan pada 

TS-2, TS-1, TS. 

Jumlah luaran Pkm 

DTPS yang di-HKI-kan 

minimal 2 per tahun    

2 luaran 

per tahun 

Tidak terdapat 

luaran dalam 3 

tahun (2018-

2020) 

Evaluasi diri 

(laporan 

renstra Prodi 

PGMI) 

0 0 0 Target yang 

ditetapkan tidak 

tercapai, upaya 

pengendlian 

dilakukan 

dengan 

Dilakukan 

sosialisasi 

pentingnya 

penerbitan HKI 

pada luaran Pkm 

TS-2, TS-1, TS. 
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Standar Butir Standar Target Pelaksanaan Evaluasi 

Hasil Evaluasi 

Pengendalian Perbaikan TS-

2 

TS-

1 
TS 

sosialisasi 

pentingnya 

melaksanakan 

HKI pada luaran 

Pkm TS-2, TS-1, 

TS. 

 

8. Kepuasan Pengguna 

Pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan  terhadap layanan pengelolaan 

dan pengembangan sumber daya manusia yang memenuhi aspek-aspek sebagai 

berikut: 

a) Instrumen pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan  terhadap layanan 

pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia telah terbukti valid secara isi 

dan konstruk serta memiliki keofisien reliabilitas yang tinggi (Lampiran 4.9). Hal ini 

dapat dimaknai bahwa butir-butir instrumen yang digunakan dalam pengukuran 

kepuasan dosen dan tenaga kependidikan  terhadap layanan pengelolaan dan 

pengembangan sumber daya manusia mudah dipahami dan hasilnya dapat 

dipercaya karena memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Pengukuran kepuasan 

juga telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Hasilnya terekam dalam database 

bebrbasis cloud (Google Drive Prodi PGMI) dan dianalisis menggunakan statistik 

deskriptif untuk mengetahui tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan  

terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia setiap 

tahunnya (Lampiran 4.10). 

b) Luaran dari hasil pengukuran pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan  

terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia berbentuk 

Laporan Kegitan (Lampiran 4.11) yang dikumpulkan setiap tahun di Prodi PGMI. 

Hasil pengukuran kepuasan juga telah digunakan untuk perbaikan yang 

berkelanjutan. 

9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa sebesar 55% indikator kriteria 

sumber daya manusia telah mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator yang 

berkaitan dengan standar dosen (Jumlah DTPS yang ditugaskan sebagai pengampu 

mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti, Dosen yang 

mengajar di Prodi S1 minimal berpendidikan S2, Persentase jumlah DTPS yang 

berpendidikan doctor, Persentase jumlah DTPS yang memiliki jabatan lector, 

Persentase jumlah DTPS yang memiliki jabatan lektor kepala, Prsentase jumlah DTPS 

yang memiliki jabatan guru besar, Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa, 

Jumlah beban DTPS dalam membimbing tugas akhir mahasiswa sebagai pembimbing 

utama, Rata-rata ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPS, Persentase jumlah dosen 

tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah, Rasio jumlah 

pengakuan/rekognisi atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan denga bidang keahlian) 

belum mencapai 100% dan indikator yang berkaitan dengan standar tenaga 

kependidikan (Jumlah tenaga kependidikan mencukupi untuk mendukung program-

program pendidikan, penelitian dan PkM dan Kualifikasi tenaga kependidikan di bidang 

administrasi adalah lulusan minimum S1/sederajat) belum mencapai 100%.  Indikator 

yang berkaitan dengan standar peneliti (DTPS menghasilkan kegiatan penelitian yang 

relevan dengan bidang keilmuan prodi, DTPS menghasilkan publikasi ilmiah dengan 

https://drive.google.com/drive/folders/1V-o2h6SPsRHIecn3Y_4JiA86EF1ET5_C?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1V-o2h6SPsRHIecn3Y_4JiA86EF1ET5_C?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1V-o2h6SPsRHIecn3Y_4JiA86EF1ET5_C?usp=sharing
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tema yang relevan dengan bidang keilmuan, Jumlah sitasi artikel karya ilmiah DTPS 

disitasi, Jumlah luaran penelitian DTPS yang di-HKI-kan, DTPS PGMI menghasilkan 

publikasi ilmiah yang melibatkan mahasiswa sebagai penulis pendampingbelum 

mencapai target 100%. indikator yang berkaitan dengan standar pelaksanaan Pkm 

(DTPS menghasilkan kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keilmuan prodi dan 

Jumlah luaran PkM DTPS yang di-HKI-kan) belum mencapai target 100%.  Secara 

detail, simpulan hasil evaluasi dan tindak lanjut yang berisi pemosisian, masalah, akar 

masalah, rencana perbaikan, dan upaya pengembagnagn kriteria penelitian disajikan 

pada Tabel II.19 

Tabel II.19 Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut Sumber Daya Manusia 

Standar Pemosisian Masalah Akar Masalah Rencana Perbaikan 
Pengembangan 

Strategi 

Standar Dosen 55% butir standar 

dosen telah 

mencapai target 

yang ditetapkan 

Jumlah DTPS belum 

mencapai target, 

dikarenakan kurangnya 

kuota penerimaan dosen 

dengan bidang keahlian 

yang sesuai dengan 

kompetensi inti program 

studi 

Tidak ada rekrutmen 

dosen di bidang 

keahlian yang sesuai 

dengan kompetensi 

inti program studi 

pada saat TS  

Mengajukan usulan rekrutmen 

dosen di bidang keahlian yang 

sesuai dengan kompetensi inti 

program studi yang didasarkan 

pada analisis kebutuhan Prodi 

Melakukan analisis 

kebutuhan dosen 

secara berkala oleh 

analisis kepegawaian 

didasarkan pada 

laporan monev 

renstra Prodi PGMI 

Jumlah DTPS yang 

berpendidikan Doktor 

belum mencapai target, 

dikarenakan DTPS 

belum mendapat izin 

untuk melanjutkan studi  

Ketersediaan DTPS 

masih terbatas.  

Mengajukan usulan rekrutmen 

dosen di bidang keahlian yang 

sesuai dengan kompetensi inti 

program studi yang didasarkan 

pada analisis kebutuhan Prodi 

Meningkatkan jumlah 

dosen berkualifikasi 

pendidikan S3 

dengan cara 

memberikan 

informasi tentang 

rekrutmen dan 

beasiswa S3; 

memberikan 

kemudahan 

penerbitan tugas 

belajar atau izin 

belajar bagi dosen 

yang telah memenuhi 

persyaratan. 

 

Jumlah DTPS yang 

memiliki jabatan lektor 

kepala belum mencapai 

target dikarenakan DTPS 

belum memenuhi 

persyaratan untuk 

mengajukan kenaikan 

pangkat dari lektor ke 

lektor kepala 

Kualifikasi akademik 

dan/atau angka 

kredit yang 

dipersyaratkan 

belum terpenuhi 

DTPS belum 

memenuhi 

persyaratan untuk 

mengajukan 

kenaikan pangkat 

dari lektor ke lektor 

kepala 

Melakukan pendampingan 

percepatan kenaikan pangkat 

dari lektor ke lektor kepala 

Melakukan 

pendampingan 

percepatan kenaikan 

pangkat didasarkan 

pada hasil evaluasi 

dari terkait 

kekurangan angka 

kredit yang 

dipersyaratkan 

Jumlah DTPS yang 

memiliki jabatan guru 

besar belum mencapai 

target dikarenakan DTPS 

belum memenuhi 

persyaratan untuk 

mengajukan kenaikan 

pangkat dari lektor kepala 

ke guru besar 

Kualifikasi akademik 

dan/atau angka 

kredit yang 

dipersyaratkan 

belum terpenuhi 

DTPS belum 

memenuhi 

persyaratan untuk 

mengajukan 

kenaikan pangkat 

dari lektor kepala 

Melakukan pendampingan 

percepatan kenaikan pangkat 

dari lektor ke guru besar 

Melakukan 

pendampingan 

percepatan kenaikan 

pangkat didasarkan 

pada hasil evaluasi 

dari terkait 

kekurangan angka 

kredit yang 

dipersyaratkan 

Rata-rata jumlah 

mahasiswa bimbingan 

Jumlah DTPS PGMI 

masih terbatas 

Mengajukan usulan rekrutmen 

dosen di bidang keahlian yang 

Melakukan analisis 

kebutuhan dosen 
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Standar Pemosisian Masalah Akar Masalah Rencana Perbaikan 
Pengembangan 

Strategi 

DTPS dalam 

penyusunan tugas akhir 

belum mencapai target 

dikarenakan rasio jumlah 

mahasiswa yang sedang 

menyusun tugas akhir 

tidak sesuai dengan 

ketersediaan DTPS 

PGMI 

sesuai dengan kompetensi inti 

program studi yang didasarkan 

pada analisis kebutuhan Prodi 

secara berkala oleh 

analisis kepegawaian 

didasarkan pada 

laporan monev 

renstra Prodi PGMI 

- - Peningkatan jumlah 

pengakuan/rekognisi atas 

prestasi/kinerja DTPS yang 

relevan denga bidang keahlian. 

Pengembangan 

kompetensi DTPS 

dilaksanakan 

berdasarkan hasil 

evaluasi internal yang 

dilakukan secara 

reguler dan 

terencana. 

Standar Tenaga 

Kependidikan 

50% butir standar 

tenaga 

kependidikan telah 

mencapai target 

yang ditetapkan 

Jumlah tenaga 

kependidikan (staff 

administrasi, 

pustakawan, laboran, 

teknisi) belum mencukupi 

dikarenakan kurangnya 

kuota penerimaan tenaga 

kependidikan untuk 

mendukung program-

program pendidikan, 

penelitian dan PkM di 

fakultas/program/unit. 

Tidak ada rekrutmen 

tenaga kependidikan 

khususnya untuk 

formasi laboran pada 

saat TS-2, TS-1 dan 

TS. 

Mengajukan usulan rekrutmen 

dosen di bidang keahlian yang 

sesuai dengan kompetensi inti 

program studi yang didasarkan 

pada analisis kebutuhan Prodi 

Melakukan analisis 

kebutuhan tenaga 

kependidikan (staff 

administrasi, 

pustakawan, laboran, 

teknisi) secara 

berkala oleh analisis 

kepegawaian 

didasarkan pada 

laporan monev 

renstra Prodi PGMI 

Standar 

Penelitian 

50% butir standar 

penelitian telah 

mencapai target 

yang di tetapkan 

- Belum ada DTPS  

memiliki penelitian 

yang sumber 

pembiayaan di danai 

oleh luar negri 

- Kurangnya luaran 

penelitian DTPS yang 

di HKI kan 

- Belum ada akses 

atau kerja sama 

penelitian 

dengan sumber 

dana yang 

berasal dari luar 

negri 

- DTPS belum 

memiliki inisiatif 

untuk meng HKI 

kan luaran 

penelitian 

- Melakukan MoU dengan 

Lembaga sumber 

pembiayaan luar negri 

- Melakukan sosialisasi 

prosedur pengajuan HKI. 

- Memfasilitasi 

DTPS untuk ikut 

serta dalam 

asosiasi di bidang 

penelitian 

pendanaan luar 

negri 

- Menyediakan 

centra HKI serta 

anggaran untuk 

meng HKI kan 

penelitian bagi 

DTPS 

Standar 

Pelaksana PkM 

50% butir standar  

pelaksana PkM 

telah mencapai 

target yang 

ditetapkan 

Jumlah luaran PkM 

DTPS yang di-HKI-kan 

belum tercapai 

dikarenakan DTPS 

belum berinisiatif untuk 

meng-HKI-kan luaran 

PkM 

Sosialisasi terkait 

hak paten produk 

luaran PkM belum 

dilakukan secara 

komprehensif 

Melakukan sosialisasi terkait 

pentingnya penerbitan HKI 

produk luaran PkM  

Menyediakan fasilitas 

penerbitan HKI untuk 

setiap luaran PkM 

DTPS 

 

 

C.5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana 

1. Latar Belakang 

Kriteria keuangan, sarana, dan prasarana meliputi standar pembiayaan pembelajaran, 

standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan 

PkM, standar sarpras pembelajaran, standar sarpras pembelajaran dan standar sarpras 

PkM. Strategi yang telah ditetapkan tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh 

Fakultas Tarbiyah untuk diimplementasikan Prodi PGMI. Strategi yang telah 

dikembangakan tersebut kemudian ditetapkan dalam bentuk Program Kerja Tahunan 

Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI.  
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Penetapan strategi pencapaian standar keuangan bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi pengelolaan keuangan Fakultas tarbiyah; dan meningkatkan akuntabilitas dan 

transparansi keuangan di fakultas tarbiyah. Semnetara penetapan strategi pencapaian 

standar sarana dan prasarana bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana 

dan prasarana di Fakultas tarbiyah; dan pengadaan dan pemeliharaan sarpras Fakultas 

Tarbiyah. 

Pemilihan/penetapan strategi pencapaian standar keuangan, sarana dan prasarana 

didasarkan atas hasil analisis faktor internal dan eksternal pada Fakultas Tarbiyah dan 

Prodi PGMI. Hasil analisis faktor internal berkaitan dengan kekuatan atau faktor 

pendukung dan kelemahan atau faktor penghambat Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI 

dalam pencapaian standar keuangan, sarana dan prasarana. Sementara analisis faktor 

eksternal berkaitan dengan peluang dan ancaman Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI 

dalam pencapaian standar keuangan, sarana dan prasarana. Hasil analisis faktor 

tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menentukan strategi dan program 

pengembangan dalam pencapaian standar keuangan, sarana dan prasarana. 

2. Kebijakan 

a) Pengelolaan Keuangan 

1) Kebijakan dan pedoman pengawasan pengelolaan anggaran (Lampiran 5.1) 

2) Kebijakan dan pedoman system pengelolaan keuangan (Lampiran 5.2) 

b) Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

1) Kebijakan dan pedoman pengelolaan pedoman sarana prasara (Lampiran 5.3) 

3. Strategi Pencapaian Standar 

Fakultas Tarbiyah telah mengembangkan tujuh strategi untuk mencapai standar 

Keuangan, Sarana dan Prasarana yang telah ditetapkan IAIN Bone dan melampaui SN-

DIKTI. Ketujuh strategi tersebut tertuang dalam Renstra Fakultas Tarbiyah (Lampiran 

DI.4). Selain itu, ketujuh strategi tersebut juga telah diimplementasikan oleh Prodi PGMI 

dalam empat tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan, pemantaun, dan pelaporan. 

Keempat tahapan tersebut digambarkan secara detail pada Tabel II.20. 

Tabel II.20 Strategi Pencapaian Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana 

Nama 

Standar 
Butir Standar 

Strategi 

Pencapaian 

Sumber Daya yang 

Dialokasikan 
Mekanisme Kontrol 

Keuangan Rata-rata dana operasional 

pendidikan/mahasiswa setiap prodi ≥ 
Rp. 20.000.000,- (setiap tahun) 

Penetapan kebijakan 

jumlah dana operasional 

pendidikan/mahasiswa 

setiap prodi secara rinci 

SDM (Pimpinan dan Kaprodi 

lingkup Fakultas Tarbiyah) 

Anggran yang cukup 

Sarana dan prasarana yang 

memadai 

Monitoring dan evaluasi 

oleh TIM PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Audit mutu internal oleh 

auditor ... 

Rata-rata dana penelitian dosen tetap 

program studi ≥ Rp. 10.000.000,- (setiap 

tahun) 

Penetapan kebijakan 

jumlah dana penelitian 

yang harus dicapai 

dosen tetap prodi setiap 

tahun 

SDM (Pimpinan dan Kaprodi 

lingkup Fakultas Tarbiyah 

serta LPPM IAIN Bone) 

Anggran yang cukup 

Sarana dan prasarana yang 

memadai 

Monitoring dan evaluasi 

oleh TIM PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Audit mutu internal oleh 

auditor ... 

Rata-rata dana PkM dosen tetap 

program studi ≥ Rp. 5.000.000,- (setiap 

tahun) 

Penetapan kebijakan 

jumlah dana PkM yang 

harus dicapai dosen 

tetap prodi setiap tahun 

SDM (Pimpinan dan Kaprodi 

lingkup Fakultas Tarbiyah 

serta LPPM IAIN Bone) 

Anggran yang cukup 

Sarana dan prasarana yang 

memadai 

Monitoring dan evaluasi 

oleh TIM PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Audit mutu internal oleh 

auditor ... 

Memiliki kecukupan dana untuk 

menjamin keberlangsungan operasional 

tridharma perguruan tinggi 

Penetapan kebijakan 

dana operasional 

pendidikan, 

kemahasiswaan, 

penelitian, PkM, 

SDM (Pimpinan dan Kaprodi 

lingkup Fakultas Tarbiyah) 

Anggran yang cukup 

Sarana dan prasarana yang 

memadai 

Monitoring dan evaluasi 

oleh TIM PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Audit mutu internal oleh 

auditor ... 

https://drive.google.com/drive/folders/1DPAJ1q1PSnP9j5ghM2hjRO8zft6HWx8t?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DPAJ1q1PSnP9j5ghM2hjRO8zft6HWx8t?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DPAJ1q1PSnP9j5ghM2hjRO8zft6HWx8t?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
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Nama 

Standar 
Butir Standar 

Strategi 

Pencapaian 

Sumber Daya yang 

Dialokasikan 
Mekanisme Kontrol 

investasi SDM, investasi 

sarana, dan investasi 

prasarana setiap prodi  

Realisasi investasi (SDM, sarana dan 

prasarana) 

memenuhi seluruh kebutuhan akan 

penyelenggaraan program pendidikan, 

penelitian dan PkM serta memenuhi 

standar perguruan tinggi terkait 

pendidikan, penelitian dan PkM 

Merealisasikan semua 

target capaian yang 

berkaitan dengan prodi 

dosen dan saran 

prasarana 

SDM (Civitas akademika 

Fakultas Tarbiyah) 

Anggran yang cukup 

Sarana dan prasarana yang 

memadai 

Monitoring dan evaluasi 

oleh TIM PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Audit mutu internal oleh 

auditor ... 

Memiliki kecukupan dana untuk rencana 

pengembangan prodi 

Penetapan kebijakan 

dana untuk 

pengembangan masing-

masing prodi 

SDM (Pimpinan dan Kaprodi 

lingkup Fakultas Tarbiyah) 

Anggran yang cukup 

Sarana dan prasarana yang 

memadai 

Monitoring dan evaluasi 

oleh TIM PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Audit mutu internal oleh 

auditor ... 

Sarana dan 

Prasana 

Menyediakan sarana dan prasarana 

yang lengkap, mutakhir, mudah diakses, 

dan dievaluasi secara berkala untuk 

menjamin pencapaian capaian 

pembelajaran dan meningkatkan 

suasana akademik 

Melakukan sosialisasi 

terkait kebijakan dan 

pedoman penyediaan 

sarana dan prasaran 

SDM (Pimpinan dan Kaprodi 

lingkup Fakultas Tarbiyah) 

Anggran yang cukup 

Sarana dan prasarana yang 

memadai 

Monitoring dan evaluasi 

oleh TIM PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Audit mutu internal oleh 

auditor ... 

 

4. Indikator Kinerja Utama 

a) Keuangan 

1) Alokasi biaya dan dana Pendidikan masih berbasis fakultas. Adapun besaran 

dana operasional Pendidikan/ mahasiswa dalam 3 tahun terakhir jika di rata-

ratakan sebesar Rp. 509.662.229 (Tabel 4 LKPS) 

2) Untuk dana kegiatan penelitian dosen tetap di Fakutas tarbiyah masih dikelola 

oleh LPPM IAIN Bone. Adapun besaran dana penelitian DTPS Prodi PGMI dalam 

3 tahun terakhir jika di rata-ratakan sebesar Rp 103.000.000(Tabel 4 LKPS) 

3) Begitu juga untuk PkM DTPS Prodi PGMI pengelolaan dananya juga dikelola oleh 

LPPM IAIN Bone. Adapun besaran dana PKM DTPS Prodi PGMI dalam 3 tahun 

terakhir jika dirata-ratakan sebesar 92.000.000 (Tabel 4 LKPS) 

4) Penggunaan dana untuk Investasi (SDM, Sarana dan Prasarana masih berbasis 

Fakultas Adapun besaran dananya selama 3 tahun terakhir jika di rata-ratakan 

sebesar Rp 431.849.528,7,- (Tabel 4 LKPS) 

b) Sarana 

1) Kecukupan dan Aksebilitas sarana Pendidikan. 

Tersedianya kepemilikan, kemutakhiran dan kesiapsiagaan fasilitas dan peralatan 

untuk pembelajaran maupun kegiatan penelitian dan PKM pada Fakultas Tarbiyah 

IAIN Bone. Adapun sarana pembelajaran yang telah digunakan Prodi PGMI 

disajikan pada Tabel II.21. 

2) Kecukupan dan Aksesibilitas Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Tersedianya fasilitas dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang 

mutakhir dan siap dimanfaatkan oleh Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI. Adapun 

fasilitas dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksud sebagai 

berikut: 

a. Sistem Informasi IAIN Bone (SISFO IAIN Bone). Layanan SISFO IAIN Bone ini 

menyediakan fitur Evaluasi Dosen dan Mahasiswa (EDOM) yang 

mempermudah dalam kegiatan pengumpulan data terkait dosen, tenaga 

kependidikan, dan mahaisswa yang cepat, akurat, dan dapat 

https://drive.google.com/drive/folders/1NyFsgVwN8arnPztlEbQP_Lv_4T9huLVL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NyFsgVwN8arnPztlEbQP_Lv_4T9huLVL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NyFsgVwN8arnPztlEbQP_Lv_4T9huLVL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NyFsgVwN8arnPztlEbQP_Lv_4T9huLVL?usp=sharing
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dipertanggungjawabkan serta terjaga kerahasiaannya. Kecepatan layanan 

SISFO IAIN Bone didukung dengan telah tersedianya server IAIN Bone dengan 

kapasitas 1 GB/ satu server dan bandwidth internet dedicated kecepatan 40 

Mbps. 

b. Sistem Informasi Akademik (SISFO Akademik), Education Management 

Information System (EMIS), dan Elektronik Sistem Manajemen Strategis 

(ESMS) yang digunakan untuk mengelola data pendidikan (Lampiran 5.4). 

c. Fakultas Tarbiyah memiliki 8 jurnal ilmiah dimana 1 jurnal ilmiah dibawah 

pengelolaan Prodi PGMI yang digunakan untuk menyebarkan ilmu 

pengetahuan. Kedelapan jurnal ilmiah Fakultas Tarbiyah tersebut tergabung 

dalam Rumah Jurnal IAIN Bone yang dapat diakses secra open source melalui 

https://jurnal.iain-bone.ac.id (Lampiran 5.5). 

Tabel II.21 Tabel Kecukupan dan Aksesibilitas Sarana  

No Sarana Jumlah Aksebilitas Kecukupan 

A Fakultas Tarbiyah 

1 Meja 50 Baik Cukup 

2 Kursi 1255 Baik Cukup 

3 Kipas Angin 10 Baik Cukup 

4 Wifi 1 Baik Cukup 

5 Buku  Baik Cukup 

6 E-Jurnal 8 Baik Cukup 

7 LCD Proyektor 7 Baik Cukup 

8 Papan Informasi 1 Baik Cukup 

9 Website 1 Baik Cukup 

10 AC 12 Baik Cukup 

B Prodi PGMI 

1 Meja 13 Baik Cukup 

2 Kursi 298 Baik Cukup 

3 Kipas Angin 16 Baik Cukup 

4 Wifi 1 Baik Cukup 

5 Buku  Baik Cukup 

6 E-Jurnal 1 Baik Cukup 

7 LCD Proyektor 4 Baik Cukup 

8 Papan Informasi 2 Baik Cukup 

9 website 1 Baik Cukup 

10 Ac 1 Baik Cukup 

 

c) Kecukupan dan Aksesibilitas Prasarana 

Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI telah memiliki kecukupan prasarana yang terlihat 

dari ketersediaan, kepemilikan, kemutakhiran, dan kesiapgunaan prasarana untuk 

pembelajaran maupun kegiatan penelitian dan PkM. Prasarana yang digunakan oleh 

Prodi PGMI disajikan pada Tabel II.22 yang dilengkapi dengan informasi mengenai 

kecukupan dan aksesibilitasnya bagi mahasiswa. 

Tabel II.22 Tabel Kecukupan dan Aksesibilitas Prasarana  

No Prasarana Jumlah Aksebilitas Kecukupan 

A Fakultas Tarbiyah 

1 Gedung Kantor 1 Sangat baik Cukup 

2 Gedung Kuliah 4 Sangat baik Cukup 

3 Ruang Kantor 13 Sangat baik Cukup 

4 Ruang Kuliah 32 Sangat baik Cukup 

5 Ruang Dosen 2 Sangat baik Cukup 

6 Laboratorium 4 Sangat baik Cukup 

7 Perpustakaan 1 Sangat baik Cukup 

https://jurnal.iain-bone.ac.id/
https://drive.google.com/drive/folders/1suAn6MK15MMOKQAn680QpZdvAtiC7xbn?usp=sharing
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No Prasarana Jumlah Aksebilitas Kecukupan 

8 Gedung Kemahasiswaan 1 Sangat baik Cukup 

9 Asrama 2 Sangat baik Cukup 

10 Sarana Olahraga 5 Sangat baik Cukup 

11 Ruang Seminar 4 Sangat baik Cukup 

12 Aula 1 Sangat baik Cukup 

13 Wc 22 Sangat baik Cukup 

14 Kantin 1 Sangat baik Cukup 

15 Musholla 1 Sangat baik Cukup 

16 Lahan Parkir 1 Sangat baik Cukup 

B Prodi PGMI 

1 Gedung Kantor 1 Sangat baik Cukup 

2 Gedung Kuliah 2 Sangat baik Cukup 

3 Ruang Kantor 1 Sangat baik Cukup 

4 Ruang Kuliah 8 Sangat baik Cukup 

5 Ruang Dosen 1 Sangat baik Cukup 

6 Laboratorium 3 Sangat baik Cukup 

7 Perpustakaan 1 Sangat baik Cukup 

8 Gedung Kemahasiswaan 1 Sangat baik Cukup 

9 Asrama 1 Sangat baik Cukup 

10 Sarana Olahraga 5 Sangat baik Cukup 

11 Ruang Seminar 2 Sangat baik Cukup 

12 Aula 1 Sangat baik Cukup 

13 Wc 6 Sangat baik Cukup 

14 Kantin 1 Sangat baik Cukup 

15 Musholla 1 Sangat baik Cukup 

16 Lahan Parkir 1 Sangat baik Cukup 

 

5. Indikator Kinerja Tambahan 

Indikator kinerja tambahan Keuangan, Sarana dan Prasarana yang ditetapkan Fakultas 

Tarbiyah dan Prodi PGMI berkaitan dengan standar sarana prasarana, yakni 

Ketersediaan sarana penunjang keuangan. Hal ini dimaksudkan agar standar sarana 

prasarana yang telah ditetapkan IAIN Bone melampaui  SN-DIKTI. Indikator kinerja 

tambahan keuangan, sarana dan prasarana yang ditetapkan telah diukur, dimonitoring, 

dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Pengukuran indikator kinerja 

tambahan telah dilakukan secara berkala setiap 1 tahun sekali oleh pimpinan fakultas 

tarbiyah dan prodi PGMI bersama PJM Fakultas Tarbiyah dan PJM Prodi PGMI 

berdasarkan SK Rektor Nomor 393 tahun 2019 tentang Penetapan Penanggung Jawab 

Jaminan Mutu pada Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi IAIN Bone (Lampiran 

P.39). Hasil pengukuran pimpinan fakultas tarbiyah dan prodi PGMI bersama PJM 

Fakultas Tarbiyah dan PJM Prodi PGMI pada 1 tahun pertama telah dimanfaatkan Prodi 

PGMI untuk merencanakan program/kegiatan yang dibutuhkan prodi PGMI. Hasil 

pengukuran yang telah dilakukan pimpinan fakultas tarbiyah dan prodi PGMI bersama 

PJM Fakultas Tarbiyah dan PJM Prodi PGMI pada tahun kedua digunakan untuk 

mengevaluasi capaian target indikator kinerja tambahan. Hasil evaluasi yang telah 

dilakukan kemudian dianalisis dan dimanfaatkan Prodi PGMI untuk perbaikan yang 

berkelanjutan. Hasil pengukuran, monitoring, evaluasi, dan analisis indikator kinerja 

tambahan disajikan pada Tabel II.23 

Tabel II.23 Hasil Pengukuran, Monitoring, Evaluasi, dan Analisis Indikator Tambahan 

Keuangan, Sarana dan Prasarana 

https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
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Standar Butir Standar 
Indikator Kinerja 

Tambahan 
Target 

Monitoring Dan 

Evaluasi 
Perbaikan Berkelanjutan 

Sarana 

prasarana 

Ketersediaan sarana 

penunjang keuangan  

Penyediaan aplikasi 

pengajuan anggaran 

berbasis web dalam 

lingkup IAIN Bone 

Tersedianya 

aplikasi…..dan 
dapat 

dioperasikan 

oleh seluruh 

admin fakultas   

Pemanfaatan aplikasi 

dievaluasi dan 

dimonitoring oleh kasub 

bagian keuangan IAIN 

Bone 

Temuan monev: pemanfaatan 

aplikasi masih dalam tahap uji 

coba. 

Tindak lanjut: pelatihan operator di 

tiap unit dan Fakultas terkait 

pemanfaatan aplikasi….. 
Pemanfaatan aplikasi secara 

komprehensif mulai diberlakukan 

pada tahun 2021. 

 

6. Evaluasi Capaian Kinerja 

Untuk mengetahui keberhasilan dan ketidakberhasilan kriteria Keuangan, Sarana, dan 

Prasarana, maka selanjutnya dilakukan kegiatan evaluasi capaian kinerja dengan cara 

membandingkan indikator kinerja utama (4. Indikator Kinerja Utama) dan indikator 

kinerja tambahan (5. Indikator Kinerja Tambahan) dengan target yang telah ditetapkan 

pada Renstra Fakultas Tarbiyah IAIN Bone (). Dalam kegiatan evaluasi, PJM Prodi 

PGMI dan PJM Fakultas Tarbiyah menggunakan model evaluasi kesenjangan 

(discrepancy) untuk mengetahui kesesuai antara target yang telah ditetapkan dengan 

apa yang telah dicapai. Instrumen pengukuran yang digunakan dalam bentuk non-tes, 

yakni berupa angket, lembar ceklis, dan telaah dokumen. Selain itu, dilakukan analisis 

untuk mengetahui faktor pendukung ketercapaian atau faktor penghambat ketecapaian, 

akar masalah, dan tindak lanjut pada setiap indikator. Hasil evaluasi capaian kinerja 

kriteria penelitian secara detail disajikan pada Tabel II.24. 

Tabel II.24 Hasil Evaluasi Capaian Keuangan, Sarana dan Prasarana 

Standar Butir Standar Target 
Ketercapaian 

(Iku & Ikt) 

Tercapai

/Tidak 

Tercapai 

Faktor 
Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut 
Pendukung 

Ketercapaian 

Ketercapaia

n 

Keuangan Rata-rata dana 

operasional 

pendidikan/mahasis

wa setiap prodi ≥ Rp. 
20.000.000,- (setiap 

tahun) 

≥ Rp. 

20.000.000,- 

Rp. 509.662.229 Tercapai  Anggaran 

tersedia 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

pada Rata-rata 

dana 

operasional 

pendidikan/ma

hasiswa. 

Tidak 

ditemukan 

akar 

masalah 

karena tidak 

ada faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

tidak ada 

tindak 

lanjut. 

Rata-rata dana 

penelitian dosen 

tetap program studi ≥ 

Rp. 10.000.000,- 

(setiap tahun) 

≥ Rp. 
10.000.000,- 

Rp. 10.300.000 tercapai Anggaran 

penelitia tersedia 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

pada Rata-rata 

dana 

penelitian 

dosen tetap 

program studi  

Tidak 

ditemukan 

akar 

masalah 

karena tidak 

ada faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

tidak ada 

tindak 

lanjut. 

 Rata-rata dana PkM 

dosen tetap program 

studi ≥ Rp. 
5.000.000,- (setiap 

tahun) 

≥ Rp. 
5.000.000,- 

Rp. 93.166.667 tercapai Anggaran 

penelitia tersedia 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

pada Rata-

rata dana 

PkM dosen 

tetap 

Tidak 

ditemukan 

akar masalah 

karena tidak 

ada faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

tidak ada 

tindak 

lanjut. 
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Standar Butir Standar Target 
Ketercapaian 

(Iku & Ikt) 

Tercapai

/Tidak 

Tercapai 

Faktor 
Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut 
Pendukung 

Ketercapaian 

Ketercapaia

n 

program 

studi 

 Memiliki kecukupan 

dana untuk 

menjamin 

keberlangsungan 

operasional 

tridharma perguruan 

tinggi 

≥ Rp. 35.000.000  Rp. 126.344.445 tercapai Ketersediaan 

anggaran 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

pada 

kecukupan 

dana untuk 

menjamin 

keberlangsu

ngan 

operasional 

tridharma 

perguruan 

tinggi 

Tidak 

ditemukan 

akar masalah 

karena tidak 

ada faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

tidak ada 

tindak 

lanjut. 

 Realisasi investasi 

(SDM, sarana dan 

prasarana) 

memenuhi seluruh 

kebutuhan akan 

penyelenggaraan 

program pendidikan, 

penelitian dan PkM 

serta memenuhi 

standar perguruan 

tinggi terkait 

pendidikan, 

penelitian dan PkM 

Realisasi 

investasi (SDM, 

sarana dan 

prasarana) 

memenuhi 

seluruh 

kebutuhan akan 

penyelenggaraa

n program 

pendidikan, 

penelitian dan 

PkM serta 

standar 

perduruan tinggi 

Realisasi 

investasi (SDM, 

sarana dan 

prasarana) 

terlaksana 

tercapai Anggaran 

tersedia 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

pada Realisasi 

investasi 

(SDM, sarana 

dan 

prasarana) 

Tidak 

ditemukan 

akar 

masalah 

karena tidak 

ada faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

tidak ada 

tindak 

lanjut. 

 Memiliki kecukupan 

dana untuk rencana 

pengembangan 

prodi 

Tersedianya 

dana untuk 

rencana 

pengembangan 

prodi 

Realisasi 

kecukupan 

anggaran untuk 

pengembangan 

prodi 

tercapai Ketersediaan 

anggaran 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

untuk 

kecukupan 

anggaran 

pengembanga

n prodi 

Tidak 

ditemukan 

akar 

masalah 

karena tidak 

ada faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

tidak ada 

tindak 

lanjut. 

Sarana dan 

Prasana 

Menyediakan sarana 

dan prasarana yang 

lengkap, mutakhir, 

mudah diakses, dan 

dievaluasi secara 

berkala untuk 

menjamin 

pencapaian capaian 

pembelajaran dan 

meningkatkan 

suasana akademik 

80% sarana dan 

prasarana telah 

tersedia dan 

dievaluasi 

secara berkala 

80% realisasi 

sarana dan 

prasana serta 

telah dievaluasi 

secara berkala 

tercapai Ketersediaan 

anggaran 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

untuk realisasi 

sarana dan 

prasaran 

Tidak 

ditemukan 

akar 

masalah 

karena tidak 

ada faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

tidak ada 

tindak 

lanjut. 

 

7. Penjaminan Mutu Keuangan, Sarana, dan Prasarana 

Sistem penjaminan mutu keuangan, sarana dan prasarana Fakultas Tarbiyah telah 

diimplementasikan sesuai dengan manajemen SPMI yang mengikuti siklus Penetapan, 

Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Perbaikan (PPEPP). Penetapan target 

pencapaian dari setiap butir standar keuangan, standar sarana dan prasarana telah 

tertuang dalam Renstra Fakultas Tarbiyah IAIN Bone (Lampiran DI.4). Target yang telah 

ditetapkan kemudian dilaksanakan oleh Prodi PGMI di bawah pemantauan atau 

monitoring Pimpinan fakultas dan prodi PGMI Bersama PJM fakultas dan Prodi PGMI. 

https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
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Hasil pelaksanaan dari setiap butir standar keuangan, standar sarana dan prasarana 

kemudian dievaluasi oleh Pimpinan fakultas dan prodi PGMI Bersama PJM fakultas dan 

Prodi PGMI. Model evaluasi yang digunakan evaluasi kesenjangan (discrepancy) untuk 

mengetahui kesesuai antara target yang telah ditetapkan dengan apa yang telah 

dicapai. Instrumen pengukuran yang digunakan dalam bentuk non-tes, yakni berupa 

angket, lembar ceklis, dan telaah dokumen.  Hasil monitoring dan evaluasi kemudian 

dimanfaatkan untuk pengendalian dan perbaikan berkelanjutan. Hasil penjaminan mutu 

keuangan, sarana dan prasarana Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI dalam 3 tahun 

terkahir disajikan pada Tabel II.25. 

Tabel II.25 Hasil Penjaminan Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana 

Standar Butir Standar Target Pelaksanaan Evaluasi 
Hasil Evaluasi Pengen

dalian 

Perbaik

an TS-2 TS-1 TS 

Keuangan Rata-rata dana 

operasional 

pendidikan/mahasis

wa setiap prodi ≥ 
Rp. 20.000.000,- 

(setiap tahun) 

≥ Rp. 
20.000.000,- 

Rata rata dana 

operasional 

Pendidikan 

dalam 3 tahun 

sebesar Rp. 

509.662.229 

Evaluasi 

oleh 

pimpinan 

fakultas 

dan prodi 

serta pjm 

fakultas 

tarbiyah 

dan 

evaluasi 

diri oleh 

pjm prodi 

Rp. 418. 

113.976 

Rp. 

511.295.761 

Rp. 

599.576.951 

Tidak 

dilakukan 

pengendal

ian pada 

TS-2, TS-

1 dan TS 

karena 

target 

telah 

terealisasi 

Tidak 

dilakukan 

perbaika

n pada 

TS-2, TS-

1 dan TS 

Rata-rata dana 

penelitian dosen 

tetap program studi 

≥ Rp. 10.000.000,- 
(setiap tahun) 

≥ Rp. 
10.000.000,- 

Rata-rata dana 

penelitian 

dosen tetap 

program studi 

dalam 3 tahun 

terakhir sebesar 

Rp. 10.300.000 

Evaluasi 

oleh 

pimpinan 

fakultas 

dan prodi 

serta pjm 

fakultas 

tarbiyah 

dan 

evaluasi 

diri oleh 

pjm prodi 

Rp. 

9.000.000 

Rp. 

11.000.000 

Rp. 

10.900.000 

Tidak 

dilakukan 

pengendal

ian pada 

TS-2, TS-

1 dan TS 

karena 

target 

telah 

terealisasi 

Tidak 

dilakukan 

perbaika

n pada 

TS-2, TS-

1 dan TS 

Rata-rata dana PkM 

dosen tetap 

program studi ≥ Rp. 
5.000.000,- (setiap 

tahun) 

≥ Rp. 
5.000.000,- 

Rata-rata dana 

PkM DTPS 3 

tahun terakhir 

sebesar Rp. 

93.166.667 

Evaluasi 

oleh 

pimpinan 

fakultas 

dan prodi 

serta pjm 

fakultas 

tarbiyah 

dan 

evaluasi 

diri oleh 

pjm prodi 

Rp. 

37.950.000 

Rp. 

45.500.000 

Rp. 

196.000.000 

Tidak 

dilakukan 

pengendal

ian pada 

TS-2, TS-

1 dan TS 

karena 

target 

telah 

terealisasi 

Tidak 

dilakukan 

perbaika

n pada 

TS-2, TS-

1 dan TS 

Memiliki kecukupan 

dana untuk 

menjamin 

keberlangsungan 

operasional 

tridharma perguruan 

tinggi 

≥ Rp. 
35.000.000 

dana 

operasional 

tridharma telah 

mencukupi 

Tersedianya 

anggaran 

keberlangsung

an operasional 

tridharma 

perguruan 

tinggi Rp. 

126.344.445 

Evaluasi 

oleh 

pimpinan 

fakultas 

dan prodi 

serta pjm 

fakultas 

tarbiyah 

dan 

evaluasi 

diri oleh 

pjm prodi 

Rp. 

147.111.11

1 

Rp. 

176.333.333 

Rp. 

333.638.889 

Tidak 

dilakukan 

pengendal

ian pada 

TS-2, TS-

1 dan TS 

karena 

target 

telah 

terealisasi 

Tidak 

dilakukan 

perbaika

n pada 

TS-2, TS-

1 dan TS 
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Standar Butir Standar Target Pelaksanaan Evaluasi 
Hasil Evaluasi Pengen

dalian 

Perbaik

an TS-2 TS-1 TS 

Realisasi investasi 

(SDM, sarana dan 

prasarana) 

memenuhi seluruh 

kebutuhan akan 

penyelenggaraan 

program 

pendidikan, 

penelitian dan PkM 

serta memenuhi 

standar perguruan 

tinggi terkait 

pendidikan, 

penelitian dan PkM 

Skor rata-rata 

butir tentang 

profil dosen, 

sarana, dan 

prasarana ≥ 3,5 

Realisasi 

investasi (SDM, 

sarana dan 

prasarana) 

telah memenuhi 

kebutuhan 

pengembangan

tridharma 

perguruan 

tinggi 

Evaluasi 

oleh 

pimpinan 

fakultas 

dan prodi 

serta pjm 

fakultas 

tarbiyah 

dan 

evaluasi 

diri oleh 

pjm prodi 

Realisasi 

investasi 

serapan 

anggaran 

100% 

Realisasi 

investasi 

serapan 

anggaran 

100% 

Realisasi 

investasi 

serapan 

anggaran 

100% 

Tidak 

dilakukan 

pengendal

ian pada 

TS-2, TS-

1 dan TS 

karena 

target 

telah 

terealisasi 

Tidak 

dilakukan 

perbaika

n pada 

TS-2, TS-

1 dan TS 

Memiliki kecukupan 

dana untuk rencana 

pengembangan 

prodi 

Tersedianya 

dana untuk 

rencana 

pengembangan 

prodi 

Realisasi 

kecukupan 

anggaran untuk 

pengembangan 

prodi 

Evaluasi 

oleh 

pimpinan 

fakultas 

dan prodi 

serta pjm 

fakultas 

tarbiyah 

dan 

evaluasi 

diri oleh 

pjm prodi 

Realisasi 

kecukupan 

anggaran 

pengemba

ngan prodi 

100% 

Realisasi 

kecukupan 

anggaran 

pengemban

gan prodi 

100% 

Realisasi 

kecukupan 

anggaran 

pengemban

gan prodi 

100% 

Tidak 

dilakukan 

pengendal

ian pada 

TS-2, TS-

1 dan TS 

karena 

target 

telah 

terealisasi 

Tidak 

dilakukan 

perbaika

n pada 

TS-2, TS-

1 dan TS 

Sarana 

dan 

Prasana 

Menyediakan 

sarana dan 

prasarana yang 

lengkap, mutakhir, 

mudah diakses, dan 

dievaluasi secara 

berkala untuk 

menjamin 

pencapaian capaian 

pembelajaran dan 

meningkatkan 

suasana akademik 

80% sarana 

dan prasarana 

telah tersedia 

dan dievaluasi 

secara berkala 

80% sarana 

dan prasarana 

telah tersedia 

dan dievaluasi 

secara berkala 

Evaluasi 

oleh 

pimpinan 

fakultas 

dan prodi 

serta pjm 

fakultas 

tarbiyah 

dan 

evaluasi 

diri oleh 

pjm prodi 

70% 80% 90% Tidak 

dilakukan 

pengendal

ian pada 

TS-2, TS-

1 dan TS 

karena 

target 

telah 

terealisasi 

Tidak 

dilakukan 

perbaika

n pada 

TS-2, TS-

1 dan TS 

 

8. Kepuasan Pengguna 

Pengukuran kepuasan  sivitas  akademika terhadap   layanan   pengelolaan   keuangan   

maupun   sarana   dan prasarana yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 

a) Instrumen kepuasan  sivitas  akademika terhadap   layanan   pengelolaan   keuangan   

maupun   sarana   dan prasarana telah terbukti valid secara isi dan konstruk serta 

memiliki keofisien reliabilitas yang tinggi (Lampiran 5.7). Hal ini dapat dimaknai 

bahwa butir-butir instrumen yang digunakan dalam pengukuran kepuasan  sivitas  

akademika terhadap   layanan   pengelolaan   keuangan   maupun   sarana   dan 

prasarana mudah dipahami dan hasilnya dapat dipercaya karena memiliki tingkat 

konsistensi yang tinggi. Pengukuran kepuasan juga telah dilaksanakan sejak tahun 

2018. Hasilnya terekam dalam database bebrbasis cloud (Google Drive Prodi PGMI) 

dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui tingkat kepuasan  

sivitas  akademika terhadap   layanan   pengelolaan   keuangan   maupun   sarana   

dan prasarana setiap tahunnya (Lampiran 5.7). 

b) Luaran dari hasil kepuasan  sivitas  akademika terhadap   layanan   pengelolaan   

keuangan   maupun   sarana   dan prasarana berbentuk Laporan Kegitan (Lampiran 

https://drive.google.com/drive/folders/1a3OmB5wy-Avtzsd6v-Y3d2qliPKpFI1z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a3OmB5wy-Avtzsd6v-Y3d2qliPKpFI1z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a3OmB5wy-Avtzsd6v-Y3d2qliPKpFI1z?usp=sharing
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5.8) yang dikumpulkan setiap tahun di Prodi PGMI. Hasil pengukuran kepuasan juga 

telah digunakan untuk perbaikan yang berkelanjutan. 

9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa sebesar 100% indikator kriteria 

Keuangan, Sarana, dan Prasarana telah mencapai target yang telah ditetapkan. 

Indikator yang berkaitan dengan standar keuangan (Rata-rata dana operasional 

pendidikan/mahasiswa setiap prodi ≥ Rp. 20.000.000,-, Rata-rata dana penelitian dosen 

tetap program studi ≥ Rp. 10.000.000, Rata-rata dana PkM dosen tetap program studi 

≥ Rp. 5.000.000,-, Memiliki kecukupan dana untuk menjamin keberlangsungan 

operasional tridharma perguruan tinggi, Memiliki kecukupan dana untuk rencana 

pengembangan prodi) telah mencapai target 100% dan indikator yang berkaitan dengan 

standar sarana dan prasarana (Menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap, 

mutakhir, mudah diakses, dan dievaluasi secara berkala untuk menjamin pencapaian 

capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik) telah mencapai target 

100%.  Secara detail, simpulan hasil evaluasi dan tindak lanjut yang berisi pemosisian, 

masalah, akar masalah, rencana perbaikan, dan upaya pengembagnagn kriteria 

penelitian disajikan pada Tabel II.26. 

Tabel II.26 Simpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Keuangan, Sarana dan Prasarana 

Standar Pemosisian Masalah Akar Masalah Rencana Perbaikan 
Pengembangan 

Strategi 

Keuangan 100% butir standar 

keuangan telah 

mencapai target 

yang ditetapkan 

Tidak ditemukan 

masalah dalam 

pencapaian standar 

keuangan 

dikarenakan 100% 

butir standar 

keuangan telah 

mencapai target yang 

ditetapkan. 

Tidak ditemukan 

masalah sehingga 

akar masalah belum 

bisa ditentukan 

100 % butir standar keaungan 

telah mencapai target yang 

ditetapkan sehingga lebih 

dilakukan upaya peningkatan 

Peningkatan anggaran untuk 

operasional tridharma 

perguruan tinggi, agar 

kualiatas SDM meningkat. 

Sarana dan Prasarana 100% butir standar 

sarana dan 

prasarana telah 

mencapai target 

yang ditetapkan 

Tidak ditemukan 

masalah dalam 

pencapaian standar 

sarana dan prasana 

dikarenakan 100% 

butir telah mencapai 

target yang 

ditetapkan. 

Tidak ditemukan 

masalah sehingga 

akar masalah belum 

bisa ditentukan 

100 % butir standar sarana dan 

prasana telah mencapai target 

yang ditetapkan sehingga lebih 

dilakukan upaya peningkatan 

Evaluasi peningkatan kualitas 

dan kuantitas sarana dan 

prasarana  

 

C.6. Pendidikan 

1. Latar Belakang 

Kriteria pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran (karakteristik proses 

pembelajaran, rencana proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, 

monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran), integrasi 

kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, serta suasana akademik Prodi PGMI. 

IAIN Bone telah menetapkan strategi untuk pencapaian standar isi pendidikan 

(Lampiran 6.1), standar proses pendidikan (Lampiran 6.2), dan standar penilaian 

https://drive.google.com/drive/folders/1a3OmB5wy-Avtzsd6v-Y3d2qliPKpFI1z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CeqShXZNdJs6RgTHgDiybh5vIhO1b9Au?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CeqShXZNdJs6RgTHgDiybh5vIhO1b9Au?usp=sharing
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pendidikan (Lampiran 6.3). Strategi yang telah ditetapkan tersebut kemudian 

dikembangkan lebih lanjut dan kemudian ditetapkan dalam bentuk Program Kerja 

Tahunan Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI.  

Penetapan strategi dalam pencapain standar pendidikan IAIN Bone bertujuan untuk 

menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan sumber daya manusia 

yang berkualitas dan profesional serta memiliki integritas pribadi sebagai sarjana 

muslim. Secara spesifik, penetapan strategi pencapaian standar Pendidikan IAIN Bone 

bertujuan untuk: (1) memastikan dan menjamin terselenggaranya pendidikan dan 

pembelajaran yang unggul; (2) terwujudnya potensi dan kepribadian mahasiswa yang 

berkualitas tinggi; (3) memastikan dan menjamin terwujudnya lulusan yang relevan dan 

berdayasaing tinggi secara nasional dan regional; (4) memastikan dan menjamin 

terwujudnya kapasitas kelembagaan layanan pendidikan sesuai kebutuhan pemangku 

kepentingan; (5) memastikan dan menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat ke dalam kegiatan pembelajaran. 

Pemilihan/penetapan strategi pencapaian standar Pendidikan didasarkan atas hasil 

analisis faktor internal dan eksternal pada Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI. Hasil 

analisis faktor tersebut dimanfaatkan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan serta 

peluang dan ancaman dalam pencapaian standar Pendidikan. 

2. Kebijakan 

Dokumen formal kebijakan pendidikan dan panduan akademik yang memuat tujuan dan 

sasaran pendidikan, strategi, metode, dan instrumen untuk mengukur efektivitas Prodi 

PGMI adalah sebagai berikut: 

a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lampiran P.1). 

b) Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lampiran 3.2).  

c) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lampiran P.4). 

d) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek Dikti) 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi (Lampiran P.6). 

e) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone (Lampiran P.23). 

f) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Statuta 

Institut Agama Islam Negeri Bone (Lampiran P.42). 

g) Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 247 Tahun 2019 

Tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Bone Tahun 2018-2022 

(Lampiran 6.11). 

h) Statuta IAIN Bone (Lampiran DI.5). 

i) Standar Mutu Pendidikan Nomor 248 Tahun 2019 (Lampiran P.18) 

j) SOP Pelaksanaan Pembelajaran (Lampiran 6.14) 

k) Buku Pedoman/ Panduan Akademik Fakutas Tarbiyah IAIN Bone (Lampiran 6.15) 

3. Strategi Pencapaian Standar 

Fakultas Tarbiyah telah mengembangkan delapan belas strategi untuk mencapai 

standar Pendidikan yang telah ditetapkan IAIN Bone dan melampaui SN-DIKTI. 

Kedelapan belas strategi tersebut tertuang dalam Renstra Fakultas Tarbiyah (Lampiran 

DI.4). Selain itu, kedelapan strategi tersebut juga telah diimplementasikan oleh Prodi 

PGMI dalam empat tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan 

pelaporan. Keempat tahapan tersebut digambarkan secara detail pada Tabel II.27. 

https://drive.google.com/drive/folders/1CeqShXZNdJs6RgTHgDiybh5vIhO1b9Au?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C7XR_5aBDxPU0mbyFNhjYtRMUU6Vrs1L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K4oZy2Ltck2rjTDmJ0UqEjFTzGkv3u8o?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yakyZR7dEueYYWUV40C6lkJksZhRWXMz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yakyZR7dEueYYWUV40C6lkJksZhRWXMz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yakyZR7dEueYYWUV40C6lkJksZhRWXMz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
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Tabel II.27 Strategi Pencapaian Standar Kriteria Pendidikan 

Nama Standar Butir Standar Strategi Pencapaian 
Sumber Daya yang 

Dialokasikan 
Mekanisme Kontrol 

Standar Isi 

Pendidikan 

Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara 

berkala tiap 4 tahun melibatkan pemangku 

kepentingan internal dan eksternal, serta 

direview oleh pakar bidang ilmu program studi, 

industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan 

IPTEKS dan kebutuhan pengguna 

Menetapkan kebijakan 

pemutakhiran kurikulum 

secara berkala dengan 

melibatkan pemangku 

kepentingan internal dan 

eksternal serta di review oleh 

pakar bidang ilmu program 

studi 

SDM (Dosen dan tenaga 

kependidikan) 

Anggaran yang memadai 

Fasilitas yang di 

perlukan. 

Monev oleh Pimpinan 

Fakultas Tarbiyah 

Bersama dengan tim PJM 

Fakultas Tarbiyah  

Audit mutu internal oleh 

tim auditor  

Capaian pembelajaran diturunkan dari profil 

lulusan dan memenuhi level KKNI. 

Melakukan FGD dalam 

penentuan capaian 

pembelajaran lulusan sesuai 

dengan level KKNI   

SDM (TIM PJM Fakultas 

Tarbiyah) 

Anggaran yang memadai 

Fasilitas yang di 

perlukan. 

Monev oleh Pimpinan 

Fakultas Tarbiyah 

Bersama dengan tim PJM 

Fakultas Tarbiyah  

Audit mutu internal oleh 

tim auditor  

Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara 

mata kuliah dengan capaian pembelajaran 

lulusan yang digambarkan dalam peta 

kurikulum yang jelas. 

Melakukan pemetaan capaian 

pembelajaran dari masing-

masing mata kuliah melalui 

FGD yang hasilnya diwujudkan 

dalam bentuk peta kurikulum 

SDM (TIM PJM Fakultas 

Tarbiyah) 

Anggaran yang memadai 

Fasilitas yang di 

perlukan. 

Monev oleh Pimpinan 

Fakultas Tarbiyah 

Bersama dengan tim PJM 

Fakultas Tarbiyah  

Audit mutu internal oleh 

tim auditor  

Standar Proses 

Pendidikan 

 

 

Proses pembelajaran program studi memenuhi 

beberapa karakteristik, yaitu interaktif, holistik, 

integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, 

kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. 

Melakukan monitoring dan 

evaluasi proses pembelajaran 

program studi  

SDM (TIM PJM Fakultas 

Tarbiyah) 

Anggaran yang memadai 

Fasilitas yang di perlukan  

Monev oleh Ketua Prodi 

bersama dengan tim PJM 

Prodi PGMI  

Audit mutu internal oleh 

tim auditor 

 

RPS memuat identitas, capaian pembelajaran 

prodi, capaian pembelajaran mata kuliah, 

kemampuan akhir yang diharapkan, bahan 

kajian/materi pembelajaran, metode 

pembelajaran, waktu dan tahapan belajar, 

indikator dan kriteria penilaian, bobot nilai, dan 

daftar referensi. 

Penetapan dokumen kebijakan 

tentang template RPS yang 

harus disiapkan DTPS lingkup 

Fakultas Tarbiyah  

SDM (Dosen dan tenaga 

kependidikan) 

Anggaran yang memadai 

Fasilitas yang di perlukan  

Monev oleh Ketua Prodi 

bersama dengan tim PJM 

Prodi PGMI  

Audit mutu internal oleh 

tim auditor 

 

Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, 

memiliki kedalaman dan keluasan yang 

relevan untuk mencapai capaian pembelajaran 

lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. 

Melakukan Monitoring dan 

evaluasi kesesuaian Isi materi 

pembelajaran sesuai dengan 

RPS, memiliki kedalaman dan 

keluasan yang relevan untuk 

mencapai capaian 

pembelajaran lulusan, serta 

ditinjau ulang secara berkala 

SDM (TIM PJM Fakultas 

Tarbiyah) 

Anggaran yang memadai 

Fasilitas yang di perlukan  

Monev oleh Ketua Prodi 

bersama dengan tim PJM 

Prodi PGMI  

Audit mutu internal oleh 

tim auditor 

 

Pembelajaran berlangsung dalam bentuk 

Interaksi antara dosen, mahasiswa, dan 

sumber belajar dalam lingkungan belajar 

tertentu secara online 20% dan offline 80% 

dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. 

Menyediakan sarana dan 

prasarana yg memadai untuk 

mendukung proses 

pembelajaran  

SDM (TIM PJM Fakultas 

Tarbiyah) 

Anggaran yang memadai 

Fasilitas yang di 

perlukan. 

Monev oleh Ketua Prodi 

bersama dengan tim PJM 

Prodi PGMI  

Audit mutu internal oleh 

tim auditor 

 

Memiliki sistem pemantaun proses 

pembelajaran yang dilaksanakan secara 

periodik untuk menjamin kesesuaian dengan 

RPS dalam rangka menjaga mutu proses 

pembelajaran 

Membentuk sistem penjamin 

mutu tigkat Fakultas dan Prodi 

SDM (TIM PJM Fakultas 

Tarbiyah) 

Anggaran yang memadai 

Fasilitas yang di 

perlukan. 

Monev oleh Ketua Prodi 

bersama dengan tim PJM 

Prodi PGMI  

Audit mutu internal oleh 

tim auditor 

 

Mengintegrasikan kegiatan penelitian ke dalam 

pembelajaran secara komprehensif dan rinci. 

Mendorong setiap DTPS untuk 

mengikuti kegiatan workshop 

yang berkaitan dengan cara 

mengntegrasikan hasil 

penelitian ke dalam 

pembelajaran 

SDM (Tim PJM Prodi) 

Anggaran yang memadai 

Fasilitas yang di 

perlukan. 

Monev oleh Ketua Prodi 

bersama dengan tim PJM 

Prodi PGMI  

Audit mutu internal oleh 

tim auditor 
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Nama Standar Butir Standar Strategi Pencapaian 
Sumber Daya yang 

Dialokasikan 
Mekanisme Kontrol 

Mengintegrasikan kegiatan PkM ke dalam 

pembelajaran secara komprehensif dan rinci. 

Mendorong setiap DTPS untuk 

mengikuti kegiatan workshop 

yang berkaitan dengan cara 

mengntegrasikan hasil PkM ke 

dalam pembelajaran 

SDM (TIM PJM Fakultas 

Tarbiyah) 

Anggaran yang memadai 

Fasilitas yang di 

perlukan. 

Monev oleh Ketua Prodi 

bersama dengan tim PJM 

Prodi PGMI  

Audit mutu internal oleh 

tim auditor 

 

Metode pembelajaran dilaksanakan sesuai 

dengan capaian pembelajaran (CPL) yang 

direncanakan pada 75% s.d. 100% mata 

kuliah. 

Melakukan monitoring dan 

evluasi RPS setiap mata kuliah 

secara berkala 

SDM (Tim PJM Prodi) 

Anggaran yang memadai 

Fasilitas yang di 

perlukan. 

Monev oleh Ketua Prodi 

bersama dengan tim PJM 

Prodi PGMI  

Audit mutu internal oleh 

tim auditor 

 

Persentase pembelajaran yang dilaksanakan 

dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik 

lapangan adalah 20% 

Menyediakan sarana dan 

prasarana yang mendukung 

pelaksanaan perkuliahan 

praktikum, praktik, atau praktik 

lapangan 

SDM (Tim PJM Prodi) 

Anggaran yang memadai 

Fasilitas yang di 

perlukan. 

Monev oleh Ketua Prodi 

bersama dengan tim PJM 

Prodi PGMI  

Audit mutu internal oleh 

tim auditor 

Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan 

proses pembelajaran yang mencakup 

karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, 

proses pembelajaran, dan beban belajar 

mahasiswa secara konsisten dan tindak lanjuti 

Membentuk tim PJM Fakultas 

dan Prodi 

SDM (Tim PJM Prodi) 

Anggaran yang memadai 

Fasilitas yang di 

perlukan. 

Monev oleh Pimpinan 

Fakultas Tarbiyah 

Bersama dengan tim PJM 

Fakultas Tarbiyah  

Audit mutu internal oleh 

tim auditor  

Melaksanakan program dan kegiatan diluar 

proses pembelajaran secara terstruktur dan 

berkala (tiga bulan sekali) untuk meningkatkan 

suasana akademik 

Menyediakan anggaran yang 

cukup untuk kegiatan 

kemahasiwaan 

SDM (Tim PJM Prodi) 

Anggaran yang memadai 

Fasilitas yang di 

perlukan. 

Monev oleh Ketua Prodi 

bersama dengan tim PJM 

Prodi PGMI  

Audit mutu internal oleh 

tim auditor 

Persentase mahasiswa yang menyatakan 

puas terhadap perkuliahan yang telah 

dijalaninya minimal 75% pada setiap mata 

kuliah. 

Melakukan perbaikan 

berdarkan hasil monitoring dan 

evaluasi proses pelaksaan 

pembeljaran setiap semester 

SDM (Tim PJM Prodi) 

Anggaran yang memadai 

Fasilitas yang di 

perlukan. 

Monev oleh Pimpinan 

Fakultas Tarbiyah 

Bersama dengan tim PJM 

Fakultas Tarbiyah  

Audit mutu internal oleh 

tim auditor  

Standar Penilaian 

Pembelajaran 

Penilaian pembelajaran harus memenuhi 

prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, 

dan transparan dilakukan secara integral dan 

dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian 

minimum 70% dari jumlah mata kuliah. 

Penetapan dokumen kebijakan 

tentang standar penilaian 

pembelajaran 

SDM (Tim PJM Prodi) 

Anggaran yang memadai 

Fasilitas yang di 

perlukan. 

Monev oleh Ketua Prodi 

bersama dengan tim PJM 

Prodi PGMI  

Audit mutu internal oleh 

tim auditor 

Kesesuaian teknik penilaian (observasi, 

partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, 

dan angket) dan instrumen penilaian (penilaian 

proses dalam bentuk rubrik, dan penilaian hasil 

dalam bentuk portofolio, atau karya desain) 

terhadap capaian pembelajaran minimum 75% 

s.d. 100% dari jumlah mata kuliah. 

Penetapan dokumen kebijakan 

tentang teknik dan instrumen 

yang digunakan dalam 

penilaian pembelajaran 

SDM (Tim PJM Prodi) 

Anggaran yang memadai 

Fasilitas yang di 

perlukan. 

Monev oleh Ketua Prodi 

bersama dengan tim PJM 

Prodi PGMI  

Audit mutu internal oleh 

tim auditor 

Penilaian pembelajaran harus mencakup 7 

unsur sebagai berikut:  

Kontrak rencana penilaian 

Penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan  

Umpan balik dan kesempatan untuk 

mempertanyakan hasil kepada mahasiswa 

Dokumentasi penilaian proses dan hasil 

belajar mahasiswa  

Prosedur yang mencakup tahap perencanaan, 

kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi 

kinerja, pengembalian hasil observasi, dan 

pemberian nilai akhir  

Pelaporan penilaian berupa kualifikasi 

keberhasilan mahasiswa dalam menempuh 

suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan 

angka  

Penetapan dokumen kebijakan 

tentang unsur-unsur penilaian 

dalam embelajaran 

SDM (Tim PJM Prodi) 

Anggaran yang memadai 

Fasilitas yang di 

perlukan. 

Monev oleh Ketua Prodi 

bersama dengan tim PJM 

Prodi PGMI  

Audit mutu internal oleh 

tim auditor 
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Nama Standar Butir Standar Strategi Pencapaian 
Sumber Daya yang 

Dialokasikan 
Mekanisme Kontrol 

Bukti-bukti rencana dan telah melakukan 

proses perbaikan berdasar hasil monev 

penilaian 

 

Melakukan analisis dan menindaklanjuti hasil 

pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa 

terhadap proses pendidikan minimal 2 kali 

setiap semester 

Melakukan monitoring dan 

evaluasi  

SDM (Tim PJM Prodi) 

Anggaran yang memadai 

Fasilitas yang di 

perlukan. 

Monev oleh Ketua Prodi 

bersama dengan tim PJM 

Prodi PGMI  

Audit mutu internal oleh 

tim auditor 

 

4. Indikator Kinerja Utama 

a) Kurikulum 

1) Kurikulum Prodi PGMI telah dievaluasi dan dimutakhirkan secara berkala setiap 4 

tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (pimpinan Fakultas 

Tarbiyah, pimpinan Prodi PGMI, dosen, tenaga kependidikan) dan eksternal 

(alumni, mitra/pengguna lulusan), serta direview oleh pakar bidang ilmu program 

studi (pakar dalam bidang pendidikan dasar. Selain itu, kurikulum Prodi PGMI 

telah sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. 

2) Dokumen kurikulum 

a. Profil utama lulusan Program Studi Pendidikan Guru MI adalah sebagai 

pendidik/guru kelas MI/SD, peneliti dan pengembang bahan ajar SD/MI yang 

berpengetahuan luas, mendalam dan mutakhir; berkepribadian baik, 

berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya dan berkemampuan dalam 

melaksanakan tugas serta bertanggungjawab berlandaskan etika Islam, 

keilmuan dan keahlian. Profil lulusan Prodi PGMI dideskripsikan pada Tabel 

II.28. Capaian pembelajaran Prodi PGMI telah sesuai dengan profil lulusan dan 

level KKNI/SKKNI yang sesuai serta mengacu pada hasil kesepakatan dengan 

asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi. 

b. Struktur kurikulum Prodi PGMI telah memuat keterkaitan antara matakuliah 

dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta 

kurikulum yang jelas (Lampiran 6.28). Capaian pembelajaran lulusan telah 

dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada 

capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian 

pembelajaran lulusan. 

c. Prodi PGMI juga telah menyediakan dokumen pemetaan capain pembelajaran, 

bahan kajian, dan mata kuliah (Lampiran 6.28). 

Tabel II.28 Profil Lulusan Prodi PGMI 

No Profil Lulusan Deskripsi Profil Lulusan 

1 Pendidik/Praktisi Pendidikan Sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, 

kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai pendidik guru kelas yang 

mencakup bidang mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn, IPA, IPS dan Matematika 

pada sekolah/madrasah (SD/MI) yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan 

mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab 

berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian 

2 Asisten Peneliti Sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, 

kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai asisten peneliti dalam bidang 

guru kelas yang mencakup bidang mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn, IPA, IPS 

dan Matematika pada sekolah/madrasah (SD/MI) yang berkepribadian baik, 

berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas 

dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan 

keahlian. 

https://drive.google.com/drive/folders/1OSbpBIIXurKRQgB6EIQmHvQjQJ5jJB3j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OSbpBIIXurKRQgB6EIQmHvQjQJ5jJB3j?usp=sharing
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3 Pengembang Bahan Ajar Sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, 

kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai pengembang bahan ajar dalam 

bidang guru kelas yang mencakup bidang mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn, 

IPA, IPS dan Matematika pada sekolah/madrasah 208 (SD/MI) yang berkepribadian 

baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan 

tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan 

dan keahlian 

 

Tabel II.29 Sebaran MK berdasarkan CPL 

Semester Program 

Beban 

Belajar 

Mahasiswa 

Capaian Pembelajaran 

Sikap Pengetahuan Keterampilan 

Satu (I) 

Mata Kuliah 

Pengembangan 

Kepribadian (6) 

12 SKS 6 MK 6 MK 6 MK 

Mata Kuliah 

Keilmuan dan 

Keterampilan (5) 

10 SKS 5 MK 5 MK 5 MK 

Dua (II) 

Mata Kuliah 

Pengembangan 

Kepribadian (5) 

10 SKS 5 MK 5 MK 3 MK 

Mata Kuliah 

Keilmuan dan 

Keterampilan (3) 

6 SKS 3 MK 3 MK 2 MK 

Mata Kuliah Perilaku 

Berkarya (4) 
8 SKS 4 MK 4 MK 4 MK 

Tiga (III) 

Mata Kuliah 

Pengembangan 

Kepribadian (1) 

2 SKS 1 MK 1 MK 1 MK 

Mata Kuliah 

Keilmuan dan 

Keterampilan (2) 

4 SKS 2 MK 2 MK 2 MK 

Mata Kuliah Perilaku 

Berkarya (8) 
16 SKS 8 MK 8 MK 8 MK 

Mata Kuliah Pilihan 

(1) 
2 SKS 1 MK 1 MK 1 MK 

Empat (IV) 

Mata Kuliah 

Pengembangan 

Kepribadian (2) 

4 SKS 2 MK 2 MK 2 MK 

Mata Kuliah Perilaku 

Berkarya (6) 
12 SKS 6 MK 6 MK 6 MK 

Mata Kuliah Pilihan 

(2) 
4 SKS 2 MK 2 MK 2 MK 

Mata Kuliah Keahlian 

Berkarya (2) 
4 SKS 2 MK 2 MK 2 MK 

Lima (V) 
Mata Kuliah Perilaku 

Berkarya (10) 
20 SKS 10 MK 10 MK 10 MK 

Enam (VI) 

Mata Kuliah Keahlian 

Berkarya (6) 
13 SKS 6 MK 6 MK 6 MK 

Mata Kuliah Pilihan 

(1) 
2 SKS 1 MK 1 MK 1 MK 

Tujuh (VII) 

Mata Kuliah 

Berkehidupan 

Bersama (3) 

10 SKS 3 MK 3 MK 3 MK 

Delapan 

(VIII) 

Mata Kuliah Keahlian 

Berkarya (1) 
6 SKS 1 MK 1 MK 1 MK 

 

b) Pembelajaran 

1) Karakteristik Proses Pembelajaran 

Sebagian besar mata kuliah di Prodi PGMI telah menerapkan proses 

pembelajaran yang memenuhi karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, 
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kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Hal ini 

dapat dibuktikan dari Langkah pembelajaran yang dibuat oleh dosen pengampu 

mata kuliah Prodi PGMI dalam bentuk RPS. (Lampiran 6.17). 

2) Rencana Proses Pembelajaran 

Tersedianya dokumen RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan 

kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian 

pembelajaran. Selain itu, RPS yang dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah di 

Prodi PGMI telah ditinjau dan disesuaikan secara berkala setiap semester. Selain 

itu, RPS Prodi PGMI dapat diakses dengan mudah melalui website PGMI 

(Lampiran 6.18). Isi materi pembelajaran telah sesuai dengan RPS serta memiliki 

kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran 

lulusan dan ditinjau ulang secara berkala. Untuk menjamin kedalaman dan 

keluasan isi materi pembelajaran, RPS Prodi PGMI disusun oleh tim dosen mata 

kuliah serumpun dan disahkan oleh Ketua Prodi PGMI serta ditinjau ulang secara 

berkala (setiap tahun).   

3) Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

Pelaksanaan proses pembelajaran di Prodi PGMI telah dilaksanakan dalam 

bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan 

belajar tertentu baik secara on-line (menggunakan LMS, zoom, google meet) 

maupun secara off-line. Pelaksanan pembelajaran daring salah satunya 

berdasarkan surat Edaran Rektor tentang pelaksanaan pembelajaran daring 

(Lampiran 6.19).  Pelaksanaan pembelajaran daring juga dilengkapi dengan 

pedoman pelaksanaan perkuliahan yang dapat diakses secara online. 

Pelaksanaan proses pembelajaran di Prodi PGMI telah dipantau secara berkala 

setiap semester dengan menggunakan sistem EDOM, serta melalui kegiatan 

rapat internal prodi dan monev (monitoring dan evaluasi) oleh PJM Prodi PGMI. 

Hasil monev terdokumentasi dan dapat diakses dengan mudah oleh pemangku 

kepentingan (Lampiran 6.20).    

Proses pembelajaran di Prodi PGMI yang terkait dengan penelitian telah mengacu 

pada SN Dikti Penelitian yang mencakup hasil, isi, proses dan penilaian penelitian 

(Lampiran 6.21). Judul penelitian DTPS yang telah diintegrasikan ke dalam 

pembelajaran sebanyak 15 penelitian pada 15 mata kuliah (Tabel LKPS 5b). 

Proses pembelajaran di Prodi PGMI yang terkait dengan pengabdian kepada 

masyarakat telah mengacu pada SN Dikti pengabdian kepada masyarakat yang 

mencakup hasil, isi, proses dan penilaian pengabdian kepada masyarakat. Judul 

pengabdian kepada masyarakat DTPS yang telah diintegrasikan ke dalam 

pembelajaran sebanyak 1 PkM pada 1 mata kuliah (Tabel LKPS 5b). 

Pelaksanaan proses pembelajaran di Prodi PGMI telah menggunakan 

pembelajaran yang variatif, di antaranya: metode diskusi kelompok, simulasi, 

pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis masalah, projek dan tematik. 

Metode tersebut telah sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan 

pada 75% s.d. 100% mata kuliah (Lampiran 6.22). Pembelajaran dalam bentuk 

praktik/praktikum/praktik lapangan pada Prodi PGMI disajikan pada Tabel II.30. 

Tabel II.30. Mata Kuliah Berbentuk Praktik/Praktikum/Praktik Lapangan 

MK Jumlah SKS Konversi SKS ke Jam 

Pendidikan Jasmani 1 2 2 x 50’ 
Pendidikan Jasmani 2 2 2 x 50’ 

https://drive.google.com/drive/folders/1OSbpBIIXurKRQgB6EIQmHvQjQJ5jJB3j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OSbpBIIXurKRQgB6EIQmHvQjQJ5jJB3j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OSbpBIIXurKRQgB6EIQmHvQjQJ5jJB3j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OSbpBIIXurKRQgB6EIQmHvQjQJ5jJB3j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OSbpBIIXurKRQgB6EIQmHvQjQJ5jJB3j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NyFsgVwN8arnPztlEbQP_Lv_4T9huLVL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NyFsgVwN8arnPztlEbQP_Lv_4T9huLVL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OSbpBIIXurKRQgB6EIQmHvQjQJ5jJB3j?usp=sharing
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MK Jumlah SKS Konversi SKS ke Jam 

Seni dan Keterampilan Budaya 1 2 2 x 50’ 
Seni dan Keterampilan Budaya 2 2 2 x 50’ 

Pembelajaran Pendidikan Jasmani 2 2 x 50’ 
Pembelajaran Bahasa Indonesia 2 2 x 50’ 

Pembelajaran IPA 2 2 x 50’ 
Pembelajaran PKn 2 2 x 50’ 

Pembelajaran Matematika 2 2 x 50’ 
Pembelajaran IPS 2 2 x 50’ 

Pembelajaran Qur’an Hadist 2 2 x 50’ 
Pembelajaran Bahasa Arab 2 2 x 50’ 

Pembelajaran SKI 2 2 x 50’ 
Pembelajaran Akidah Akhlak 2 2 x 50’ 

Pembelajaran Fiqih 2 2 x 50’ 
Pembelajaran Bahasa Inggris 2 2 x 50’ 

Microteaching 2 2 x 50’ 
KKLP 6 6 x 50’ 

Aplikasi Komputer 2 2 x 50’ 

4) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran 

Fakultas Tarbiyah telah memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, 

perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa 

yang dilaksanakan secara konsisten tiap semester. 

5) Mutu Pelaksanaan Penilaian pembelajaran 

Penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa di Prodi PGMI telah 

memenuhi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan. Proses 

penilaian telah terintegrasi dengan berbagai macam teknik penilaian, di antaranya 

tes tulis, tes lisan, unjuk kerja.  Penilaian proses dan hasil pembelajaran 

mahasiswa di Prodi PGMI telah mencakup beberapa unsur, di antaranya 

mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai 

kontrak/kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk 

mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian 

proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap 

perencanaan, kegiatan pemberian soal/tugas, obsevasi kinerja, pengembalian 

hasil observasi dan pemberian nilai akhir, serta pelaporan penilaian berupa 

kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam 

bentuk huruf dan angka. 

6) Luaran penelitian dosen tetap Prodi PGMI yang terintegrasi dalam pembelajaran 

pada 3 tahun terakhir sebanyak 15 luaran untuk 15 mata kuliah (matematika 1, 

Matematika 2, IPA 1, IPA 2,  dan Bahasa Indonesia 1, Pengantar Kurikulum, 

Telaah Kurikulum, Media Pembelajaran, Statistik Pendidikan, Dasar-dasar 

Pendidikan, Penelitian Tindakan Kelas, Pembelajaran Matematika, Pembelajaran 

Penjas, Pendidikan Jasmani, Pembelajaran IPA dan Metodologi Riset).  (Tabel 

5.b LKPS) 

c) Suasana Akademik 

Prodi PGMI bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Prodi PGMI telah 

melaksanakan kegiatan ilmiah di luar pembelajaran berupa wisata edukasi dan 

training job (Lampiran 6.23). 

5. Indikator Kinerja Tambahan 

Indikator kinerja tambahan pendidikan yang ditetapkan Fakultas Tarbiyah dan Prodi 

PGMI berkaitan dengan standar proses pendidikan, yakni Menjamin mutu lulusan 

https://drive.google.com/drive/folders/1NyFsgVwN8arnPztlEbQP_Lv_4T9huLVL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NyFsgVwN8arnPztlEbQP_Lv_4T9huLVL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OSbpBIIXurKRQgB6EIQmHvQjQJ5jJB3j?usp=sharing
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dengan menetapkan standar hapalan surah pendek dan Peningkatan suasana 

akademik . Hal ini dimaksudkan agar standar proses pendidikan yang telah ditetapkan 

IAIN Bone melampaui  SN-DIKTI. Indikator kinerja tambahan pendidikan yang 

ditetapkan telah diukur, dimonitoring, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan 

berkelanjutan. Pengukuran indikator kinerja tambahan telah dilakukan secara berkala 

setiap 6 bulan sekali oleh PJM Prodi PGMI bersama PJM Fakultas Tarbiyah 

berdasarkan SK Rektor Nomor 393 tahun 2019 tentang Penetapan Penanggung Jawab 

Jaminan Mutu pada Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi IAIN Bone (Lampiran 

P.39). Hasil pengukuran PJM Prodi PGMI bersama PJM Fakultas Tarbiyah pada 6 bulan 

pertama telah dimanfaatkan Prodi PGMI untuk mengontrol jumlah mahasiswa yang 

mampu menghapal surah-surah pendek yang ditargetkan dan rencana pelaksanaan 

piknik akademik. Hasil pengukuran yang telah dilakukan PJM Prodi PGMI bersama PJM 

Fakultas Tarbiyah pada 6 bulan kedua digunakan untuk mengevaluasi capaian target 

indikator kinerja tambahan setiap tahunnya. Hasil evaluasi yang telah dilakukan 

kemudian dianalisis dan dimanfaatkan Prodi PGMI untuk perbaikan yang berkelanjutan. 

Hasil pengukuran, monitoring, evaluasi, dan analisis indikator kinerja tambahan 

disajikan pada Tabel II.31. 

Tabel II.31 Hasil Pengukuran, Monitoring, Evaluasi, dan Analisis Indikator Tambahan Kriteria 

Pendidikan 

Standar Butir Standar 
Indikator Kinerja 

Tambahan 
Target 

Monitoring Dan 

Evaluasi 

Perbaikan 

Berkelanjutan 

Standar Proses 

Pendidikan 

Menjamin mutu lulusan dengan 

menetapkan standar hapalan 

surah pendek 

Mewajibkan mahasiswa 

mengahapalkan 24 surah-

surah pendek sebagai 

persyaratan mengikuti ujian 

munaqasyah (Skripsi) 

Semua mahasiswa 

yang akan 

mengikuti ujian 

munaqasyah 

Monitoring dan evaluasi 

hapalan surah-surah 

pendek 

Temuan Monev: 

Program 

terlaksana sesuai 

target pada tahun 

2018, 2019, dan 

2020. 

 

Standar Proses 

Pendidikan 

Peningkatan suasana akademik Pelaksanaan program 

Wisata edukasi dan training 

job untuk mendukung 

peningkatan suasana 

akademik 

10 orang 

mahasiswa 

mengikuti program 

Wisata edukasi dan 

training job setiap 

tahun.  

Monitoring dan evaluasi 

program Wisata edukasi 

dan training job dilakukan 

oleh PJM Prodi dan 

dipantau oleh PJM 

Fakultas Tarbiyah 

Temuan Monev: 

Program 

terlaksana sesuai 

target pada tahun 

2018 dan 2019, 

namun tidak 

terlaksana pada 

tahun 2020. 

Tindak lanjut:  

 

6. Evaluasi Capaian Kinerja 

Untuk mengetahui keberhasilan dan ketidakberhasilan kriteria Penddikan, maka 

selanjutnya dilakukan kegiatan evaluasi capaian kinerja dengan cara membandingkan 

indikator kinerja utama (4. Indikator Kinerja Utama) dan indikator kinerja tambahan (5. 

Indikator Kinerja Tambahan) dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra 

Fakultas Tarbiyah IAIN Bone (Lampiran DI.4). Dalam kegiatan evaluasi, PJM Prodi 

PGMI dan PJM Fakultas Tarbiyah menggunakan model evaluasi kesenjangan 

(discrepancy) untuk mengetahui kesesuai antara target yang telah ditetapkan dengan 

apa yang telah dicapai. Instrumen pengukuran yang digunakan dalam bentuk non-tes, 

yakni berupa angket, lembar ceklis, dan telaah dokumen. Selain itu, dilakukan analisis 

untuk mengetahui faktor pendukung ketercapaian atau faktor penghambat ketecapaian, 

akar masalah, dan tindak lanjut pada setiap indikator. Hasil evaluasi capaian kinerja 

kriteria pendidikan secara detail disajikan pada Tabel II.32. 

https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
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Tabel II.32. Hasil Evaluasi Capaian Kriteria Pendidikan 

Standar Butir Standar Target 

Ketercapa

ian (Iku & 

Ikt) 

Tercapai/Ti

dak 

Tercapai 

Faktor 
Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut Pendukung 

Ketercapaian 

Penghambat 

Ketercapaian 

Standar Isi 

Pendidikan 

Evaluasi dan 

pemutakhiran 

kurikulum secara 

berkala tiap 4 

tahun melibatkan 

pemangku 

kepentingan 

internal dan 

eksternal, serta 

direview oleh 

pakar bidang ilmu 

program studi, 

industri, asosiasi, 

serta sesuai 

perkembangan 

IPTEKS dan 

kebutuhan 

pengguna 

4 tahun 

sekali 

Dilakukan 

pemutakhira

n kurikulum 

sekali dalam 

4 tahun  

Tercapai Kompetensi SDM, 

Kegiatan 

terprogram, dan 

ketersediaan 

anggaran 

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat 

karena telah 

dilakukan 

pemutakhiran 

kurikulum yang 

terprogram. 

Tidak 

ditemukan 

akar masalah 

karena tidak 

ada faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

tidak ada 

tindak 

lanjut. 

Capaian 

pembelajaran 

diturunkan dari 

profil lulusan dan 

memenuhi level 

KKNI. 

100% 100% Tercapai Kompetensi SDM Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat 

karena capaian 

pembelajaran 

prodi PGMI telah 

diturunkan dari 

profil lulusan dan 

sesuai dengan 

level KKNI. 

Tidak 

ditemukan 

akar masalah 

karena tidak 

ada faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

tidak ada 

tindak 

lanjut. 

Struktur 

kurikulum 

memuat 

keterakaitan 

antara mata 

kuliah dengan 

capaian 

pembelajaran 

lulusan yang 

digambarkan 

dalam peta 

kurikulum yang 

jelas. 

100% 100% Tercapai Kompetensi SDM Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat 

karena Struktur 

kurikulum sudah 

memuat 

keterakaitan 

antara mata 

kuliah dengan 

capaian 

pembelajaran 

lulusan yang 

digambarkan 

dalam peta 

kurikulum yang 

jelas. 

Tidak 

ditemukan 

akar masalah 

karena tidak 

ada faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

tidak ada 

tindak 

lanjut. 

Standar 

Proses 

Pendidikan 

Proses 

pembelajaran 

program studi 

memenuhi 

beberapa 

karakteristik, 

yaitu interaktif, 

holistik, integratif, 

saintifik, 

kontekstual, 

tematik, efektif, 

kolaboratif dan 

berpusat pada 

mahasiswa. 

100% 100% Tercapai Workshop yang 

dilaksanakan 

secara rutin 

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat 

karena proses 

pembelajaran 

prodi PGMI 

memiliki 

karakteristik yang 

interaktif, holistik, 

integratif, saintifik, 

kontekstual, 

tematik, efektif, 

kolaboratif dan 

berpusat pada 

mahasiswa. 

Tidak 

ditemukan 

akar masalah 

karena tidak 

ada faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

tidak ada 

tindak 

lanjut. 
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Standar Butir Standar Target 

Ketercapa

ian (Iku & 

Ikt) 

Tercapai/Ti

dak 

Tercapai 

Faktor 
Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut Pendukung 

Ketercapaian 

Penghambat 

Ketercapaian 

RPS memuat 

identitas, capaian 

pembelajaran 

prodi, capaian 

pembelajaran 

mata kuliah, 

kemampuan 

akhir yang 

diharapkan, 

bahan 

kajian/materi 

pembelajaran, 

metode 

pembelajaran, 

waktu dan 

tahapan belajar, 

indikator dan 

kriteria penilaian, 

bobot nilai, dan 

daftar referensi. 

100% 100% Tercapai Workshop dan 

FGD yang 

dilaksanakan 

secara rutin 

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat 

karena RPS pada 

prodi PGMI 

memuat identitas, 

capaian 

pembelajaran 

prodi, capaian 

pembelajaran 

mata kuliah, 

kemampuan 

akhir yang 

diharapkan, 

bahan 

kajian/materi 

pembelajaran, 

metode 

pembelajaran, 

waktu dan 

tahapan belajar, 

indikator dan 

kriteria penilaian, 

bobot nilai, dan 

daftar referensi. 

Tidak 

ditemukan 

akar masalah 

karena tidak 

ada faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

tidak ada 

tindak 

lanjut. 

Isi materi 

pembelajaran 

sesuai dengan 

RPS, memiliki 

kedalaman dan 

keluasan yang 

relevan untuk 

mencapai 

capaian 

pembelajaran 

lulusan, serta 

ditinjau ulang 

secara berkala. 

100% 100% Tercapai Workshop dan 

FGD yang 

dilaksanakan 

secara rutin 

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat 

karena isi materi 

pembelajaran 

pada prodi PGMI 

sesuai dengan 

RPS. 

Tidak 

ditemukan 

akar masalah 

karena tidak 

ada faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

tidak ada 

tindak 

lanjut. 

Pembelajaran 

berlangsung 

dalam bentuk 

interaksi antara 

dosen, 

mahasiswa, dan 

sumber belajar 

dalam lingkungan 

belajar tertentu 

secara online 

20% dan offline 

80% dalam 

bentuk audio-

visual 

terdokumentasi. 

100% 100% Tercapai Workshop dan 

FGD yang 

dilaksanakan 

secara rutin 

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Tidak 

ditemukan 

akar masalah 

karena tidak 

ada faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

tidak ada 

tindak 

lanjut. 

Memiliki sistem 

pemantaun 

proses 

pembelajaran 

yang 

dilaksanakan 

secara periodik 

untuk menjamin 

100% 100% Tercapai Kompetensi SDM 

(PJM) 

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Tidak 

ditemukan 

akar masalah 

karena tidak 

ada faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

tidak ada 

tindak 

lanjut. 
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Standar Butir Standar Target 

Ketercapa

ian (Iku & 

Ikt) 

Tercapai/Ti

dak 

Tercapai 

Faktor 
Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut Pendukung 

Ketercapaian 

Penghambat 

Ketercapaian 

kesesuaian 

dengan RPS 

dalam rangka 

menjaga mutu 

proses 

pembelajaran 

Mengintegrasika

n kegiatan 

penelitian ke 

dalam 

pembelajaran 

secara 

komprehensif 

dan rinci.  

20% 21,73% Tercapai Sudah banyak 

penelitian yang 

relevan dengan 

materi perkuliahan 

dan diintegrasikan 

ke dalam 

perkuliahan  

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Tidak 

ditemukan 

akar masalah 

karena tidak 

ada faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai. 

Rencana 

tindak 

lanjut: 

dilakukan 

peningkata

n target. 

Mengintegrasika

n kegiatan PkM 

ke dalam 

pembelajaran 

secara 

komprehensif 

dan rinci. 

30% 3,7% Tidak Tercapai Sudah banyak PkM 

yang relevan 

dengan materi 

perkuliahan pada 

prodi PGMI 

Sebagian besar 

DTPS belum 

mengetahui cara 

mengintegrasika

n kegiatan PkM 

ke dalam 

pembelajaran 

secara 

komprehensif 

dan rinci. 

 

Belum 

dilakukan 

sosialisasi 

secara 

komprehensi

f 

Dilakukan 

sosialisasi 

Metode 

pembelajaran 

dilaksanakan 

sesuai dengan 

capaian 

pembelajaran 

(CPL) yang 

direncanakan 

pada 75% s.d. 

100% mata 

kuliah. 

100% 100% Tercapai Kompetensi DTPS Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Tidak 

ditemukan 

akar masalah 

karena tidak 

ada faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

tidak ada 

tindak 

lanjut. 

Persentase 

pembelajaran 

yang 

dilaksanakan 

dalam bentuk 

praktikum, 

praktik, atau 

praktik lapangan 

adalah 20% 

20% 30% Tercapai Kompetensi DTPS Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Tidak 

ditemukan 

akar masalah 

karena tidak 

ada faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

tidak ada 

tindak 

lanjut. 

Melaksanakan 

monitoring dan 

evaluasi dan 

proses 

pembelajaran 

yang mencakup 

karakteristik, 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

proses 

pembelajaran, 

dan beban 

belajar 

mahasiswa 

60% 80% Tercapai Kompetensi SDM 

(PJM) 

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Tidak 

ditemukan 

akar masalah 

karena tidak 

ada faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

tidak ada 

tindak 

lanjut. 
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Standar Butir Standar Target 

Ketercapa

ian (Iku & 

Ikt) 

Tercapai/Ti

dak 

Tercapai 

Faktor 
Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut Pendukung 

Ketercapaian 

Penghambat 

Ketercapaian 

secara konsisten 

dan tindak lanjuti 

Melaksanakan 

program dan 

kegiatan diluar 

proses 

pembelajaran 

secara terstruktur 

dan berkala (tiga 

bulan sekali) 

untuk 

meningkatkan 

suasana 

akademik 

1 kegiatan 

(1 

kegiatan/3 

bulan) 

2 kegiatan Tidak tercapai terdapat MoA 

dengan berbagai 

instansi/lembaga 

Pelaksanaan 

kegiatan tidak 

terencana 

dengan baik 

Kegiatan 

mahasiwa 

belum 

diprogramka

n dengan 

baik. 

Memaksim

alkan 

anggaran 

dalam 

realisasi 

program 

yang 

terstuktur 

Persentase 

mahasiswa yang 

menyatakan 

puas terhadap 

perkuliahan yang 

telah dijalaninya 

minimal 75% 

pada setiap mata 

kuliah. 

75% 87% Tercapai Kompetensi SDM Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Tidak 

ditemukan 

akar masalah 

karena tidak 

ada faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

tidak ada 

tindak 

lanjut. 

Standar 

Penilaian 

Pembelajaran 

Penilaian 

pembelajaran 

harus memenuhi 

prinsip edukatif, 

otentik, objektif, 

akuntabel, dan 

transparan 

dilakukan secara 

integral dan 

dilengkapi 

dengan 

rubrik/portofolio 

penilaian 

minimum 70% 

dari jumlah mata 

kuliah. 

70% 75% Tercapai Kompetensi DTPS Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Tidak 

ditemukan 

akar masalah 

karena tidak 

ada faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

tidak ada 

tindak 

lanjut. 

Kesesuaian 

teknik penilaian 

(observasi, 

partisipasi, unjuk 

kerja, test tertulis, 

test lisan, dan 

angket) dan 

instrumen 

penilaian 

(penilaian proses 

dalam bentuk 

rubrik, dan 

penilaian hasil 

dalam bentuk 

portofolio, atau 

karya desain) 

terhadap capaian 

pembelajaran 

minimum 75% 

s.d. 100% dari 

jumlah mata 

kuliah. 

75% 75% Tercapai Kompetensi DTPS Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Tidak 

ditemukan 

akar masalah 

karena tidak 

ada faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

tidak ada 

tindak 

lanjut. 
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Standar Butir Standar Target 

Ketercapa

ian (Iku & 

Ikt) 

Tercapai/Ti

dak 

Tercapai 

Faktor 
Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut Pendukung 

Ketercapaian 

Penghambat 

Ketercapaian 

Penilaian 

pembelajaran 

harus mencakup 

7 unsur sebagai 

berikut:  

Kontrak 

rencana 

penilaian 

Penilaian 

sesuai kontrak 

atau 

kesepakatan  

Umpan balik 

dan 

kesempatan 

untuk 

mempertanyak

an hasil kepada 

mahasiswa 

Dokumentasi 

penilaian 

proses dan 

hasil belajar 

mahasiswa  

Prosedur yang 

mencakup 

tahap 

perencanaan, 

kegiatan 

pemberian 

tugas atau soal, 

observasi 

kinerja, 

pengembalian 

hasil observasi, 

dan pemberian 

nilai akhir  

Pelaporan 

penilaian 

berupa 

kualifikasi 

keberhasilan 

mahasiswa 

dalam 

menempuh 

suatu mata 

kuliah dalam 

bentuk huruf 

dan angka  

Bukti-bukti 

rencana dan 

telah 

melakukan 

proses 

perbaikan 

≥4 dari 7 
unsur 

penilaian 

7 unsur 

penilaian 

Tercapai Penilaian 

pembelajaran yang 

tersistem (SISFO 

IAIN Bone) 

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Tidak 

ditemukan 

akar masalah 

karena tidak 

ada faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

tidak ada 

tindak 

lanjut. 
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Standar Butir Standar Target 

Ketercapa

ian (Iku & 

Ikt) 

Tercapai/Ti

dak 

Tercapai 

Faktor 
Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut Pendukung 

Ketercapaian 

Penghambat 

Ketercapaian 

berdasar hasil 

monev 

penilaian 

Melakukan 

analisis dan 

menindaklanjuti 

hasil pengukuran 

tingkat kepuasan 

mahasiswa 

terhadap proses 

pendidikan 

minimal 2 kali 

setiap tahun 

2 kali 6 kali Tercapai Tersedianya survei 

kepuasan 

mahasiswa 

(EDOM) 

Tidak ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Tidak 

ditemukan 

akar masalah 

karena tidak 

ada faktor 

penghambat 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

tidak ada 

tindak 

lanjut. 

 

7. Penjaminan Mutu Pendidikan 

Sistem penjaminan mutu pendidikan Fakultas Tarbiyah telah diimplementasikan sesuai 

dengan manajemen SPMI yang mengikuti siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, 

Pengendalian, dan Perbaikan (PPEPP). Penetapan target pencapaian dari setiap butir 

standar isi pendidikan, standar proses pendidikan, dan standar penilaian pembelajaran 

telah tertuang dalam Renstra Fakultas Tarbiyah IAIN Bone (Lampiran DI.4). Target yang 

telah ditetapkan kemudian dilaksanakan oleh Prodi PGMI di bawah pemantauan atau 

monitoring PJM Prodi PGMI. Hasil pelaksanaan dari setiap butir standar isi pendidikan, 

standar proses pendidikan, dan standar penilaian pembelajaran kemudian dievaluasi 

oleh PJM Fakultas Tarbiyah. Dalam kegiatan evaluasi, PJM Prodi PGMI dan PJM 

Fakultas Tarbiyah menggunakan model evaluasi kesenjangan (discrepancy) untuk 

mengetahui kesesuai antara target yang telah ditetapkan dengan apa yang telah 

dicapai. Instrumen pengukuran yang digunakan dalam bentuk non-tes, yakni berupa 

angket, lembar ceklis, dan telaah dokumen. Hasil monitoring dari PJM Prodi PGMI dan 

evaluasi PJM Fakultas Tarbiyah kemudian dimanfaatkan untuk pengendalian dan 

perbaikan berkelanjutan. Hasil penjaminan mutu pendidikan Fakultas Tarbiyah dan 

Prodi PGMI dalam 3 tahun terakhir disajikan pada Tabel II.33. 

Tabel II.33 Hasil Penjaminan Mutu Kriteria Pendidikan 

Standar 
Butir 

Standar 
Target Pelaksanaan 

Evalua

si 

Hasil Evaluasi 
Pengendalian Perbaikan 

TS-2 TS-1 TS 

Standar isi 

Pendidikan 

Evaluasi 

dan 

pemutakhira

n kurikulum 

secara 

berkala tiap 

4 tahun 

melibatkan 

pemangku 

kepentingan 

internal dan 

eksternal, 

serta 

direview 

oleh pakar 

bidang ilmu 

program 

studi, 

industri, 

4 tahun 

sekali 

Terlaksananya 

Evaluasi dan 

pemutakhiran 

kurikulum 

secara berkala 

tiap 4 tahun 

Evaluasi 

oleh PJM 

Fakultas 

Tarbiyah 

dan 

evaluasi 

diri oleh 

PJM 

Prodi 

PGMI 

Merenc

anakan 

Evaluas

i dan 

pemuta

khiran 

kurikulu

m  

Membentu

k 

kepanitiaan 

Evaluasi 

dan 

pemutakhir

an 

kurikulum 

melaksan

akan 

Evaluasi 

dan 

pemutak

hiran 

kurikulum 

Pada TS-2 

dilakukan 

perencanaan, 

TS-1 

pembentukan 

kepanitiaan, TS 

pelaksanaan 

evaluasi dan 

pemutakhiran 

kurikulum. 

Telah dilaksanakan 

evaluasi dan 

pemutakhiran 

kurikulum Prodi 

PGMI yang dilakukan 

secara berkala 4 

tahun sekali. 

https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
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Standar 
Butir 

Standar 
Target Pelaksanaan 

Evalua

si 

Hasil Evaluasi 
Pengendalian Perbaikan 

TS-2 TS-1 TS 

asosiasi, 

serta sesuai 

perkembang

an IPTEKS 

dan 

kebutuhan 

pengguna 

Capaian 

pembelajara

n diturunkan 

dari profil 

lulusan dan 

memenuhi 

level KKNI. 

100 % 

capaian 

pembelaj

aran 

diturunka

n dari  

profil 

lulusan 

dan 

memenu

hi  level 

KKNI 

Telah dilakukan 

pengintegrasian 

capaian 

pembelajaran 

dengan profil 

lulusan sesuai 

level KKNI dan 

di mutakhirkan 

secara berkala 

setiap 4 tahun 

sekali 

Evaluasi 

oleh PJM 

Fakultas 

Tarbiyah 

dan 

evaluasi 

diri oleh 

PJM 

Prodi 

PGMI 

100% 

terlaksa

na  

100% 

terlaksana  

100% 

terlaksan

a  

Dilakukan 

pengendalian 

agar capaian 

pembelajaran 

dapat di 

turunkan dari 

profil lulusan dan 

mememnuhi 

level KKNI setiap 

4 tahun sekali 

Tidak dilakukan 

perbaikan karena 

telah dilaksanakan 

secara berkala 

Struktur 

kurikulum 

memuat 

keterakaitan 

antara mata 

kuliah 

dengan 

capaian 

pembelajara

n lulusan 

yang 

digambarka

n dalam 

peta 

kurikulum 

yang jelas. 

100% 

Struktur 

kurikulum 

memiliki 

keterakait

an antara 

mata 

kuliah 

dengan 

capaian 

pembelaj

aran 

lulusan 

yang 

digambar

kan 

dalam 

peta 

kurikulum 

yang 

jelas. 

Telah dibuat 

peta kurikulum 

yang jelas dan 

menggambarka

n ketarkaitan 

antara mata 

kuliah dengan 

capaian 

pembelajaran 

lulusan   

Evaluasi 

oleh PJM 

Fakultas 

Tarbiyah 

dan 

evaluasi 

diri oleh 

PJM 

Prodi 

PGMI 

80% 100% 100% TS-2: Belum 

dilakukan 

pengendalian 

TS-1: Dilakukan 

rapat internal 

Prodi PGMI 

setiap tahun 

untuk 

menindaklanjuti 

hasil evaluasi 

dari PJM 

Fakultas 

Tarbiyah IAIN 

Bone 

Telah dilakukan 

perbaikan pada saat 

TS-1, Hasilnnya pada 

saat TS belum 

mencapai target yang 

telah ditetapkan 

Standar 

Proses 

Pendidikan 

Proses 

pembelajara

n program 

studi 

memenuhi 

beberapa 

karakteristik, 

yaitu 

interaktif, 

holistik, 

integratif, 

saintifik, 

kontekstual, 

tematik, 

efektif, 

kolaboratif 

dan 

berpusat 

pada 

mahasiswa. 

100 % 

proses 

pembelaj

aran 

pada 

program 

studi 

PGMI 

telah 

mememn

uhi 

karakteris

tik proses 

pembelaj

aran. 

proses 

pembelajaran 

pada program 

studi PGMI telah 

memenuhi 

karakteristik 

proses 

pembelajaran. 

Evaluasi 

oleh PJM 

Fakultas 

Tarbiyah 

dan 

evaluasi 

diri oleh 

PJM 

Prodi 

PGMI 

80% 100% 100% TS-2: Belum 

dilakukan 

pengendalian 

TS-1: Dilakukan 

rapat internal 

Prodi PGMI 

setiap semester 

untuk 

menindaklanjuti 

hasil evaluasi 

dari PJM 

Fakultas 

Tarbiyah IAIN 

Bone 

Telah dilakukan 

perbaikan pada saat 

TS-1, Hasilnnya pada 

saat TS belum 

mencapai target yang 

telah ditetapkan 

RPS 

memuat 

identitas, 

100 % 

RPS 

pada 

Prodi PGMI 

telah memiliki 

Dokumen RPS 

Evaluasi 

oleh PJM 

Fakultas 

60% 80% 100% TS-2: Belum 

dilakukan 

pengendalian 

Telah dilakukan 

perbaikan pada saat 

TS-1, Hasilnnya pada 
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Standar 
Butir 

Standar 
Target Pelaksanaan 

Evalua

si 

Hasil Evaluasi 
Pengendalian Perbaikan 

TS-2 TS-1 TS 

capaian 

pembelajara

n prodi, 

capaian 

pembelajara

n mata 

kuliah, 

kemampuan 

akhir yang 

diharapkan, 

bahan 

kajian/mater

i 

pembelajara

n, metode 

pembelajara

n, waktu dan 

tahapan 

belajar, 

indikator dan 

kriteria 

penilaian, 

bobot nilai, 

dan daftar 

referensi. 

Prodi 

PGMI 

memuat 

identitas, 

capaian 

pembelaj

aran 

prodi, 

capaian 

pembelaj

aran 

mata 

kuliah, 

kemamp

uan akhir 

yang 

diharapk

an, 

bahan 

kajian/ma

teri 

pembelaj

aran, 

metode 

pembelaj

aran, 

waktu 

dan 

tahapan 

belajar, 

indikator 

dan 

kriteria 

penilaian, 

bobot 

nilai, dan 

daftar 

referensi. 

identitas, 

capaian 

pembelajaran 

prodi, capaian 

pembelajaran 

mata kuliah, 

kemampuan 

akhir yang 

diharapkan, 

bahan 

kajian/materi 

pembelajaran, 

metode 

pembelajaran, 

waktu dan 

tahapan belajar, 

indikator dan 

kriteria penilaian, 

bobot nilai, dan 

daftar referensi. 

Tarbiyah 

dan 

evaluasi 

diri oleh 

PJM 

Prodi 

PGMI 

TS-1: Dilakukan 

rapat internal 

Prodi PGMI 

setiap semester 

untuk 

menindaklanjuti 

hasil evaluasi 

dari PJM 

Fakultas 

Tarbiyah IAIN 

Bone 

saat TS belum 

mencapai target yang 

telah ditetapkan 

Isi materi 

pembelajara

n sesuai 

dengan 

RPS, 

memiliki 

kedalaman 

dan 

keluasan 

yang 

relevan 

untuk 

mencapai 

capaian 

pembelajara

n lulusan, 

serta ditinjau 

ulang 

secara 

berkala. 

Isi materi 

pembelaj

aran 

pada 

Prodi 

PGMI 

sesuai 

dengan 

RPS, 

memiliki 

kedalama

n dan 

keluasan 

yang 

relevan 

untuk 

mencapai 

capaian 

pembelaj

aran 

lulusan, 

serta 

ditinjau 

ulang 

Isi materi 

pembelajaran 

Prodi PGMI 

telah 

disesuaikan 

dengan RPS  

Evaluasi 

oleh PJM 

Fakultas 

Tarbiyah 

dan 

evaluasi 

diri oleh 

PJM 

Prodi 

PGMI 

60% 80% 100% TS-2: Belum 

dilakukan 

pengendalian 

TS-1: Dilakukan 

rapat internal 

Prodi PGMI 

setiap semester 

untuk 

menindaklanjuti 

hasil evaluasi 

dari PJM 

Fakultas 

Tarbiyah IAIN 

Bone 

Telah dilakukan 

perbaikan pada saat 

TS-1, Hasilnnya pada 

saat TS belum 

mencapai target yang 

telah ditetapkan 
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Standar 
Butir 

Standar 
Target Pelaksanaan 

Evalua

si 

Hasil Evaluasi 
Pengendalian Perbaikan 

TS-2 TS-1 TS 

secara 

berkala. 

Pembelajara

n 

berlangsung 

dalam 

bentuk 

interaksi 

antara 

dosen, 

mahasiswa, 

dan sumber 

belajar 

dalam 

lingkungan 

belajar 

tertentu 

secara 

online 20% 

dan offline 

80% dalam 

bentuk 

audio-visual 

terdokument

asi. 

100 % 

Pembelaj

aran 

berlangs

ung 

dalam 

bentuk 

interaksi 

antara 

dosen, 

mahasis

wa, dan 

sumber 

belajar 

dalam 

lingkunga

n belajar 

tertentu 

secara 

online 

20% dan 

offline 

80% 

dalam 

bentuk 

audio-

visual 

terdokum

entasi. 

Pelaksanaan 

pembelajaran 

pada prodi 

PGMI 

berlangsung 

dalam bentuk 

interaksi antara 

dosen, 

mahasiswa serta 

sumber belajar 

dengan proporsi 

20% online dan 

80% offline 

dalam bentuk 

audio visual 

terdokumentasi 

Evaluasi 

oleh PJM 

Fakultas 

Tarbiyah 

dan 

evaluasi 

diri oleh 

PJM 

Prodi 

PGMI 

60% 80% 100% TS-2: Belum 

dilakukan 

pengendalian 

TS-1: Dilakukan 

rapat internal 

Prodi PGMI 

setiap semester 

untuk 

menindaklanjuti 

hasil evaluasi 

dari PJM 

Fakultas 

Tarbiyah IAIN 

Bone 

Telah dilakukan 

perbaikan pada saat 

TS-1, Hasilnnya pada 

saat TS belum 

mencapai target yang 

telah ditetapkan 

Memiliki 

sistem 

pemantaun 

proses 

pembelajara

n yang 

dilaksanaka

n secara 

periodik 

untuk 

menjamin 

kesesuaian 

dengan RPS 

dalam 

rangka 

menjaga 

mutu proses 

pembelajara

n  

100% 

sistem 

pemanta

un 

proses 

pembelaj

aran 

dilaksana

kan 

secara 

periodik 

untuk 

menjamin 

kesesuai

an 

dengan 

RPS 

dalam 

rangka 

menjaga 

mutu 

proses 

pembelaj

aran 

Terlaksananya 

system 

pemantauan 

proses 

pembelajaran 

pada Prodi 

PGMI secara 

periodic untuk 

menjamin 

kesesuaian 

dengan RPS 

dalam rangka 

menjaga mutu 

proses 

pembelajaran 

Evaluasi 

oleh PJM 

Fakultas 

Tarbiyah 

dan 

evaluasi 

diri oleh 

PJM 

Prodi 

PGMI 

60% 80% 100% TS-2: Belum 

dilakukan 

pengendalian 

TS-1: Dilakukan 

rapat internal 

Prodi PGMI 

setiap semester 

untuk 

menindaklanjuti 

hasil evaluasi 

dari PJM 

Fakultas 

Tarbiyah IAIN 

Bone 

Telah dilakukan 

perbaikan pada saat 

TS-1, Hasilnnya pada 

saat TS belum 

mencapai target yang 

telah ditetapkan 

Mengintegra

sikan 

kegiatan 

penelitian ke 

dalam 

pembelajara

n secara 

20% 

Mata 

Kuliah 

21,73% mata 

kuliah 

Evaluasi 

diri 

pimpinan 

dan PJM 

prodi 

PGM 

10,14% 14,49% 21,73% Dilakukan 

pengendalian 

pada TS-2 dan 

TS-1 berupa 

sosialisasi 

pengintegrasia 

kegiatan 

penelitian 

Telah dilakukan 

pengendalian pada 

TS—2 dan TS-1 

sehingga target telah 

terealisasi pada TS.  
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Standar 
Butir 

Standar 
Target Pelaksanaan 

Evalua

si 

Hasil Evaluasi 
Pengendalian Perbaikan 

TS-2 TS-1 TS 

komprehens

if dan rinci.  

kedalam 

pembelajaran.  

 

Mengintegra

sikan 

kegiatan 

PkM ke 

dalam 

pembelajara

n secara 

komprehens

if dan rinci. 

30% 

mata 

kuliah 

3,7% mata 

kuliah 

Evaluasi 

diri 

pimpinan 

dan PJM 

prodi 

PGM 

0% 0% 3,7% Dilakukan 

pengendalian 

pada TS-2 dan 

TS-1 berupa 

sosialisasi 

pengintegrasia 

kegiatan Pkm 

kedalam 

pembelajaran.  

 

Telah dilakukan 

pengendalian pada 

TS—2 dan TS-1 

Hasilnnya pada saat 

TS belum mencapai 

target yang telah 

ditetapkan.  

Metode 

pembelajara

n 

dilaksanaka

n sesuai 

dengan 

capaian 

pembelajara

n (CPL) 

yang 

direncanaka

n pada 75% 

s.d. 100% 

mata kuliah. 

100% 

metode 

pembelaj

aran 

dilaksana

kan 

sesuai 

CPL 

100% terlaksana Evaluasi 

diri 

pimpinan 

dan PJM 

prodi 

PGM 

100% 

terlaksa

na 

100% 

terlaksana 

100% 

terlaksan

a 

Dilakukan 

pengendalian 

agar Metode 

pembelajaran 

dilaksanakan 

sesuai dengan 

capaian 

pembelajaran 

(CPL) 

Tidak dilakukan 

perbaikan karena 

telah dilaksanakan 

dengan baik 

Persentase 

pembelajara

n yang 

dilaksanaka

n dalam 

bentuk 

praktikum, 

praktik, atau 

praktik 

lapangan 

adalah 20% 

20% 

mata 

kuliah 

30% mata kuliah Evaluasi 

diri 

pimpinan 

dan PJM 

prodi 

PGM 

30% 

mata 

kuliah 

30% mata 

kuliah 

30% 

mata 

kuliah 

Dilakukan 

pengendalian 

agar Persentase 

pembelajaran 

yang 

dilaksanakan 

dalam bentuk 

praktikum, 

praktik, atau 

praktik lapangan 

Tidak dilakukan 

perbaikan karena 

telah dilaksanakan 

secara berkala 

Melaksanak

an 

monitoring 

dan evaluasi 

dan proses 

pembelajara

n yang 

mencakup 

karakteristik, 

perencanaa

n, 

pelaksanaa

n, proses 

pembelajara

n, dan 

beban 

belajar 

mahasiswa 

secara 

konsisten 

dan tindak 

lanjuti 

60% 80% Evaluasi 

diri 

pimpinan 

dan PJM 

prodi 

PGM 

60% 70% 80% Dilakukan 

pengendalian 

agar 

pelaksanaan 

monitoring dan 

evaluasi dan 

proses 

pembelajaran 

berjalan 

konsisten dan 

tindak lanjuti 

Tidak dilakukan 

perbaikan karena 

telah dilaksanakan 

secara berkala 

Melaksanak

an program 

dan 

1 

kegiatan 

(1 

2 kegiatan Evaluasi 

diri 

pimpinan 

Tidak 

ada 

1 kegiatan 1 

kegiatan 

Dilakukan 

pengendalian 

pada TS-2 dan 

Telah dilakukan 

pengendalian pada 

TS—2 dan TS-1 
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Standar 
Butir 

Standar 
Target Pelaksanaan 

Evalua

si 

Hasil Evaluasi 
Pengendalian Perbaikan 

TS-2 TS-1 TS 

kegiatan 

diluar proses 

pembelajara

n secara 

terstruktur 

dan berkala 

(tiga bulan 

sekali) untuk 

meningkatk

an suasana 

akademik 

kegiatan/

3bulan) 

dan PJM 

prodi 

PGM 

kegiata

n 

TS-1 berupa 

sosialisasi dan 

perencanaan 

kegiatan diluar 

proses 

pembelajaran 

 

Hasilnnya pada saat 

TS belum mencapai 

target yang telah 

ditetapkan.  

 

Persentase 

mahasiswa 

yang 

menyatakan 

puas 

terhadap 

perkuliahan 

yang telah 

dijalaninya 

minimal 

75% pada 

setiap mata 

kuliah 

75% 87% Evaluasi 

diri 

pimpinan 

dan PJM 

prodi 

PGMI 

80% 85% 87% Dilakukan 

pengendalian 

berupa 

peningkatan 

kualitas proses 

pembelajaran 

sehingga sejalan 

dengan 

kepuasan 

mahasiswa 

Tidak dilakukan 

perbaikan karena 

telah dilaksanakan 

secara berkala 

Standar 

penilaian 

pembelajar

an 

Penilaian 

pembelajara

n harus 

memenuhi 

prinsip 

edukatif, 

otentik, 

objektif, 

akuntabel, 

dan 

transparan 

dilakukan 

secara 

integral dan 

dilengkapi 

dengan 

rubrik/portof

olio 

penilaian 

minimum 

70% dari 

jumlah mata 

kuliah. 

70% 79,71% Evaluasi 

diri 

pimpinan 

dan PJM 

prodi 

PGMI 

76,81% 78,26% 79,71% Dilakukan 

pengendalian 

agar Penilaian 

pembelajaran 

memenuhi 

prinsip edukatif, 

otentik, objektif, 

akuntabel, dan 

transparan 

Tidak dilakukan 

perbaikan karena 

telah dilaksanakan 

secara berkala 

Kesesuaian 

teknik 

penilaian 

(observasi, 

partisipasi, 

unjuk kerja, 

test tertulis, 

test lisan, 

dan angket) 

dan 

instrumen 

penilaian 

(penilaian 

proses 

dalam 

bentuk 

75% 79,71% Evaluasi 

diri 

pimpinan 

dan PJM 

prodi 

PGMI 

76,81% 78,26% 79,71% Dilakukan 

pengendalian 

dengan 

melakukan 

singkronisasi 

antara teknik 

penilaian dan 

instrumen 

penilaian 

terhadap 

capaian 

pembelajaran 

sesuai. 

Tidak dilakukan 

perbaikan karena 

telah dilaksanakan 

secara berkala 
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Standar 
Butir 

Standar 
Target Pelaksanaan 

Evalua

si 

Hasil Evaluasi 
Pengendalian Perbaikan 

TS-2 TS-1 TS 

rubrik, dan 

penilaian 

hasil dalam 

bentuk 

portofolio, 

atau karya 

desain) 

terhadap 

capaian 

pembelajara

n minimum 

75% s.d. 

100% dari 

jumlah mata 

kuliah. 

Penilaian 

pembelajara

n harus 

mencakup 7 

unsur 

sebagai 

berikut:  

Kontrak 

rencana 

penilaian 

Penilaian 

sesuai 

kontrak atau 

kesepakata

n  

Umpan balik 

dan 

kesempatan 

untuk 

mempertany

akan hasil 

kepada 

mahasiswa 

Dokumenta

si penilaian 

proses dan 

hasil belajar 

mahasiswa  

Prosedur 

yang 

mencakup 

tahap 

perencanaa

n, kegiatan 

pemberian 

tugas atau 

soal, 

observasi 

kinerja, 

pengembali

an hasil 

observasi, 

dan 

pemberian 

nilai akhir  

Pelaporan 

penilaian 

berupa 

≥4 dari 7 
unsur 

penilaian 

7 unsur 

penilaian 

Evaluasi 

diri 

pimpinan 

dan PJM 

Prodi 

PGMI 

5 unsur 

penilaia

n 

6 unsur 

penilaian 

7 unsur 

penilaian 

Dilakukan 

pengendalian 

agar 

peningkatan 

penilaian 

pembelajaran 

mencakup 7 

unsur penilaian 

 

 

 

Tidak dilakukan 

perbaikan karena 

telah dilaksanakan 

secara berkala 
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Standar 
Butir 

Standar 
Target Pelaksanaan 

Evalua

si 

Hasil Evaluasi 
Pengendalian Perbaikan 

TS-2 TS-1 TS 

kualifikasi 

keberhasila

n 

mahasiswa 

dalam 

menempuh 

suatu mata 

kuliah dalam 

bentuk huruf 

dan angka  

Bukti-bukti 

rencana dan 

telah 

melakukan 

proses 

perbaikan 

berdasar 

hasil monev 

penilaian 

Melakukan 

analisis dan 

menindakla

njuti hasil 

pengukuran 

tingkat 

kepuasan 

mahasiswa 

terhadap 

proses 

pendidikan 

minimal 2 

kali setiap 

semester 

2 kali 6 kali Evaluasi 

diri 

pimpinan 

dan PJM 

prodi 

PGMI 

2 kali 2 kali 2 kali Dilakukan 

pengendalian 

dengan 

Melakukan 

analisis dan 

menindaklanjuti 

hasil pengukuran 

tingkat kepuasan 

mahasiswa 

terhadap proses 

pendidikan 

 

 

 

Tidak dilakukan 

perbaikan karena 

telah dilaksanakan 

secara berkala 

 

8. Kepuasan Pengguna 

Pengukuran kepuasan  mahasiswa terhadap layanan dan  pelaksanaan proses  

pendidikan   yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 

a) Instrumen kepuasan  mahasiswa terhadap layanan dan  pelaksanaan proses  

pendidikan  telah terbukti valid secara isi dan konstruk serta memiliki keofisien 

reliabilitas yang tinggi (Lampiran 6.25). Hal ini dapat dimaknai bahwa butir-butir 

instrumen yang digunakan dalam pengukuran kepuasan  mahasiswa terhadap 

layanan dan  pelaksanaan proses  pendidikan mudah dipahami dan hasilnya dapat 

dipercaya karena memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Pengukuran kepuasan 

juga telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Hasilnya terekam dalam database 

bebrbasis cloud (Google Drive Prodi PGMI) dan dianalisis menggunakan statistik 

deskriptif untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan dan 

pelaksanaan proses pendidikan setiap tahunnya (Lampiran 6.26). 

b) Luaran dari hasil kepuasan mahasiswa terhadap layanan dan pelaksanaan proses 

pendidikan berbentuk Laporan Kegitan (Lampiran 6.27) yang dikumpulkan setiap 

tahun di Prodi PGMI. Hasil pengukuran kepuasan juga telah digunakan untuk 

perbaikan yang berkelanjutan. 

9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa sebesar 86,36% indikator kriteria 

pendidikan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator yang berkaitan 

dengan standar Standar Isi Pembelajaran (Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara 

https://drive.google.com/drive/folders/1Oj8EDPwcKKV7pdAKbG1mp4b9jlPRidQQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Oj8EDPwcKKV7pdAKbG1mp4b9jlPRidQQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Oj8EDPwcKKV7pdAKbG1mp4b9jlPRidQQ?usp=sharing
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berkala, Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, Struktur kurikulum 

memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang 

digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas) telah mencapai target 100% dan 

indikator yang berkaitan dengan standar proses pendidikan (Proses pembelajaran 

program studi memenuhi beberapa karakteristik, yaitu interaktif, holistik, integratif, 

saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa, RPS 

memuat identitas, capaian pembelajaran prodi, capaian pembelajaran mata kuliah, 

kemampuan akhir yang diharapkan, Pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi 

antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar, 

Mengintegrasikan kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran secara komprehensif dan 

rinci, Metode pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran) belum 

mencapai 100%.  Indikator yang berkaitan dengan penilaian pembelajaran (Penilaian 

pembelajaran harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan 

transparan dilakukan secara integral dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio, Penilaian 

pembelajaran harus mencakup 7 unsur antara lain: Kontrak rencana penilaian, Penilaian 

sesuai kontrak atau kesepakatan, Umpan balik dan kesempatan untuk 

mempertanyakan hasil kepada mahasiswa) telah mencapai 100%. Penjaminan mutu 

lulusan dengan menetapkan standar hapalan surah pendek dan Peningkatan suasana 

akademik telah tercapai 100%. Secara detail, simpulan hasil evaluasi dan tindak lanjut 

yang berisi pemosisian, masalah, akar masalah, rencana perbaikan, dan upaya 

pengembagnagn kriteria penelitian disajikan pada Tabel II.34 

Tabel II.34 Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut Kriteria Pendidikan 

Standar Pemosisian Masalah Akar Masalah Rencana Perbaikan 
Pengembangan 

Strategi 

Standar isi Pendidikan 100% butir standar 

isi Pendidikan telah 

mencapai target 

yang ditetapkan 

Tidak ditemukan 

masalah dalam 

pencapaian standar 

isi Pendidikan 

dikarenakan 100% 

butir standar isi 

Pendidikan telah 

mencapai target yang 

ditetapkan 

Tidak ditemukan 

masalah sehingga 

akar masalah belum 

bisa ditemukan 

100% butir standar isi 

Pendidikan telah mencapai 

target yang ditetapkan sehingga 

lebih dilakukan upaya perbaikan 

Meningkatkan target 

capaian standar isi 

pendidikan dan 

pemutakhiran kurikulum 

berdasarkan kebaharuan 

ilmu pengetahuan. 

Standar proeses 

Pendidikan 

83,33% butir 

standar proses 

Pendidikan telah 

mencapai target 

yang ditetapkan 

Hasil evaluasi 

pengintegrasian Pkm 

kedalam proses 

pembelajaran belum 

berjalan optimal, 

selain itu 

Pelaksanaan 

program dan kegiatan 

diluar proses 

pembelajaran belum 

maksimal 

pelaksanaannya. 

1. DTPS belum 

tersosialisasnya 

pengintegrasian 

kegiatan Pkm 

kedalam proses 

pembelajaran. 

2. Selain itu, belum 

dilakukan 

perencanaan 

secara 

maksimal 

kegiatan yang 

dilakukan di luar 

proses 

pembelajaran. 

1. Dilakukan sosialisasi 

secara komprehensip 

tentang pengintegrasian 

kegiatan PkM kedalam 

proses pembelajaran. 

2. Dilakukan perencanaan 

untuk kegiatan ataupun 

program yang akan 

dilakuakan diluar proses 

pembelajaran 

 

1. DTPS prodi PGMI di 

wajibkan 

mengintegrasikan 

kegiatan PkM 

kedalam proses 

pembelajaran. 

2. Melakukan kegiatan 

atau program diluar 

pembelajaran secara 

terencana dan 

berkala. 
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Standar Pemosisian Masalah Akar Masalah Rencana Perbaikan 
Pengembangan 

Strategi 

Standar penilaian 

pembelajaran 

100% butir standar 

penilaian 

pembelajaran telah 

mencapai target 

yang ditetapkan 

Tidak ditemukan 

masalah dalam 

pencapaian standar 

penilaian 

pembelajaran 

dikarenakan 100% 

butir standar penilaian 

pembelajaran telah 

mencapai target yang 

ditetapkan 

Tidak ditemukan 

masalah sehingga 

akar masalah belum 

bisa ditemukan 

100% butir standar penilaian 

pembelajaran telah mencapai 

target yang ditetapkan sehingga 

lebih dilakukan upaya perbaikan 

Meningkatkan target 

capaian standar penilaian 

pembelajaran yakni: 

- 75% mata kuliah 

menerapkan 

penilaian 

pembelajaran  yang 

memenuhi prinsip 

edukatif, otentik, 

objektif, akuntabel 

dan transparan. 

- 77% mata kuliah 

melakukan 

singkronisasi antara 

teknik penilaian dan 

instrumen penilaian 

terhadap capaian 

pembelajaran 

sesuai. 

- ≥ 5 unsur penilaian 

pembelajaran 

diterapkan pada 

perkuliahan. 

 

C.7. Penelitian 

1. Latar Belakang 

Kriteria penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantaun, dan pelaporan. IAIN 

Bone telah menetapkan strategi untuk pencapaian standar isi penelitian (Lampiran 7.1), 

standar proses penelitian (Lampiran 7.2), dan standar penilaian penelitian (Lampiran 

7.3). Strategi yang telah ditetapkan tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh 

Fakultas Tarbiyah untuk diimplementasikan Prodi PGMI. Strategi yang telah 

dikembangakan tersebut kemudian ditetapkan dalam bentuk Program Kerja Tahunan 

Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI. Secara garis besar Program Kerja Tahunan 

Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI terkait penelitian meliputi penyediaan dokumen 

kebijakan tentang peta jalan penelitian, sosialisasi peta jalan penelitian, dan kegiatan 

rapat internal untuk mensosialisasikan hasil evaluasi kesesuaian penelitian DTPS dan 

mahasiswa dengan peta jalan penelitian (Lampiran 7.4). 

Penetapan strategi dalam pencapain standar penelitian IAIN Bone bertujuan untuk 

membangun budaya ilmiah melalui penyelenggaraan penelitian dan publikasi ilmiah 

yang konstruktif dan inovatif. Secara spesifik, penetapan strategi pencapaian standar 

penelitian IAIN Bone bertujuan untuk mendorong munculnya budaya ilmiah dikalangan 

civitas akademik dalam menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang bertaraf 

nasional dan internasional. 

Pemilihan/penetapan strategi pencapaian standar penelitian didasarkan atas hasil 

analisis faktor internal dan eksternal pada Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI (Lampiran 

7.5). Hasil analisis faktor internal berkaitan dengan kekuatan atau faktor pendukung dan 

kelemahan atau faktor penghambat Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI dalam 

pencapaian standar isi, proses, dan penilaian penelitian. Sementara analisis faktor 

eksternal berkaitan dengan peluang dan ancaman Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI 

dalam pencapaian standar isi, proses, dan penilaian penelitian. Hasil analisis faktor 

https://drive.google.com/drive/folders/1jr_muaI5cFJqYiwtyF4XfPtyixG9fXwX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jr_muaI5cFJqYiwtyF4XfPtyixG9fXwX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jr_muaI5cFJqYiwtyF4XfPtyixG9fXwX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jr_muaI5cFJqYiwtyF4XfPtyixG9fXwX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jr_muaI5cFJqYiwtyF4XfPtyixG9fXwX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jr_muaI5cFJqYiwtyF4XfPtyixG9fXwX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jr_muaI5cFJqYiwtyF4XfPtyixG9fXwX?usp=sharing
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tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menentukan strategi dan program 

pengembangan dalam pencapaian standar isi, proses, dan penilaian penelitian. 

2. Kebijakan 

Dokumen formal kebijakan keterlibatan mahasiswa program studi dalam penelitian 

dosen serta peta jalan penelitian yang memayungi penelitian dosen dan mahasiswa 

yang menjadi acuan Prodi PGMI adalah sebagai berikut: 

a) SK Rektor IAIN Bone No. 249 Tahun 2019 tentang Standar Mutu Penelitian IAIN 

Bone (Lampiran 7.6) 

b) SK Rektor IAIN Bone No. 26 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan 

(RIP) Penelitian IAIN Bone (Lampiran 7.7)  

c) SK Dekan Fakultas Tarbiyah tentang Ketersediaan Peta Jalan (Roadmap) Penelitian 

Fakultas Tarbiyah (Lampiran 7.21) 

d) SK Dekan Fakultas Tarbiyah tentang Keterlibatan Mahasiswa dalam Penelitian 

Dosen (Lampiran 7.22) 

e) SK Dekan Fakultas Tarbiyah tentang Ketersediaan Peta Jalan (Roadmap) Penelitian 

Prodi PGMI (Lampiran 7.23)  

3. Strategi Pencapaian Standar 

Fakultas Tarbiyah telah mengembangkan delapan strategi untuk mencapai standar 

penelitian yang telah ditetapkan IAIN Bone dan melampaui SN-DIKTI. Kedelapan 

strategi tersebut tertuang dalam Renstra Fakultas Tarbiyah (Lampiran DI.4). Selain itu, 

kedelapan strategi tersebut juga telah diimplementasikan oleh Prodi PGMI dalam empat 

tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan, pemantaun, dan pelaporan. Keempat 

tahapan tersebut digambarkan secara detail pada Tabel II.35. 

Tabel II.35 Strategi Pencapaian Standar Penelitian 

Nama 

Standar 
Butir Standar Strategi Pencapaian 

Sumber Daya 

yang 

Dialokasikan 

Mekanisme Kontrol 

Standar Isi 

Penelitian 

Menyediakan dokumen kebijakan tentang 

peta jalan yang memayungi tema 

penelitian dosen dan mahasiswa 

Berkoordinasi dengan pihak LPPM 

IAIN Bone untuk menyediakan 

dokumen kebijakan terkait peta 

jalan yang memayungi tema 

penelitian dosen dan mahasiswa 

sesuai dengan keilmuan dari 

masing-masing prodi lingkup 

Fakultas Tarbiyah 

SDM yang 

kompeten, 

anggaran yang 

cukup, serta sarana 

dan prasarana yang 

memadai. 

Dilakukan monitoring dan evaluasi 

oleh PJM Fakultas Tarbiyah dan 

PJM Prodi PGMI secara berkala 

setiap 6 bulan sekali. 

Standar 

Proses 

Penelitian 

Melaksanakan penelitian sesuai dengan 

agenda penelitian dosen yang merujuk 

pada peta jalan penelitian 

Melakukan sosialisasi kepada 

DTPS PGMI tentang metode 

rekrutmen dan seleksi penerimaan 

Penelitian BOPTN IAIN Bone. 

Melakukan sosialisasi peta jalan 

penelitian Fakultas Tarbiyah 

kepada DTPS dan mahasiswa 

Prodi PGMI. 

Melakukan rapat internal Prodi 

PGMI untuk menetapkan 

agenda/tema penelitian yang harus 

dilakukan DTPS dan mahasiswa 

setiap tahunnya. 

SDM (Dosen tetap 

dan Mahaiswa 

Prodi PGMI), 

anggaran yang 

cukup, serta sarana 

dan prasarana yang 

memadai. 

Dilakukan monitoring dan evaluasi 

oleh PJM Fakultas Tarbiyah dan 

PJM Prodi PGMI secara berkala 

setiap 6 bulan sekali. 

Persentase jumlah penelitian DTPS yang 

dalam pelaksanaannya melibatkan 

mahasiswa minimal 25% setiap tahun 

Menetapkan kebijakan terkait DTPS 

PGMI agar dalam pelaksanaan 

penelitiannya wajib melibatkan 

mahasiswa bimbingannya dalam 

proses pengumpulan data dan 

penyusunan laporan penelitian. 

SDM yang 

kompeten, 

anggaran yang 

cukup, serta sarana 

dan prasarana yang 

memadai. 

Dilakukan monitoring dan evaluasi 

oleh PJM Fakultas Tarbiyah dan 

PJM Prodi PGMI secara berkala 

setiap 6 bulan sekali. 

https://drive.google.com/drive/folders/1w-h5EW5Q3PL0ycG2TDuU_nqpEQDoCXP-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w-h5EW5Q3PL0ycG2TDuU_nqpEQDoCXP-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w-h5EW5Q3PL0ycG2TDuU_nqpEQDoCXP-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w-h5EW5Q3PL0ycG2TDuU_nqpEQDoCXP-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w-h5EW5Q3PL0ycG2TDuU_nqpEQDoCXP-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
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Nama 

Standar 
Butir Standar Strategi Pencapaian 

Sumber Daya 

yang 

Dialokasikan 

Mekanisme Kontrol 

Standar 

Penilaian 

Penelitian 

Melakukan evaluasi kesesuaian 

penelitian dosen dengan peta jalan 

peneitian 

Membentuk tim PJM Fakultas 

Tarbiyah dan PJM Prodi PGMI 

sebagai perpanjangan tangan dari 

LPM IAIN Bone dalam mengontrol 

atau memantau dan mengevaluasi 

capaian indikator kinerja di tingkat 

Fakultas dan Prodi. 

SDM yang 

kompeten, 

anggaran yang 

cukup, serta sarana 

dan prasarana yang 

memadai. 

Dilakukan monitoring dan evaluasi 

oleh PJM Fakultas Tarbiyah dan 

PJM Prodi PGMI secara berkala 

setiap 6 bulan sekali. 

Melakukan evaluasi kesesuaian 

penelitian mahasiwa dengan peta jalan 

peneitian 

Membentuk tim PJM Fakultas 

Tarbiyah dan PJM Prodi PGMI 

sebagai perpanjangan tangan dari 

LPM IAIN Bone dalam mengontrol 

atau memantau dan mengevaluasi 

capaian indikator kinerja di tingkat 

Fakultas dan Prodi. 

SDM yang 

kompeten, 

anggaran yang 

cukup, serta sarana 

dan prasarana yang 

memadai. 

Dilakukan monitoring dan evaluasi 

oleh PJM Fakultas Tarbiyah dan 

PJM Prodi PGMI secara berkala 

setiap 6 bulan sekali. 

Menggunakan hasil evaluasi kesesuaian 

penelitian dosen dengan peta jalan 

peneitian untuk perbaikan relevansi 

penelitian dan pengembangan keilmuan 

prodi. 

Mengadakan rapat inetrnal Prodi 

PGMI di akhir tahun untuk 

membahas dan menindaklanjuti 

hasil temuan evaluasi yang telah 

dilakukan PJM Fakultas Tarbiyah 

dan PJM Prodi PGMI. 

SDM (Dosen Tetap 

Prodi PGMI), PJM 

Fakultas Tarbiyah, 

PJM Prodi PGMI, 

anggaran yang 

cukup, serta sarana 

dan prasarana yang 

memadai 

Dilakukan monitoring dan evaluasi 

oleh PJM Fakultas Tarbiyah dan 

PJM Prodi PGMI secara berkala 

setiap 6 bulan sekali. 

Menggunakan hasil evaluasi kesesuaian 

penelitian mahasiwa dengan peta jalan 

peneitian untuk perbaikan relevansi 

penelitian dan pengembangan keilmuan 

prodi. 

Mengadakan rapat inetrnal Prodi 

PGMI di akhir tahun untuk 

membahas dan menindaklanjuti 

hasil temuan evaluasi yang telah 

dilakukan PJM Fakultas Tarbiyah 

dan PJM Prodi PGMI. 

SDM (Dosen Tetap 

Prodi PGMI), PJM 

Fakultas Tarbiyah, 

PJM Prodi PGMI, 

anggaran yang 

cukup, serta sarana 

dan prasarana yang 

memadai 

Dilakukan monitoring dan evaluasi 

oleh PJM Fakultas Tarbiyah dan 

PJM Prodi PGMI secara berkala 

setiap 6 bulan sekali. 

 

4. Indikator Kinerja Utama 

a) Penelitian yang dilaksanakan DTPS dan mahasiswa Prodi PGMI telah memiliki 

relevansi dengan penelitian Fakults Tarbiyah IAIN Bone. Hal ini ditunjukkan dengan 

telah terealisasinya unsur-unsur sebagai berikut: 

1) Telah tersedianya peta jelan penelitian Prodi PGMI yang memayungi tema 

penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi 

PGMI (Lampiran 7.9; Lampiran 7.10). Peta jalan penelitian Prodi PGMI disusun 

dengan mengacu pada peta jalan penelitian Fakultas Tarbiyah IAIN Bone 

Penetapan peta jalan penelitian ini telah sesuai dengan ketentu an standar isi 

penelitian (Lampiran 7.2). 

2) Sebesar 70% DTPS dan mahasiswa Prodi PGMI telah melaksanakan penelitian 

sesuai agenda peta jalan penelitian yang telah ditetapkan (Lampiran 7.16). 

3) Untuk mengontrol atau memantau kesesuaian penelitian DTPS dan Mahasiswa 

dengan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan, Fakultas Tarbiyah dan Prodi 

PGMI telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan cara 

menugaskan PJM Fakultas Tarbiyah dan PJM Prodi PGMI untuk mereview 

proposal penelitian  DTPS dan mahisiswa PGMI yang telah diajukan sesuai 

ketentuan standar proses penelitian (Lampiran 7.16). Sebesar 75% penelitian 

dosen dan mahasiwa prodi PGMI telah dievaluasi oleh PJM Fakultas Tarbiyah 

dan PJM Prodi PGMI (Lampiran 7.16). 

4) Dari 75% penelitian DTPS yang telah dimonitoring dan dievaluasi terdapat 43% 

dosen yang telah menggunakan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan 

https://drive.google.com/drive/folders/1vZJ9XgaFz5K0AQnqczKYocPdm46RPw40?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vZJ9XgaFz5K0AQnqczKYocPdm46RPw40?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jr_muaI5cFJqYiwtyF4XfPtyixG9fXwX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vZJ9XgaFz5K0AQnqczKYocPdm46RPw40?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vZJ9XgaFz5K0AQnqczKYocPdm46RPw40?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vZJ9XgaFz5K0AQnqczKYocPdm46RPw40?usp=sharing
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relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan prodi PGMI (Lampiran 7.12). 

Sementara 32% sisanya belum melakukan perbaikan dikarenakan padatnya 

jadwal mengajar DTPS di luar prodi PGMI sehingga tidak mengetahui hasil 

monitoring dan evaluasi (Lampiran .7.12). Berbeda dengan penelitian mahasiswa 

PGMI, dari 75% yang telah dimonitoring dan dievalusi juga telah dilakukan 

perbaikan (Lampiran 7.12). 

b) Pelibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS PGMI merujuk pada SK Dekan 

Fakultas Tarbiyah tentang  Keterlibatan Mahasiswa dalam Kegiatan Penelitian dan 

Pengadian kepada Masyarakat Dosen yang dibuktikan dengan diterbitkannya Surat 

Pembantu Penelitian oleh LPPM IAIN Bone (Lampiran 7.14). Surat Pembantu 

Penelitian ini yang menjadi dasar mahasiswa untuk membantu DTPS dalam 

mengumpulkan data, refernsi, dan publikasi hasil peneltian. Jumlah penelitian DTPS 

PGMI yang dalam pelaksanaanya telah melibatkan mahasiswa dalam kurun waktu 3 

tahun terkahir sebesar 90%. Jika dilihat dari tren jumlah penelitian DTPS PGMI yang 

dalam pelaksanannya melibatkan mahasiswa setiap tahunnya maka dapat 

disimpulkan terus mengalami peningkatan. 

5. Indikator Kinerja Tambahan 

Indikator kinerja tambahan penelitian yang ditetapkan Fakultas Tarbiyah dan Prodi 

PGMI berkaitan dengan standar proses penelitian, yakni mempublikasikan hasil 

penelitian mahasiswa pada jurnal nasional. Hal ini dimaksudkan agar standar penelitian 

yang telah ditetapkan IAIN Bone melampaui  SN-DIKTI. Indikator kinerja tambahan 

penelitian yang ditetapkan telah diukur, dimonitoring, dikaji, dan dianalisis untuk 

perbaikan berkelanjutan. Pengukuran indikator kinerja tambahan telah dilakukan secara 

berkala setiap 1 tahun sekali oleh PJM Prodi PGMI bersama PJM Fakultas Tarbiyah 

berdasarkan SK Rektor Nomor 393 tahun 2019 tentang Penetapan Penanggung Jawab 

Jaminan Mutu pada Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi IAIN Bone (Lampiran 

P.39). Hasil pengukuran PJM Prodi PGMI bersama PJM Fakultas Tarbiyah pada 1 tahun 

pertama telah dimanfaatkan Prodi PGMI untuk mengontrol kemajuan naskah publikasi 

mahasiswa yang dipublikasikan dengan cara memanggil dosen pembimbing yang telah 

ditugaskan untuk memonitoring kemajuan pengajuan naskah publikasi yang disusun 

mahasiswa (Lampiran 7.16). Hasil pengukuran yang telah dilakukan PJM Prodi PGMI 

bersama PJM Fakultas Tarbiyah pada 6 bulan kedua digunakan untuk mengevaluasi 

capaian target indikator kinerja tambahan setiap tahunnya. Hasil evaluasi yang telah 

dilakukan kemudian dianalisis dan dimanfaatkan Prodi PGMI untuk perbaikan yang 

berkelanjutan. Hasil pengukuran, monitoring, evaluasi, dan analisis indikator kinerja 

tambahan disajikan pada Tabel II.36. 

Tabel II.36. Hasil Pengukuran, Monitoring, Evaluasi, dan Analisis Indikator Kinerja 

Tambahan Penelitian 

Standar Butir Standar 
Indikator Kinerja 

Tambahan 
Target 

Monitoring Dan 

Evaluasi 
Perbaikan 

Berkelanjutan 
Standar 

Proses 

Penelitian 

Mewajibkan mahasiwa 

yang sedang 

menyelesaikan tugas akhir 

untuk mempublikasikan 

hasil penelitiannya pada 

Jurnal Nasional 

Tugas akhir mahasiswa 

dipublikasikan minimal pada 

jurnal nasional tidak 

terakreditasi (jurnal yang 

memiliki ISSN-Print, ISNN-

Online, dan DOI) 

3 mahasiswa untuk 

tiap tahun 

Program studi telah 

menugaskan dosen 

pembimbing untuk 

memonitoring dan 

mengevaluasi naskah 

publikasi yang disusun 

oleh mahasiswa 

Temuan MONEV: terdapat 3 

artikel mahasiswa yang 

dipublikasikan pada jurnal 

tidak terakreditasi (jurnal yang 

memiliki ISSN-Print, ISNN-

Online, dan DOI) pada saat 

TS-2, TS-1, dan TS. 

 

6. Evaluasi Capaian Kinerja 

https://drive.google.com/drive/folders/1vZJ9XgaFz5K0AQnqczKYocPdm46RPw40?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vZJ9XgaFz5K0AQnqczKYocPdm46RPw40?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vZJ9XgaFz5K0AQnqczKYocPdm46RPw40?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vZJ9XgaFz5K0AQnqczKYocPdm46RPw40?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vZJ9XgaFz5K0AQnqczKYocPdm46RPw40?usp=sharing
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Untuk mengetahui keberhasilan dan ketidakberhasilan kriteria penelitian, maka 

selanjutnya dilakukan kegiatan evaluasi capaian kinerja dengan cara membandingkan 

indikator kinerja utama (4. Indikator Kinerja Utama) dan indikator kinerja tambahan (5. 

Indikator Kinerja Tambahan) dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra 

Fakultas Tarbiyah IAIN Bone (Lampiran DI.4). Dalam kegiatan evaluasi, PJM Prodi 

PGMI dan PJM Fakultas Tarbiyah menggunakan model evaluasi kesenjangan 

(discrepancy) untuk mengetahui kesesuai antara target yang telah ditetapkan dengan 

apa yang telah dicapai. Instrumen pengukuran yang digunakan dalam bentuk non-tes, 

yakni berupa angket, lembar ceklis, dan telaah dokumen. Selain itu, dilakukan juga 

analisis untuk mengetahui faktor pendukung ketercapaian atau faktor penghambat 

ketecapaian, akar masalah, dan tindak lanjut pada setiap indikator. Hasil evaluasi 

capaian kinerja kriteria penelitian secara detail disajikan pada Tabel II.37. 

Tabel II.37. Evaluasi Capaian Kinerja Kriteria Penelitian  

Standar Butir Standar Target 

Ketercapa

ian (Iku & 

Ikt) 

Tercapai

/Tidak 

Tercapai 

Faktor  

Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut 

Pendukung 

Ketercapaia

n 

Pengham

bat 

Ketercapa

ian 

Standar Isi 

penelitian 

Menyediakan dokumen 

kebijakan tentang peta jalan 

yang memayungi tema 

penelitian dosen dan 

mahasiswa 

Tersedianya 

peta jalan 

yang 

memayungi 

tema 

penelitian 

dosen dan 

mahasiswa 

prodi di 

lingkup 

Fakultas 

Tarbiyah 

Fakultas 

Tarbiyah 

telah memiliki 

peta jalan 

yang 

memayungi 

tema 

penelitian 

dosen dan 

mahasiswa 

untuk semua 

prodi  

Tercapai SDM yang 

kompeten dan 

koordinasi 

yang baik 

dengan pihak 

LPPM IAIN 

Bone 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

menyediakan 

dokumen 

kebijakan 

tentang peta 

jalan yang 

memayungi 

tema 

penelitian 

dosen dan 

mahasiswa 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 

Standar 

Proses 

Penelitian 

Melaksanakan penelitian 

sesuai dengan agenda 

penelitian dosen yang 

merujuk pada peta jalan 

penelitian 

65% DTPS 

dan 

mahasiswa 

Prodi PGMI 

melaksanaka

n penelitian 

sesuai 

dengan 

agenda 

penelitian 

dosen yang 

merujuk 

pada peta 

jalan 

penelitian. 

70% DTPS 

dan 

mahasiswa 

Prodi PGMI 

telah 

melaksanaka

n penelitian 

sesuai 

dengan 

agenda 

penelitian 

dosen yang 

merujuk 

pada peta 

jalan 

penelitian. 

 

 

Tercapai Sosialisasi 

kebijakan 

terkait 

pelaksanaan 

penelitian 

sesuai dengan 

agenda 

penelitian 

dosen yang 

merujuk pada 

peta jalan 

penelitian 

dilakukan 

secara berkala 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

pelaksanaan 

agenda 

penelitian 

dosen dan 

mahasiswa 

yang merujuk 

pada peta 

jalan 

penelitian 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 

Persentase jumlah penelitian 

DTPS yang dalam 

pelaksanaannya melibatkan 

mahasiswa minimal 25% 

setiap tahun 

≥ 25% DTPS 
PGMI yang 

dalam 

pelaksanaan 

penelitiannya 

melibatkan 

mahasiswa 

90 % DTPS 

PGMI yang 

dalam 

pelaksanaan 

penelitiannya 

telah 

melibatkan 

mahasiswa 

Tercapai Sosialisasi 

kebijakan 

terkait 

penelitian 

DTPS yang 

melibatkan 

mahasiswa 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

pelaksanaan 

kebijakan 

terkait 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
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Standar Butir Standar Target 

Ketercapa

ian (Iku & 

Ikt) 

Tercapai

/Tidak 

Tercapai 

Faktor  

Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut 

Pendukung 

Ketercapaia

n 

Pengham

bat 

Ketercapa

ian 

dilakukan 

secara berkala. 

penelitian 

DTPS yang 

melibatkan 

mahasiswa. 

tindak 

lanjut. 

Mewajibkan mahasiwa yang 

sedang menyelesaikan tugas 

akhir untuk mempublikasikan 

hasil penelitiannya pada 

Jurnal Nasional 

3 mahasiswa 

untuk tiap 

tahun 

2 mahasiswa 

mempublikas

ikan tugas 

akhirnya ke 

jurnal 

nasional 

tidak 

terkareditasi 

Tidak 

Tercapai 

Kompetensi 

SDM (Dosen 

Pembimbing) 

dalam 

mempublikasik

an hasil 

penelitian ke 

jurnal ilmiah 

Sosialisasi 

kebijakan 

terkait 

kewajiban 

mahasiswa 

yang sedang 

menyelesaik

an tugas 

akhir untuk 

mempublikas

ikan hasil 

penelitiannya 

pada Jurnal 

Nasional 

belum 

diosialisasika

n secara 

masif. 

Kompetensi 

SDM dalam 

mempublikas

ikan hasil 

penelitian ke 

jurnal 

nasional 

yang rendah. 

Kegiatan 

mahasiswa dan 

dosen belum 

berfokus pada 

pencapaian 

target publikasi 

mahasiswa. 

Kegiatan 

mahasis

wa 

seperti 

HMPS 

diarahka

n ke 

pengem

bangan 

kemamp

uan dan 

keteram

pilan 

mahasis

wa 

dalam 

menyusu

n artikel 

jurnal 

ilmiah. 

Standar 

Penilaian 

Penelitian 

Melakukan evaluasi 

kesesuaian penelitian dosen 

dengan peta jalan peneitian 

70% 

penelitian 

DTPS PGMI 

dievaluasi 

kesesuaiann

ya dengan 

peta jalan 

penelitian 

75% 

penelitian 

DTPS telah 

dievaluasi 

kesesuaiann

ya dengan 

peta jalan 

penelitian 

Tercapai Kompetensi 

SDM (PJM 

Fakultas 

Tarbiyah dan 

Prodi PGMI) 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

pelaksanaan 

evaluasi 

kesesuaian 

penelitian 

dosen 

dengan peta 

jalan 

peneitian. 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 

Melakukan evaluasi 

kesesuaian penelitian 

mahasiwa dengan peta jalan 

peneitian 

70% 

penelitian 

mahasiwa 

Prodi PGMI 

dievaluasi 

kesesuaiann

ya dengan 

peta jalan 

penelitian 

75% 

penelitian 

mahasiwa 

Prodi PGMI 

telah 

dievaluasi 

kesesuaiann

ya dengan 

peta jalan 

penelitian 

Tercapai Kompetensi 

SDM (PJM 

Fakultas 

Tarbiyah dan 

Prodi PGMI) 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

pelaksanaan 

evaluasi 

kesesuaian 

penelitian 

mahasiwa 

dengan peta 

jalan 

peneitian. 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 

Menggunakan hasil evaluasi 

kesesuaian penelitian dosen 

dengan peta jalan peneitian 

Semua 

penelitian 

DTPS PGMI 

43% dari 

75% 

penelitian 

Tidak 

Tercapai 

43% penelitian 

DTPS yang 

penelitiannya 

32% DTPS 

yang 

penelitiannya 

Padatnya 

kegiatan 

pengajaran 

Melakuk

an 

teguran 
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Standar Butir Standar Target 

Ketercapa

ian (Iku & 

Ikt) 

Tercapai

/Tidak 

Tercapai 

Faktor  

Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut 

Pendukung 

Ketercapaia

n 

Pengham

bat 

Ketercapa

ian 

untuk perbaikan relevansi 

penelitian dan 

pengembangan keilmuan 

prodi. 

yang telah 

dievaluasi 

digunakan 

untuk  

perbaikan 

relevansi 

penelitian 

dan 

pengembang

an keilmuan 

prodi. 

DTPS yang 

telah 

dievaluasi 

digunakan 

untuk 

perbaikan 

relevansi 

penelitian 

dan 

pengembang

an keilmuan 

prodi. 

telah dievaluasi 

berpartisipasi 

dalam kegiatan 

Rapat internal 

Prodi PGMI. 

telah 

dievaluasi 

tidak 

berpartisipasi 

dalam 

kegiatan 

Rapat 

internal Prodi 

PGMI. 

DTPS di luar 

Pordi PGMI 

sehingga 

bertepatan 

dengan waktu 

pelaksanaan 

kegiatan Rapat 

internal Prodi 

PGMI.  

lisan 

kepada  

DTPS 

yang 

tidak 

pernah 

berpartisi 

dalam 

kegiatan 

Rapat 

internal 

Prodi 

PGMI. 

Menggunakan hasil evaluasi 

kesesuaian penelitian 

mahasiwa dengan peta jalan 

peneitian untuk perbaikan 

relevansi penelitian dan 

pengembangan keilmuan 

prodi. 

Semua 

penelitian 

mahasiwa 

prodi PGMI 

yang telah 

dievaluasi 

digunakan 

untuk  

perbaikan 

relevansi 

penelitian 

dan 

pengembang

an keilmuan 

prodi. 

Semua 

(75%) 

penelitian 

mahasiwa 

Prodi PGMI 

yang telah 

dievaluasi 

digunakan 

untuk 

perbaikan 

relevansi 

penelitian 

dan 

pengembang

an keilmuan 

prodi. 

Tercapai Rapat internal 

Prodi PGMI 

dilaksanakan 

secara 

konsisten di 

akhir tahun dan 

kompetensi 

SDM PJM 

Fakultas 

Tarbiyah dan 

Prodi PGMI 

dalam 

melaksanakan 

kegiatan 

monitoring 

perbaikan. 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

penggunaan 

hasil evaluasi 

kesesuaian 

penelitian 

mahasiwa 

dengan peta 

jalan 

peneitian 

untuk 

perbaikan 

relevansi 

penelitian 

dan 

pengembang

an keilmuan 

prodi. 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Melakuk

an upaya 

pengem

bangan 

denganc

ara 

peningka

tan 

target 

dari 70% 

menjadi 

75% 

penelitia

n 

mahasiw

a Prodi 

PGMI 

yang 

telah 

dievalua

si 

digunaka

n untuk 

perbaika

n 

relevansi 

penelitia

n dan 

pengem

bangan 

keilmuan 

prodi. 

 

7. Penjaminan Mutu Penelitian 

Sistem penjaminan mutu penelitian Fakultas Tarbiyah telah diimplementasikan sesuai 

dengan manajemen SPMI yang mengikuti siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, 

Pengendalian, dan Perbaikan (PPEPP). Penetapan target pencapaian dari setiap butir 

standar isi, proses, dan penilaian penelitian telah tertuang dalam Renstra Fakultas 

Tarbiyah IAIN Bone (Lampiran DI.4). Target yang telah ditetapkan kemudian 

dilaksanakan oleh Prodi PGMI di bawah pemantauan atau monitoring PJM Prodi PGMI. 

Hasil pelaksanaan dari setiap butir standar isi, proses, dan penilaian penelitian 

kemudian dievaluasi oleh PJM Fakultas Tarbiyah. Dalam kegiatan evaluasi, PJM Prodi 

PGMI dan PJM Fakultas Tarbiyah menggunakan model evaluasi kesenjangan 

https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
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(discrepancy) untuk mengetahui kesesuai antara target yang telah ditetapkan dengan 

apa yang telah dicapai. Instrumen pengukuran yang digunakan dalam bentuk non-tes, 

yakni berupa angket, lembar ceklis, dan telaah dokumen. Hasil monitoring dari PJM 

Prodi PGMI dan evaluasi PJM Fakultas Tarbiyah kemudian dimanfaatkan untuk 

pengendalian dan perbaikan berkelanjutan. Hasil penjaminan mutu penelitian Fakultas 

Tarbiyah dan Prodi PGMI dalam 3 tahun terakhir disajikan pada Tabel II.38. 

Tabel II.38 Hasil Penjaminan Mutu Penelitian  

Standar Butir Standar Target Pelaksanaan Evaluasi 
Hasil Evaluasi 

Pengendalian Perbaikan 
TS-2 TS-1 TS 

Standar 

Isi 

penelitian 

Menyediakan 

dokumen 

kebijakan tentang 

peta jalan yang 

memayungi tema 

penelitian dosen 

dan mahasiswa 

Tersedianya 

peta jalan yang 

memayungi 

tema penelitian 

dosen dan 

mahasiswa 

prodi di lingkup 

Fakultas 

Tarbiyah 

Fakultas 

Tarbiyah telah 

memiliki peta 

jalan yang 

memayungi 

tema penelitian 

dosen dan 

mahasiswa 

untuk semua 

prodi  

Evaluasi 

oleh PJM 

Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi 

diri oleh 

PJM Prodi 

PGMI 

Tersedia 

untuk 2 

prodi 

Tersedia 

untuk 3 

prodi 

Tersedia 

untuk 6 

prodi 

TS-2 dan TS-1: 

Audit mutu 

internal oleh PJM 

Fakultas. 

TS: Belum 

dilakukan 

pengendalian. 

Telah 

dilakukan 

perbaikan 

sesuai 

dengan hasil 

auidit mutu 

internal 

pada TS-2 

dan TS-1. 

Hasilnya 

pada saat 

TS sudah 

mencapai 

target yang 

ditetapkan. 

Standar 

Proses 

Penelitian 

Melaksanakan 

penelitian sesuai 

dengan agenda 

penelitian dosen 

yang merujuk 

pada peta jalan 

penelitian 

65% DTPS dan 

mahasiswa 

Prodi PGMI 

melaksanakan 

penelitian 

sesuai dengan 

agenda 

penelitian 

dosen yang 

merujuk pada 

peta jalan 

penelitian. 

70% DTPS dan 

mahasiswa 

Prodi PGMI 

telah 

melaksanakan 

penelitian 

sesuai dengan 

agenda 

penelitian 

dosen yang 

merujuk pada 

peta jalan 

penelitian. 

Evaluasi 

oleh PJM 

Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi 

diri oleh 

PJM Prodi 

PGMI 

30% 

DTPS 

dan mhs 

50% 

DTPS 

dan mhs 

70% 

DTPS 

dan mhs 

TS-2 dan TS-1: 

Sosialisasi terkait 

peta penelitian 

Prodi PGMI 

Telah 

dilakukan 

perbaikan 

pada TS-2 

dan TS-1. 

Hasilnya 

pada saat 

TS sudah 

mencapai 

target 

Persentase 

jumlah penelitian 

DTPS yang dalam 

pelaksanaannya 

melibatkan 

mahasiswa 

minimal 25% 

setiap tahun 

≥ 25% DTPS 
PGMI yang 

dalam 

pelaksanaan 

penelitiannya 

melibatkan 

mahasiswa 

90 % DTPS 

PGMI 

Evaluasi 

oleh PJM 

Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi 

diri oleh 

PJM Prodi 

PGMI 

40% 

DTPS 

PGMI 

70% 

DTPS 

PGMI 

90% 

DTPS 

PGMI 

TS-2 dan TS-1: 

Sosialisasi terkait 

peta penelitian 

Prodi PGMI 

Telah 

dilakukan 

perbaikan 

pada TS-2 

dan TS-1. 

Hasilnya 

pada saat 

TS sudah 

mencapai 

target 

Mewajibkan 

mahasiwa yang 

sedang 

menyelesaikan 

tugas akhir untuk 

mempublikasikan 

hasil penelitiannya 

pada Jurnal 

Nasional 

3 mahasiswa 

untuk tiap tahun 

2 mahasiswa 

publikasikan 

tugas akhirnya 

ke jurnal 

nasional tidak 

terakreditasi 

Evaluasi 

oleh PJM 

Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi 

diri oleh 

PJM Prodi 

PGMI 

0 mhs 1 mhs 1 mhs TS-2, TS-1, dan 

TS: Belum 

dilakukan 

pengendalian 

 

Belum 

dilakukan 

perbaikan 

Standar 

Penilaian 

Penelitian 

Melakukan 

evaluasi 

kesesuaian 

penelitian dosen 

dengan peta jalan 

peneitian 

70% penelitian 

DTPS PGMI 

dievaluasi 

kesesuaiannya 

dengan peta 

jalan penelitian 

75% penelitian 

DTPS PGMI 

telah dievaluasi 

kesesuaiannya 

dengan peta 

jalan penelitian 

Evaluasi 

oleh PJM 

Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi 

diri oleh 

30% 

DTPS 

PGMI 

50% 

DTPS 

PGMI 

75% 

DTPS 

PGMI 

TS-2: Belum 

dilakukan 

pengendalian 

TS-1: Dibentuk 

dan difungsikan 

PJM Fakultas 

Telah 

dilakukan 

perbaikan 

pada saat 

TS-1. 

Hasilnnya 
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Standar Butir Standar Target Pelaksanaan Evaluasi 
Hasil Evaluasi 

Pengendalian Perbaikan 
TS-2 TS-1 TS 

PJM Prodi 

PGMI 

pada saat 

TS telah 

mencapai 

target yang 

telah 

ditetapkan. 

Melakukan 

evaluasi 

kesesuaian 

penelitian 

mahasiwa dengan 

peta jalan 

peneitian 

70% penelitian 

mahasiswa 

Prodi PGMI 

dievaluasi 

kesesuaiannya 

dengan peta 

jalan penelitian 

75% penelitian 

mahasiswa 

Prodi PGMI 

telah dievaluasi 

kesesuaiannya 

dengan peta 

jalan penelitian 

Evaluasi 

oleh PJM 

Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi 

diri oleh 

PJM Prodi 

PGMI 

30% 

mhs 

50% mhs 75% 

mhs 

TS-2: Belum 

dilakukan 

pengendalian 

TS-1: Dibentuk 

dan difungsikan 

PJM Fakultas 

Telah 

dilakukan 

perbaikan 

pada saat 

TS-1. 

Hasilnnya 

pada saat 

TS telah 

mencapai 

target yang 

telah 

ditetapkan. 

Menggunakan 

hasil evaluasi 

kesesuaian 

penelitian dosen 

dengan peta jalan 

peneitian untuk 

perbaikan 

relevansi 

penelitian dan 

pengembangan 

keilmuan prodi. 

Semua 

penelitian 

DTPS PGMI 

yang telah 

dievaluasi 

digunakan 

untuk 

perbaikan 

relevansi 

penelitian dan 

pengembangan 

keilmuan prodi. 

43% dari 75% 

penelitian 

DTPS yang 

telah dievaluasi 

digunakan 

untuk perbaikan 

relevansi 

penelitian dan 

pengembangan 

keilmuan prodi. 

Evaluasi 

oleh PJM 

Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi 

diri oleh 

PJM Prodi 

PGMI 

13% 

DTPS 

PGMI 

23% 

DTPS 

PGMI 

43% 

DTPS 

PGMI 

TS-2: Belum 

dilakukan 

pengendalian 

TS-1: Dilakukan 

rapat internal 

Prodi PGMI 

setiap tahun 

untuk 

menindaklanjuti 

hasil evaluasi dari 

PJM Fakultas 

Tarbiyah IAIN 

Bone 

Telah 

dilakukan 

perbaikan 

pada saat 

TS-1, 

namun 

partisipasi 

DTPS 

rendah. 

Hasilnnya 

pada saat 

TS belum 

mencapai 

target yang 

telah 

ditetapkan 

Menggunakan 

hasil evaluasi 

kesesuaian 

penelitian 

mahasiwa dengan 

peta jalan 

peneitian untuk 

perbaikan 

relevansi 

penelitian dan 

pengembangan 

keilmuan prodi. 

Semua 

penelitian 

mahasiwa prodi 

PGMI yang 

telah dievaluasi 

digunakan 

untuk 

perbaikan 

relevansi 

penelitian dan 

pengembangan 

keilmuan prodi. 

Semua (75%) 

penelitian 

mahasiwa Prodi 

PGMI yang 

telah dievaluasi 

digunakan 

untuk perbaikan 

relevansi 

penelitian dan 

pengembangan 

keilmuan prodi. 

Evaluasi 

oleh PJM 

Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi 

diri oleh 

PJM Prodi 

PGMI 

30% 

mhs 

50% mhs 75% 

mhs 

TS-2: Belum 

dilakukan 

pengendalian 

TS-1: Dilakukan 

rapat internal 

Prodi PGMI 

setiap tahun 

untuk 

menindaklanjuti 

hasil evaluasi dari 

PJM Fakultas 

Tarbiyah IAIN 

Bone 

Telah 

dilakukan 

perbaikan 

pada saat 

TS-1, 

Hasilnnya 

pada saat 

TS belum 

mencapai 

target yang 

telah 

ditetapkan 

 

8. Kepuasan Pengguna 

Pengukuran kepuasan  peneliti  dan  mitra kegiatan penelitian    terhadap layanan    dan    

pelaksanaan  proses penelitian telah dilakukan LPPM IAIN Bone yang memenuhi 

aspek-aspek sebagai berikut: 

a) Instrumen pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap 

layanan dan pelaksanaan proses penelitian telah terbukti valid secara isi dan 

konstruk serta memiliki keofisien reliabilitas yang tinggi (Lampiran 7.18). Hal ini dapat 

dimaknai bahwa butir-butir instrumen yang digunakan dalam pengukuran kepuasan  

peneliti  dan  mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan pelaksanaan    proses 

penelitian mudah dipahami dan hasilnya dapat dipercaya karena memiliki tingkat 

konsistensi yang tinggi. Pengukuran kepuasan juga telah dilaksanakan sejak tahun 

https://drive.google.com/drive/folders/1b_MDrofP0zjKUY8J7kGIVfYvygK2_Ir6?usp=sharing
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2018. Hasilnya terekam dalam database berbasis cloud (Google Drive Prodi PGMI) 

dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui tingkat kepuasan 

peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan pelaksanaan proses 

penelitian setiap tahunnya (Lampiran 7.19). 

b) Luaran dari hasil pengukuran kepuasan peneliti dan  mitra kegiatan penelitian    

terhadap layanan    dan    pelaksanaan    proses penelitian berbentuk Laporan Kegitan 

(Lampiran 7.20) yang dikumpulkan setiap tahun di Prodi PGMI. Hasil pengukuran 

kepuasan juga telah digunakan untuk perbaikan yang berkelanjutan. 

9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa sebesar 75% indikator kriteria 

peneltian telah mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator yang berkaitan dengan 

standar isi penelitian (ketersediaan dokumen kebijakan peta jalan penelitian) telah 

mencapai target 100%, indikator yang berkaitan dengan standar proses penelitian 

(pelaksanaan penelitian sesuai dengan agenda penelitian yang merujuk pada peta 

jalan, melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaannya, dan mempublikasikan tugas akhir 

mahasiswa di jrunal nasional) belum mencapai target 100%, dan indikator yang 

berkaitan dengan standar penilaian penelitian (melakukan evaluasi kesesuain penelitian 

dengan peta jalan serta penggunaan hasil evaluasi) belum mecapai target 100%. 

Secara detail, simpulan hasil evaluasi dan tindak lanjut yang berisi pemosisian, 

masalah, akar masalah, rencana perbaikan, dan upaya pengembagnagn kriteria 

penelitian disajikan pada Tabel II.39. 

Tabel II.39. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut Penelitian  

Standar Pemosisian Masalah Akar Masalah Rencana Perbaikan 
Upaya 

Pengembangan  

Standar Isi Penelitian 100% butir standar 

isi penelitian telah 

mencapai target 

yang ditetapkan 

Tidak ditemukan 

masalah dalam 

pencapaian standar 

isi penelitian 

dikarenakan 100% 

butir standar isi 

penelitian telah 

mencapai target yang 

ditetapkan. 

Tidak ditemukan 

masalah sehingga 

akar masalah belum 

bisa ditentukan. 

100% butir standar isi penelitian 

telah mencapai target yang 

ditetapkan sehingga lebih 

dilakukan upaya perbaikan. 

Meningkatkan 

aksessibiltas 

dokumen kebijakan 

peta jalan penelitian 

yang memayungi 

tema penelitian 

dosen dan 

mahasiswa prodi di 

lingkup Fakultas 

Tarbiyah IAIN Bone. 

Standar Proses 

Penelitian 

66,67% butir 

standar proses 

penelitian telah 

mencapai target 

yang ditetapkan 

Tugas akhir 

mahasiswa yang 

dipublikasikan di 

jurnal nasional tidak 

terakreditasi setiap 

tahunnya hanya 1 

artikel, sementara 

yang diragetkan 3 

artikel setiap 

tahunnya. 

Kegiatan mahasiswa 

dan dosen belum 

berfokus pada 

pencapaian target 

publikasi mahasiswa. 

Kegiatan mahasiswa seperti 

HMPS diarahkan ke 

pengembangan kemampuan 

dan keterampilan mahasiswa 

dalam menyusun artikel jurnal 

ilmiah. 

Meningkatkan 

kemampuan dan 

keterampilan dosen 

dan mahasiswa  

dalam menyusun 

artikel jurnal ilmiah. 

Standar Penilaian 

Penelitian 

75% butir standar 

penilaian penelitian 

telah mencapai 

target yang 

ditetapkan 

Hasil evaluasi 

kesesuaian penelitian 

dosen dan mahasiwa 

dengan peta jalan 

peneitian belum 

digunakan untuk 

perbaikan relevansi 

penelitian dan 

pengembangan 

keilmuan prodi 

dikarenakan rapat 

inetrnal Prodi PGMI 

Tim PJM Fakultas 

Tarbiyah dan Prodi 

PGMI baru terbentuk 

pada tahun 2019 

sehingga kegiatan 

monitoring dan 

evaluasi belum bisa 

dilakukan secara 

komprehensif. 

Mengembangkan aplikasi 

dokumen pendukung akreditasi 

Prodi PGMI yang terintegrasi 

dengan sistem penjamin mutu 

Fakultas Tarbiyah. 

Menyediakan aplikasi 

dokumen pendukung 

akreditasi Prodi 

PGMI yang 

terintegrasi dengan 

sistem penjamin 

mutu Fakultas 

Tarbiyah IAIN Bone. 

https://drive.google.com/drive/folders/1b_MDrofP0zjKUY8J7kGIVfYvygK2_Ir6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1b_MDrofP0zjKUY8J7kGIVfYvygK2_Ir6?usp=sharing
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Standar Pemosisian Masalah Akar Masalah Rencana Perbaikan 
Upaya 

Pengembangan  

belum dilaksanakan 

secara konsisten di 

akhir tahun dan 

belum dilakukan 

kegiatan monitoring 

perbaikan. 

 

C.8. Pengabdian Kepada Masyarakat 

1. Latar Belakang 

Kriteria pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pemantaun, dan pelaporan. IAIN Bone telah menetapkan strategi untuk pencapaian 

standar isi PkM (Lampiran 8.1), standar proses PkM (Lampiran 8.2), dan standar 

penilaian PkM (Lampiran 8.3). Strategi yang telah ditetapkan tersebut kemudian 

dikembangkan lanjut oleh Fakultas Tarbiyah untuk diimplementasikan oleh Prodi PGMI. 

Strategi yang telah dikembangakan tersebut kemudian ditetapkan dalam bentuk 

Program Kerja Tahunan Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI. Secara garis besar 

Program Kerja Tahunan Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI terkait PkM meliputi 

dokumen kebijakan tentang peta jalan PkM, sosialisasi peta jalan PkM, dan kegiatan 

rapat internal untuk mensosialisasikan hasil evaluasi kesesuaian penelitian DTPS dan 

mahasiswa dengan peta jalan PkM (Lampiran 8.4). 

Penetapan strategi dalam pencapain standar PkM IAIN Bone bertujuan untuk 

membangun budaya ilmiah melalui penyelenggaraan PkM yang konstruktif dan inovatif. 

Secara spesifik, penetapan strategi pencapaian standar penelitian IAIN Bone bertujuan 

untuk menhasilkan karya PkM yang unggul di bidang pendidikan, olahraga, kesehatan, 

kewirausahaan, gender dan kependudukan, lingkungan hidup dan manajemen bencana 

alam; dan menghasilkan karya yang unggul dalam pengembangan sumberdaya wilayah 

dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).  

Pemilihan/penetapan strategi pencapaian standar PkM didasarkan atas hasil analisis 

faktor internal dan eksternal pada Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI. Hasil analisis 

faktor internal berkaitan dengan kekuatan atau faktor pendukung dan kelemahan atau 

faktor penghambat Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI dalam pencapaian standar isi, 

proses, dan penilaian PkM. Sementara analisis faktor eksternal berkaitan dengan 

peluang dan ancaman Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI dalam pencapaian standar 

isi, proses, dan penilaian PkM. Hasil analisis faktor tersebut kemudian dimanfaatkan 

untuk menentukan strategi dan program pengembangan dalam pencapaian standar isi, 

proses, dan penilaian PkM. 

2. Kebijakan 

Dokumen formal kebijakan keterlibatan mahasiswa program studi dalam PkM dosen 

serta peta jalan PkM yang memayungi PkM dosen dan mahasiswa yang menjadi acuan 

Prodi PGMI adalah sebagai berikut: 

a) SK No. 28 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis dan Roadmap Pengabdian 

kepada Masyarakat IAIN Bone (Lampiran 8.5) 

b) SK Dekan Fakultas Tarbiyah tentang Ketersediaan Peta Jalan (Roadmap) PkM 

Fakultas Tarbiyah (Lampiran 8.6) 

c) SK Dekan Fakultas Tarbiyah tentang Keterlibatan Mahasiswa dalam PkM Dosen 

(Lampiran 8.7) 

https://drive.google.com/drive/folders/1PHkGiAWfYuVHF39pKkfJzIIK-VCRSkTS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PHkGiAWfYuVHF39pKkfJzIIK-VCRSkTS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PHkGiAWfYuVHF39pKkfJzIIK-VCRSkTS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PHkGiAWfYuVHF39pKkfJzIIK-VCRSkTS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qtCak1qzdc-UQpxIWU0uocLI_CVqpE2D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qtCak1qzdc-UQpxIWU0uocLI_CVqpE2D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qtCak1qzdc-UQpxIWU0uocLI_CVqpE2D?usp=sharing
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d) SK Dekan Fakultas Tarbiyah tentang Ketersediaan Peta Jalan (Roadmap) PkM Prodi 

PGMI (Lampiran 8.13) 

3. Strategi Pencapaian Standar 

Fakultas Tarbiyah telah mengembangkan delapan strategi untuk mencapai standar PkM 

yang telah ditetapkan IAIN Bone dan melampaui SN-DIKTI. Kedelapan strategi tersebut 

tertuang dalam Renstra Fakultas Tarbiyah (Lampiran DI.4). Selain itu, kedelapan 

strategi tersebut juga telah diimplementasikan oleh Prodi PGMI dalam empat tahapan, 

yakni perencanaan, pelaksanaan, pemantaun, dan pelaporan. Keempat tahapan 

tersebut digambarkan secara detail pada Tabel II.40. 

Tabel II.40 Strategi Pencapaian Standar PkM  

Nama 

Standar 
Butir Standar Strategi Pencapaian 

Sumber Daya 

yang 

Dialokasikan 

Mekanisme Kontrol 

Standar Isi 

PkM 

Menyediakan dokumen kebijakan tentang 

peta jalan yang memayungi tema PkM 

dosen dan mahasiswa 

Berkoordinasi dengan pihak LPPM 

IAIN Bone untuk menyediakan 

dokumen kebijakan terkait peta 

jalan yang memayungi tema PkM 

dosen dan mahasiswa sesuai 

dengan keilmuan dari masing-

masing prodi lingkup Fakultas 

SDM yang 

kompeten, 

anggaran yang 

cukup, serta sarana 

dan prasarana yang 

memadai 

Dilakukan monitoring dan evaluasi 

oleh PJM Fakultas Tarbiyah dan 

PJM Prodi PGMI secara berkala 

setiap 6 bulan sekali. 

Standar 

Proses PkM 

Melaksanakan PkM sesuai dengan 

agenda PkM dosen yang merujuk pada 

peta jalan PkM 

Melakukan sosialisasi kepada 

dosen tetap Prodi tentang metode 

rekrutmen dan seleksi penerimaan 

PkM BOPTN IAIN Bone. 

SDM (Dosen tetap 

dan Mahaiswa 

Prodi PGMI), 

anggaran yang 

cukup, serta sarana 

dan prasarana yang 

memadai 

Dilakukan monitoring dan evaluasi 

oleh PJM Fakultas Tarbiyah dan 

PJM Prodi PGMI secara berkala 

setiap 6 bulan sekali. 

Persentase jumlah PkM DTPS yang 

dalam pelaksanaannya melibatkan 

mahasiswa minimal 25% setiap tahun 

Melakukan sosialisasi peta jalan 

PkM Fakultas Tarbiyah kepada 

dosen tetap dan mahasiswa. 

SDM yang 

kompeten, 

anggaran yang 

cukup, serta sarana 

dan prasarana yang 

memadai 

Dilakukan monitoring dan evaluasi 

oleh PJM Fakultas Tarbiyah dan 

PJM Prodi PGMI secara berkala 

setiap 6 bulan sekali. 

Standar 

Penilaian PkM 

Melakukan evaluasi kesesuaian PkM 

dosen dengan peta jalan PkM 

Melakukan rapat internal Fakultas 

untuk menetapkan agenda/tema 

PkM yang harus dilakukan dosen 

setiap tahunnya. 

SDM (Dosen Tetap 

dan Mahaiswa 

Prodi PGMI serta 

LPPM IAIN Bone), 

anggaran yang 

cukup, serta sarana 

dan prasarana yang 

memadai. 

Dilakukan monitoring dan evaluasi 

oleh PJM Fakultas Tarbiyah dan 

PJM Prodi PGMI secara berkala 

setiap 6 bulan sekali. 

Melakukan evaluasi kesesuaian PkM 

mahasiswa dengan peta jalan PkM 

Melakukan rapat internal Prodi 

PGMI untuk menetapkan 

agenda/tema PkM yang harus 

dilakukan mahasiswa setiap 

tahunnya. 

SDM (Dosen Tetap 

dan Mahaiswa 

Prodi PGMI serta 

LPPM IAIN Bone), 

anggaran yang 

cukup, serta sarana 

dan prasarana yang 

memadai. 

Dilakukan monitoring dan evaluasi 

oleh PJM Fakultas Tarbiyah dan 

PJM Prodi PGMI secara berkala 

setiap 6 bulan sekali. 

Menggunakan hasil evaluasi kesesuaian 

PkM dosen dengan peta jalan PkM untuk 

perbaikan relevansi PkM dan 

pengembangan keilmuan prodi. 

Melakukan rapat internal Fakultas 

untuk menetapkan agenda/tema 

PkM yang harus dilakukan dosen 

setiap tahunnya. 

SDM (Dosen Tetap 

dan Mahaiswa 

Prodi PGMI serta 

LPPM IAIN Bone), 

anggaran yang 

cukup, serta sarana 

dan prasarana yang 

memadai. 

Dilakukan monitoring dan evaluasi 

oleh PJM Fakultas Tarbiyah dan 

PJM Prodi PGMI secara berkala 

setiap 6 bulan sekali. 

Menggunakan hasil evaluasi kesesuaian 

PkM mahasiwa dengan peta jalan PkM 

Menetapkan kebijakan tentang 

dosen tetap Prodi PGMI agar dalam 

pelaksanaan PkM wajib melibatkan 

SDM (Dosen Tetap 

Prodi PGMI), 

anggaran yang 

Dilakukan monitoring dan evaluasi 

oleh PJM Fakultas Tarbiyah dan 

https://drive.google.com/drive/folders/1qtCak1qzdc-UQpxIWU0uocLI_CVqpE2D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
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Nama 

Standar 
Butir Standar Strategi Pencapaian 

Sumber Daya 

yang 

Dialokasikan 

Mekanisme Kontrol 

untuk perbaikan relevansi penelitian dan 

pengembangan keilmuan prodi. 

mahasiswa bimbingannya dalam 

proses pengumpulan data dan 

penyusunan laporan PkM. 

cukup, serta sarana 

dan prasarana yang 

memadai 

PJM Prodi PGMI secara berkala 

setiap 6 bulan sekali. 

 

4. Indikator Kinerja Utama 

a) PkM yang dilaksanakan DTPS dan mahasiswa Prodi PGMI telah memiliki relevansi 

dengan PkM Fakults Tarbiyah IAIN Bone. Hal ini ditunjukkan dengan telah 

terealisasinya unsur-unsur sebagai berikut: 

1) Telah tersedianya peta jalan PkM  Fakultas Tarbiyah IAIN Bone yang memayungi 

tema PkM dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi 

PGMI (Lampiran 8.8). Penetapan peta jalan PkM ini telah sesuai dengan 

ketentuan standar isi PkM (Lampiran 8.1). 

2) Sebesar 100% DTPS dan mahasiswa Prodi PGMI telah melaksanakan PkM 

sesuai agenda peta jalan PkM yang telah ditetapkan (Lampiran 8.9; Lampiran 

8.13). 

3) Untuk mengontrol atau memantau kesesuaian PkM DTPS dan Mahasiswa 

dengan peta jalan PkM yang telah ditetapkan, Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI 

telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan cara menugaskan PJM 

Fakultas Tarbiyah dan PJM Prodi PGMI untuk mereview proposal PkM  DTPS dan 

mahaisiswa PGMI yang telah diajukan sesuai ketentuan standar proses PkM 

(Lampiran 8.2). Sebesar 100% PkM dosen dan 70% PkM mahasiwa prodi PGMI 

telah dievaluasi oleh PJM Fakultas Tarbiyah dan PJM Prodi PGI (Lampiran 8.9). 

4) Semua PkM DTPS dan mahasiswa yang telah dimonitoring dan telah digunakan 

untuk  perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan prodi. 

b) Pelibatan mahasiswa dalam PkM DTPS PGMI merujuk pada SK Dekan Fakultas 

Tarbiyah tentang  Keterlibatan Mahasiswa dalam Kegiatan Penelitian dan Pengadian 

kepada Masyarakat Dosen yang dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Pembantu 

PkM oleh LPPM IAIN Bone (Lampiran 8.10). Surat Pembantu PkM ini yang menjadi 

dasar mahasiswa untuk membantu DTPS dalam mengumpulkan data, referensi, dan 

publikasi hasil PkM. Jumlah PkM DTPS PGMI yang dalam pelaksanaanya telah 

melibatkan mahasiswa dalam kurun waktu 3 tahun terkahir sebesar 100% (Lampiran 

8.9).  

5. Indikator Kinerja Tambahan 

Indikator kinerja tambahan PkM yang ditetapkan Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI 

berkaitan dengan standar proses PkM, yakni mempublikasikan hasil PkM mahasiswa 

melalui repository, baik repository mandiri, prodi PGMI, ataupun repository IAN Bone. 

Hal ini dimaksudkan agar standar PkM yang telah ditetapkan IAIN Bone melampaui SN-

DIKTI. Indikator kinerja tambahan PkM yang ditetapkan telah diukur, dimonitoring, dikaji, 

dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Pengukuran indikator kinerja tambahan 

telah dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali oleh PJM Prodi PGMI bersama PJM 

Fakultas Tarbiyah berdasarkan SK Rektor Nomor 393 tahun 2019 tentang Penetapan 

Penanggung Jawab Jaminan Mutu pada Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi 

IAIN Bone (Lampiran P.39). Hasil pengukuran PJM Prodi PGMI bersama PJM Fakultas 

Tarbiyah pada 6 bulan pertama telah dimanfaatkan Prodi PGMI untuk mengontrol 

kemajuan naskah publikasi hasil PkM mahasiswa yang dipublikasikan dengan cara 

memanggil dosen pembimbing yang telah ditugaskan untuk memonitoring kemajuan 

https://drive.google.com/drive/folders/1v1y52ioeect9oAWzigD6RqNs75TbTp2Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PHkGiAWfYuVHF39pKkfJzIIK-VCRSkTS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1v1y52ioeect9oAWzigD6RqNs75TbTp2Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qtCak1qzdc-UQpxIWU0uocLI_CVqpE2D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qtCak1qzdc-UQpxIWU0uocLI_CVqpE2D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PHkGiAWfYuVHF39pKkfJzIIK-VCRSkTS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1v1y52ioeect9oAWzigD6RqNs75TbTp2Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1v1y52ioeect9oAWzigD6RqNs75TbTp2Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1v1y52ioeect9oAWzigD6RqNs75TbTp2Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1v1y52ioeect9oAWzigD6RqNs75TbTp2Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
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pengajuan naskah publikasi yang disusun mahasiswa. Hasil pengukuran yang telah 

dilakukan PJM Prodi PGMI bersama PJM Fakultas Tarbiyah pada 6 bulan kedua 

digunakan untuk mengevaluasi capaian target indikator kinerja tambahan setiap 

tahunnya. Hasil evaluasi yang telah dilakukan kemudian dianalisis dan dimanfaatkan 

Prodi PGMI untuk perbaikan yang berkelanjutan. Hasil pengukuran, monitoring, 

evaluasi, dan analisis indikator kinerja tambahan disajikan pada Tabel II.41. 

Tabel II.41. Hasil Pengukuran, Monitoring, Evaluasi, dan Analisis Indikator Tambahan 

Kriteria PkM  

Standar Butir Standar 
Indikator Kinerja 

Tambahan 
Target 

Monitoring Dan 

Evaluasi 
Perbaikan 

Berkelanjutan 
Standar 

Proses PkM 

Mewajibkan mahasiswa 

untuk mempublikasikan 

laporan hasil PkM  

Laporan hasil PkM wajib 

dipublikasi melalui repository, 

baik repository mandiri, prodi 

PGMI, ataupun repository 

IAN Bone. 

≥ 3 laporan PkM 
mahasiswa setiap 

tahun 

Monitoring dan evaluasi 

publikasi laporan hasil 

PkM dilakukan oleh 

PJM Prodi PGMI dan 

dipantau oleh PJM 

Fakultas Tarbiyah 

Temuan MONEV: terdapat 

laporan hasil PkM mahasiswa 

yang direpositorykan secara 

mandiri melalui academia. 

 

Tindak lanjut: laporan hasil 

PkM dikonversi dalam bentuk 

artikel jurnal yang nantinya 

akan dipublikasikan pada 

jurnal pengabdian. 

 

6. Evaluasi Capaian Kinerja 

Untuk mengetahui keberhasilan dan ketidakberhasilan kriteria Pengabdian kepada 

masyarakat, maka selanjutnya dilakukan kegiatan evaluasi capaian kinerja dengan cara 

membandingkan indikator kinerja utama (4. Indikator Kinerja Utama) dan indikator 

kinerja tambahan (5. Indikator Kinerja Tambahan) dengan target yang telah ditetapkan 

pada Renstra Fakultas Tarbiyah IAIN Bone (Lampiran DI.4). Dalam kegiatan evaluasi, 

PJM Prodi PGMI dan PJM Fakultas Tarbiyah menggunakan model evaluasi 

kesenjangan (discrepancy) untuk mengetahui kesesuai antara target yang telah 

ditetapkan dengan apa yang telah dicapai. Instrumen pengukuran yang digunakan 

dalam bentuk non-tes, yakni berupa angket, lembar ceklis, dan telaah dokumen. Selain 

itu, dilakukan analisis untuk mengetahui faktor pendukung ketercapaian atau faktor 

penghambat ketecapaian, akar masalah, dan tindak lanjut pada setiap indikator. Hasil 

evaluasi capaian kinerja kriteria PkM secara detail disajikan pada Tabel II.42. 

Tabel II.42 Hasil Evaluasi Capaian Kinerja PkM  

Standar Butir Standar Target 

Ketercap

aian (Iku 

& Ikt) 

Tercapai/T

idak 

Tercapai 

Faktor  

Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut 

Pendukung 

Ketercapaia

n 

Pengham

bat 

Ketercapa

ian 

Standar Isi 

PkM 

PkM dosen dan mahasiswa 

Memiliki peta jalan penilitian 

Tersedianya 

peta jalan 

yang 

memayungi 

tema 

penelitian 

dosen dan 

mahasiswa 

prodi di 

lingkup 

Fakultas 

Tarbiyah 

Fakultas 

Tarbiyah 

telah 

memiliki 

peta jalan 

yang 

memayung

i tema 

penelitian 

dosen dan 

mahasiswa 

untuk 

semua 

prodi  

Tercapai SDM yang 

kompeten dan 

koordinasi 

yang baik 

dengan pihak 

LPPM IAIN 

Bone 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

menyediakan 

dokumen 

kebijakan 

tentang peta 

jalan yang 

memayungi 

tema 

penelitian 

dosen dan 

mahasiswa 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 

https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
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Standar Butir Standar Target 

Ketercap

aian (Iku 

& Ikt) 

Tercapai/T

idak 

Tercapai 

Faktor  

Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut 

Pendukung 

Ketercapaia

n 

Pengham

bat 

Ketercapa

ian 

Standar 

Proses PkM 

Melaksanakan PkM sesuai 

dengan agenda PkM dosen 

yang merujuk pada peta jalan 

PkM 

65% DTPS 

dan 

mahasiswa 

PGMI 

100% 

DTPS dan 

mahasiswa 

PGMI 

Tercapai SDM yang 

kompeten dan 

koordinasi 

yang baik 

dengan pihak 

sekolah yang 

telah diajak 

kerjasama 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

penyesuaian 

pelaksanaan 

PkM dengan 

peta jalan 

PkM 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 

Persentase jumlah PkM 

DTPS yang dalam 

pelaksanaannya melibatkan 

mahasiswa minimal 25% 

setiap tahun 

≥ 25% DTPS 

PGMI 

100% 

DTPS 

PGMI 

Tercapai Sosialisasi 

kebijakan 

terkait PkM 

DTPS yang 

melibatkan 

mahasiswa 

dilakukan 

secara berkala. 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

pelaksanaan 

kebijakan 

terkait PkM 

DTPS yang 

melibatkan 

mahasiswa. 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 

 Mewajibkan mahasiswa 

untuk  mempublikasikan 

laporan hasil PkM 

≥ 3 laporan 

PkM 

mahasiswa 

setiap tahun 

6 Laporan 

PkM 

mahasiswa 

dipublikasi

kan di 

repository 

mandiri 

Tercapai Sosialisasi 

kebijakan 

terkait 

kewajiban 

mahasiswa 

untuk 

mempublikasik

an hasil PkM ke 

repository 

mandiri. 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

pelaksanaan 

kebijakan 

terkait 

kewajiban 

mahasiswa 

untuk 

mempublikas

ikan hasil 

PkM ke 

repository 

mandiri. 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 

Standar 

Penilaian 

PkM 

Melakukan evaluasi 

kesesuaian PkM dosen 

dengan peta jalan PkM 

70% PkM 

dosen Prodi 

PGMI 

dievaluasi 

100% PkM 

DTPS 

PGMI telah 

dievaluasi 

Tercapai Kompetensi 

SDM (PJM 

Fakultas 

Tarbiyah dan 

Prodi PGMI) 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

pelaksanaan 

evaluasi 

kesesuaian 

penelitian 

dosen 

dengan peta 

jalan 

peneitian. 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 

Melakukan evaluasi 

kesesuaian PkM mahasiswa 

dengan peta jalan PkM 

70% PkM 

mahasiswa 

Prodi PGMI 

dievaluasi 

70% PkM 

mahasiswa 

PGMI telah 

dievaluasi 

Tercapai Kompetensi 

SDM (PJM 

Fakultas 

Tarbiyah dan 

Prodi PGMI) 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

pelaksanaan 

evaluasi 

kesesuaian 

penelitian 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 
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Standar Butir Standar Target 

Ketercap

aian (Iku 

& Ikt) 

Tercapai/T

idak 

Tercapai 

Faktor  

Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut 

Pendukung 

Ketercapaia

n 

Pengham

bat 

Ketercapa

ian 

dosen 

dengan peta 

jalan 

peneitian. 

Menggunakan hasil evaluasi 

kesesuaian PkM dosen 

dengan peta jalan PkM untuk 

perbaikan relevansi PkM dan 

pengembangan keilmuan 

prodi. 

Semua PkM 

dosen Prodi 

PGMI yang 

telah 

dievaluasi 

digunakan 

untuk  

perbaikan 

relevansi 

penelitian 

dan 

pengembang

an keilmuan 

prodi. 

Semua 

(100%) 

PkM DTPS 

PGMI yang 

telah 

dievaluasi 

telah 

digunakan 

untuk  

perbaikan 

relevansi 

penelitian 

dan 

pengemba

ngan 

keilmuan 

prodi. 

Tercapai Rapat internal 

Prodi PGMI 

dilaksanakan 

secara 

konsisten di 

akhir tahun dan 

kompetensi 

SDM PJM 

Fakultas 

Tarbiyah dan 

Prodi PGMI 

dalam 

melaksanakan 

kegiatan 

monitoring 

perbaikan. 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

penggunaan 

hasil evaluasi 

kesesuaian 

penelitian 

mahasiwa 

dengan peta 

jalan 

peneitian 

untuk 

perbaikan 

relevansi 

penelitian 

dan 

pengembang

an keilmuan 

prodi. 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 

Menggunakan hasil evaluasi 

kesesuaian PkM mahasiswa 

dengan peta jalan PkM untuk 

perbaikan relevansi PkM dan 

pengembangan keilmuan 

prodi. 

Semua PkM 

mahasiwa 

prodi PGMI 

yang telah 

dievaluasi 

digunakan 

untuk  

perbaikan 

relevansi 

penelitian 

dan 

pengembang

an keilmuan 

prodi. 

Semua 

(70%) PkM 

mahasiswa 

PGMI yang 

telah 

dievaluasi 

telah 

digunakan 

untuk  

perbaikan 

relevansi 

penelitian 

dan 

pengemba

ngan 

keilmuan 

prodi. 

Tercapai Rapat internal 

Prodi PGMI 

dilaksanakan 

secara 

konsisten di 

akhir tahun dan 

kompetensi 

SDM PJM 

Fakultas 

Tarbiyah dan 

Prodi PGMI 

dalam 

melaksanakan 

kegiatan 

monitoring 

perbaikan. 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

penggunaan 

hasil evaluasi 

kesesuaian 

penelitian 

mahasiwa 

dengan peta 

jalan 

peneitian 

untuk 

perbaikan 

relevansi 

penelitian 

dan 

pengembang

an keilmuan 

prodi. 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 

 

7. Penjaminan Mutu PkM 

Sistem penjaminan mutu PkM Fakultas Tarbiyah telah diimplementasikan sesuai 

dengan manajemen SPMI yang mengikuti siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, 

Pengendalian, dan Perbaikan (PPEPP). Penetapan target pencapaian dari setiap butir 

standar isi, proses, dan penilaian PkM telah tertuang dalam Renstra Fakultas Tarbiyah 

IAIN Bone (Lampiran DI.4). Target yang telah ditetapkan kemudian dilaksanakan oleh 

Prodi PGMI di bawah pemantauan atau monitoring PJM Prodi PGMI. Hasil pelaksanaan 

dari setiap butir standar isi, proses, dan penilaian PkM kemudian dievaluasi oleh PJM 

Fakultas Tarbiyah (Lampiran 8.9). Dalam kegiatan evaluasi, PJM Prodi PGMI dan PJM 

https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1v1y52ioeect9oAWzigD6RqNs75TbTp2Z?usp=sharing
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Fakultas Tarbiyah menggunakan model evaluasi kesenjangan (discrepancy) untuk 

mengetahui kesesuai antara target yang telah ditetapkan dengan apa yang telah 

dicapai. Instrumen pengukuran yang digunakan dalam bentuk non-tes, yakni berupa 

angket, lembar ceklis, dan telaah dokumen. Hasil monitoring dari PJM Prodi PGMI dan 

evaluasi PJM Fakultas Tarbiyah kemudian dimanfaatkan untuk pengendalian dan 

perbaikan berkelanjutan. Hasil penjaminan mutu PkM Fakultas Tarbiyah dan Prodi 

PGMI dalam 3 tahun terkahir disajikan pada Tabel II.43. 

Tabel II.43 Hasil Penjaminan Mutu PkM  

Standar 
Butir 

Standar 
Target Pelaksanaan Evaluasi 

Hasil Evaluasi 
Pengendalian Perbaikan 

TS-2 TS-1 TS 

Standar 

Isi PkM 

PkM dosen dan 

mahasiswa 

Memiliki peta 

jalan penilitian 

Tersedianya 

peta jalan yang 

memayungi 

tema PkM 

dosen dan 

mahasiswa 

prodi di lingkup 

Fakultas 

Tarbiyah 

Fakultas 

Tarbiyah telah 

memiliki peta 

jalan yang 

memayungi 

tema PkM dosen 

dan mahasiswa 

untuk semua 

prodi  

Evaluasi 

oleh PJM 

Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi 

diri oleh 

PJM Prodi 

PGMI 

Tersedia 

untuk 2 

prodi 

Tersedia 

untuk 3 

prodi 

Tersedia 

untuk 6 

prodi 

TS-2 dan TS-1: 

Audit mutu 

internal oleh PJM 

Fakultas. 

TS: Belum 

dilakukan 

pengendalian. 

Telah 

dilakukan 

perbaikan 

sesuai 

dengan hasil 

auidit mutu 

internal 

pada TS-2 

dan TS-1. 

Hasilnya 

pada saat 

TS sudah 

mencapai 

target yang 

ditetapkan. 

Standar 

Proses 

PkM 

Melaksanakan 

PkM sesuai 

dengan agenda 

PkM dosen 

yang merujuk 

pada peta jalan 

PkM 

65% dosen 

tetap dan 

mahasiswa 

Prodi PGMI 

100% DTPS dan 

mahasiswa 

Prodi PGMI 

telah 

melaksanakan 

PkM sesuai 

dengan agenda 

penelitian dosen 

yang merujuk 

pada peta jalan 

penelitian. 

Evaluasi 

oleh PJM 

Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi 

diri oleh 

PJM Prodi 

PGMI 

70% 

DTPS 

dan mhs 

100% 

DTPS 

dan mhs 

100% 

DTPS 

dan mhs 

Tidak dilakukan 

pengendalian 

karena pada TS-

2, TS-1, dan TS 

telah mecapai 

target yang 

ditetapkan. 

Belum ada 

tindakan 

perbaikan 

yang bisa 

dilakaukan 

karena 

target telah 

tercapai 

sejak TS-2 

sampai 

dengan TS. 

Persentase 

jumlah PkM 

DTPS yang 

dalam 

pelaksanaannya 

melibatkan 

mahasiswa 

minimal 25% 

setiap tahun 

≥ 25% dosen 
tetap Prodi 

PGMI 

100 % DTPS 

PGMI 

Evaluasi 

oleh PJM 

Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi 

diri oleh 

PJM Prodi 

PGMI 

60% 

DTPS 

PGMI 

100% 

DTPS 

PGMI 

100% 

DTPS 

PGMI 

TS-2: Sosialisasi 

terkait peta jalan 

PkM Prodi PGMI 

Telah 

dilakukan 

perbaikan 

pada TS-2 

dan TS-1. 

Hasilnya 

pada saat 

TS sudah 

mencapai 

target 

Standar 

Penilaian 

PkM 

Melakukan 

evaluasi 

kesesuaian PkM 

dosen dengan 

peta jalan PkM 

70% PkM 

DTPS PGMI 

dievaluasi 

100% PkM 

DTPS PGMI 

telah dievaluasi 

kesessuaiannya 

dengan peta 

jalan PkM 

Evaluasi 

oleh PJM 

Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi 

diri oleh 

PJM Prodi 

PGMI 

60% 

DTPS 

PGMI 

100% 

DTPS 

PGMI 

100% 

DTPS 

PGMI 

TS-2: Belum 

dilakukan 

pengendalian 

TS-1: Dibentuk 

dan difungsikan 

PJM Fakultas 

Telah 

dilakukan 

perbaikan 

pada saat 

TS-1. 

Hasilnnya 

pada saat 

TS telah 

mencapai 

target yang 

telah 

ditetapkan. 

Melakukan 

evaluasi 

kesesuaian PkM 

70% PkM 

mahasiswa 

70% PkM 

mahasiswa 

PGMI telah 

Evaluasi 

oleh PJM 

40% 

mhs 

55% 

mhs 

70% 

mhs 

TS-2: Belum 

dilakukan 

pengendalian 

Telah 

dilakukan 

perbaikan 
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Standar 
Butir 

Standar 
Target Pelaksanaan Evaluasi 

Hasil Evaluasi 
Pengendalian Perbaikan 

TS-2 TS-1 TS 

mahasiswa 

dengan peta 

jalan PkM 

PGMI 

dievaluasi 

dievaluasi 

kesessuaiannya 

dengan peta 

jalan PkM 

Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi 

diri oleh 

PJM Prodi 

PGMI 

TS-1: Dibentuk 

dan difungsikan 

PJM Fakultas 

pada saat 

TS-1. 

Hasilnnya 

pada saat 

TS telah 

mencapai 

target yang 

telah 

ditetapkan. 

Menggunakan 

hasil evaluasi 

kesesuaian PkM 

dosen dengan 

peta jalan PkM 

untuk perbaikan 

relevansi PkM 

dan 

pengembangan 

keilmuan prodi. 

Semua PkM 

dosen Prodi 

PGMI yang 

telah dievaluasi 

digunakan 

untuk  

perbaikan 

relevansi 

penelitian dan 

pengembangan 

keilmuan prodi. 

Semua (100%) 

PkM DTPS 

PGMI yang telah 

dievaluasi telah 

digunakan untuk  

perbaikan 

relevansi 

penelitian dan 

pengembangan 

keilmuan prodi. 

Evaluasi 

oleh PJM 

Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi 

diri oleh 

PJM Prodi 

PGMI 

60% 

DTPS 

PGMI 

100% 

DTPS 

PGMI 

100% 

DTPS 

PGMI 

TS-2: Belum 

dilakukan 

pengendalian 

TS-1: Dilakukan 

rapat internal 

Prodi PGMI 

setiap tahun 

untuk 

menindaklanjuti 

hasil evaluasi 

dari PJM 

Fakultas 

Tarbiyah IAIN 

Bone 

Telah 

dilakukan 

perbaikan 

pada saat 

TS-1 dan 

mencapai 

target yang 

telah 

ditetapkan. 

Menggunakan 

hasil evaluasi 

kesesuaian PkM 

mahasiswa 

dengan peta 

jalan PkM untuk 

perbaikan 

relevansi PkM 

dan 

pengembangan 

keilmuan prodi. 

Semua PkM 

mahasiswa 

Prodi PGMI 

yang telah 

dievaluasi 

digunakan 

untuk  

perbaikan 

relevansi 

penelitian dan 

pengembangan 

keilmuan prodi. 

Semua (70%) 

PkM mahasiswa 

PGMI yang telah 

dievaluasi telah 

digunakan untuk  

perbaikan 

relevansi 

penelitian dan 

pengembangan 

keilmuan prodi. 

Evaluasi 

oleh PJM 

Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi 

diri oleh 

PJM Prodi 

PGMI 

40% 

mhs 

55% 

mhs 

70% 

mhs 

TS-2: Belum 

dilakukan 

pengendalian 

TS-1: Dilakukan 

rapat internal 

Prodi PGMI 

setiap tahun 

untuk 

menindaklanjuti 

hasil evaluasi 

dari PJM 

Fakultas 

Tarbiyah IAIN 

Bone 

Telah 

dilakukan 

perbaikan 

pada saat 

TS-1 dan 

mencapai 

target yang 

telah 

ditetapkan. 

 

8. Kepuasan Pengguna 

Pengukuran kepuasan pelaksana dan mitra kegiatan PkM terhadap layanan dan    

pelaksanaan proses PkM telah dilakukan LPPM IAIN Bone yang memenuhi aspek-

aspek sebagai berikut: 

a) Instrumen pengukuran kepuasan pelaksana dan mitra kegiatan PkM terhadap 

layanan dan pelaksanaan proses PkM telah terbukti valid secara isi dan konstruk 

serta memiliki koefisien reliabilitas yang tinggi (Lampiran 8.11). Hal ini dapat dimaknai 

bahwa butir-butir instrumen yang digunakan dalam pengukuran kepuasan pelaksana 

dan mitra kegiatan PkM terhadap layanan dan pelaksanaan proses PkM mudah 

dipahami dan hasilnya dapat dipercaya karena memiliki tingkat konsistensi yang 

tinggi. Pengukuran kepuasan juga telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Hasilnya 

terekam dalam database bebrbasis cloud (Google Drive Prodi PGMI) dan dianalisis 

menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui tingkat kepuasan pelaksana dan 

mitra kegiatan PkM terhadap layanan dan pelaksanaan proses PkM setiap tahunnya 

(Lampiran 8.12). 

b) Luaran dari hasil pengukuran kepuasan pelaksana dan mitra kegiatan PkM    

terhadap layanan dan pelaksanaan proses PkM berbentuk Laporan Kegitan 

https://drive.google.com/drive/folders/1dFgWcVe5794ewCPABj7SvfEk3xJW7zl2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dFgWcVe5794ewCPABj7SvfEk3xJW7zl2?usp=sharing
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(Lampiran 8.15) yang dikumpulkan setiap tahun di Prodi PGMI. Hasil pengukuran 

kepuasan juga telah digunakan untuk perbaikan yang berkelanjutan. 

9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa sebesar 100% indikator kriteria 

PkM telah mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator yang berkaitan dengan 

standar isi PkM (ketersediaan dokumen kebijakan peta jalan PkM) telah mencapai target 

100%, indikator yang berkaitan dengan standar proses PkM (pelaksanaan PkM sesuai 

dengan agenda PkM yang merujuk pada peta jalan serta melibatkan mahasiswa dalam 

pelaksanaannya) telah mencapai target 100%, dan indikator yang berkaitan dengan 

standar penilaian PkM (melakukan evaluasi kesesuain PkM dengan peta jalan serta 

penggunaan hasil evaluasi) juga telah mencapai target 100%. Secara detail, simpulan 

hasil evaluasi dan tindak lanjut yang berisi pemosisian, masalah, akar masalah, rencana 

perbaikan, dan upaya pengembagnagn kriteria PkM disajikan pada Tabel II.44. 

Tabel II.44. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut Kriteria PkM  

Standar Pemosisian Masalah Akar Masalah 
Rencana 

Perbaikan 

Upaya 

Pengembangan  

Standar Isi 

PkM 

100% butir standar 

isi PkM telah 

mencapai target 

yang ditetapkan 

Tidak ditemukan 

masalah dalam 

pencapaian standar 

isi PkM 

dikarenakan 100% 

butir standar isi 

PkM telah 

mencapai target 

yang ditetapkan. 

Tidak ditemukan 

masalah 

sehingga akar 

masalah belum 

bisa ditentukan. 

100% butir standar 

isi PkM telah 

mencapai target 

yang ditetapkan 

sehingga lebih 

dilakukan upaya 

perbaikan. 

Meningkatkan 

aksessibiltas 

dokumen kebijakan 

peta jalan PkM 

yang memayungi 

tema PkM dosen 

dan mahasiswa 

prodi di lingkup 

Fakultas Tarbiyah 

IAIN Bone. 

Standar 

Proses PkM 

100% butir standar 

proses PkM telah 

mencapai target 

yang ditetapkan 

Tidak ditemukan 

masalah dalam 

pencapaian standar 

proses PkM 

dikarenakan 100% 

butir standar proses 

PkM telah 

mencapai target 

yang ditetapkan. 

Tidak ditemukan 

masalah 

sehingga akar 

masalah belum 

bisa ditentukan. 

100% butir standar 

proses PkM telah 

mencapai target 

yang ditetapkan 

sehingga lebih 

dilakukan upaya 

perbaikan. 

Meningkatkan 

capaian standar 

proses PkM, yakni 

≥ 6 laporan PkM 
mahasiswa 

dipublikasikan 

melalui repository 

setiap tahun. 

Standar 

Penilaian PkM 

100% butir standar 

penilaian PkM telah 

mencapai target 

yang ditetapkan 

Tidak ditemukan 

masalah dalam 

pencapaian standar 

penilaian PkM 

dikarenakan 100% 

butir standar 

penilaian PkM telah 

mencapai target 

yang ditetapkan. 

Tidak ditemukan 

masalah 

sehingga akar 

masalah belum 

bisa ditentukan. 

100% butir standar 

penilaian PkM telah 

mencapai target 

yang ditetapkan 

sehingga lebih 

dilakukan upaya 

perbaikan. 

Meningkatkan 

capaian standar 

penilaian PkM, 

yakni 80% PkM 

mahasiswa PGMI 

dievaluasi. 

 

C.9. Luaran dan Capaian Tridharma 

1. Indikator Kinerja Utama 

a) Luaran Dharma Pendidikan 

Profil lulusan Prodi PGMI telah dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan 

(CPL) (Lampiran 9.1). Agar CPL bisa tercapai Prodi PGMI merumuskan mata kuliah 

yang harus diberikan kepada mahasiswa. Masing-masing mata kuliah kemudian 

dirumuskan capaian pembelajarannya yang kemudian dituangkan dalam bentuk 

Rencana Perkuliahan Semester (RPS). Untuk mengetahui ketercapaian Capaian 

pembelajaran  dengan metode yang sahih dan relevan dan telah mencakup aspek 

keserbacukupan, kedalaman dan kebermanfaatan. Ada tiga model pengukuran yang 

https://drive.google.com/drive/folders/1dFgWcVe5794ewCPABj7SvfEk3xJW7zl2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16_Vt_0kKqEUxN1dSNttNIadDpAiye8I6?usp=sharing
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dilakukan Prodi PGMI, yakni melalui ujian komprehensif, IPK (Lampiran 9.3), dan 

tracer study (www.pgmi.iain-bone.ac.id.) (Lampiran 9.4). Ujian komprehensif 

dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan tes lisan. Hasil ujian komprehensif 

mahasiswa juga telah dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk melihat 

persentase ketercapaian CPL (Lampiran 9.6). Hasil analisis ujian komprehensif 

mahasiswa juga telah dikorelasikan dengan rata-rata capaian IPKnya (Lampiran 9.3). 

Untuk memperkuat hasil analisis capaian pembelajaran yang diperoleh berdasarkan 

hasil ujian komprehensif dan IPK lulusan, Prodi PGMI juga telah melakukan kegiatan 

pelacakan alumni (tracer study). Hasil dari 3 model pengukuran yang telah dilakukan 

menunjukkan tren adanya peningkatan persentase dalam capaian pembelajaran 

lulusan Prodi PGMI (Lampiran 9.5). 

1) Berdasarkkan hasil analisis pada Tabel LKPS 8.a, diperoleh informasi bahwa rata-

rata IPK lulusan pada tahun 2018 sebesar 3,70, pada tahun 2019 sebesar 3,37, 

dan pada tahun 2020 sebesar 3,75. Secara keseluruhan rata-rata IPK lulusan 

dalam tiga tahun terakhir sebesar 3,61. 

2) Capaian prestasi mahasiswa: 

a. Pada bidang akademik, berdasarkan Tabel 8.b.1 diperoleh informasi bahwa 

terdapat 3 prestasi mahasiswa di tingkat wilayah/lokal dan 2 prestasi 

mahasiswa di tingkat nasional. Jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa 

pada saat TS (430 mahasiswa) maka diperoleh rasio perbandingan prestasi 

mahsiswa di tingkat lokal/wilayah sebesar 0,007 : 1 dan di tingkat nasional 

sebesar 0,005 : 1. Adapun bentuk kegiatan yng telah diikuti anatara lain lomba 

karya ilmiah, POROS INTIM, PIONIR,dan  lomba desain media pembelajaran 

(Lampiran 9.8). 

b. Pada bidang non akademik, berdasarkan Tabel 8.b.2 diperoleh informasi 

bahwa terdapat 9 prestasi mahasiswa di tingkat wilayah/lokal dan 3 prestasi 

mahasiswa di tingkat nasional. Jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa 

pada saat TS (430) maka diperoleh rasio perbandingan prestasi mahsiswa di 

tingkat lokal/wilayah sebesar 0,02 : 1 dan di tingkat nasional sebesar 0,007 : 1. 

Adapun bentuk kegiatan yng telah diikuti anatara lain lomba menulis, lomba di 

bidang keagamaan, dan lomba di bidang olahraga (Lampiran 9.9). 

3) Efektivitas dan produktivitas pendidikan: 

a. Rata-rata masa studi mahasiswa prodi PGMI yaitu 4 tahun (Tabel 8.c LKPS), 

dimana dari 40 mahasiswa yang masuk pada tahun 2014 terdapat 26 

mahasiswa yang lulus sampai dengan akhir tahun 2020 dengan rata-rata masa 

studi 4 tahun, 25 mahasiswa yang masuk pada saat 2015 terdapat 18 

mahasiswa yang lulus sampai dengan akhir tahun 2020 dengan rata-rata masa 

studi 4 tahun, 83 mahasiswa yang masuk pada tahun 2016 terdapat 27 

mahasiswa yang lulus sampai dengan akhir tahun 2020 dengan rata-rata masa 

studi 4 tahun,dan 135 mahasiswa yang masuk pada tahun 2017 terdapat 3 

mahasiswa yang lulus sampai dengan akhir tahun 2020 dengan rata-rata masa 

studi 3,5 tahun. 

b. Persentase kelulusan tepat waktu Mahasiswa prodi PGMI yang masuk pada 

tahun 2014 sebesar 50%, pada tahun 2015 sebesar 44%, pada tahun 2016 

sebesar 32,53%, dan pada tahun 2017 sebesar 2,22%. Secara keseluruhan, 

persentase kelulusan mahasiswa prodi PGMI yang lulus tepat waktu sebesar 

21,55%. 

https://drive.google.com/drive/folders/16_Vt_0kKqEUxN1dSNttNIadDpAiye8I6?usp=sharing
http://www.pgmi.iain-bone.ac.id/
https://drive.google.com/drive/folders/16_Vt_0kKqEUxN1dSNttNIadDpAiye8I6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16_Vt_0kKqEUxN1dSNttNIadDpAiye8I6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16_Vt_0kKqEUxN1dSNttNIadDpAiye8I6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16_Vt_0kKqEUxN1dSNttNIadDpAiye8I6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NyFsgVwN8arnPztlEbQP_Lv_4T9huLVL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16_Vt_0kKqEUxN1dSNttNIadDpAiye8I6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16_Vt_0kKqEUxN1dSNttNIadDpAiye8I6?usp=sharing


 

 
120 

c. Persentase Keberhasilan studi mahasiswa prodi PGMI yang masuk pada tahun 

2014 yaitu sebesar 65%, pada tahun 2015 sebesar 72%, pada tahun 2016 

sebesar 32,53%, dan pada tahun 2017 sebesar 2,22%. Secara keseluruhan, 

persentase keberhasilan mahasiswa prodi PGMI sebesar 26.14%. 

4) Daya saing lulusan: 

a. Pelaksanaan tracer study yang telah dilakukan Fakultas Tarbiyah IAIN Bone 

mencakup 4 aspek yaitu, 1) pelaksanaan tracer study yang terkoordinasi 

dengan IAIN Bone (Lampiran 9.10), 2) kegiatan tracer study dilakukan secara 

reguler setiap tahun dan terdokumentasi (Lampiran 9.11), 3) isi kuesioner 

mecakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI (Lampiran 9.12), dan 4) 

ditargetkan pada seluruh alumni prodi PGMI lulusan tahun 2018 sampai 2020. 

dan disosialisasikan. 

b. Jumlah lulusan Prodi PGMI pada tahun 2016 sampai tahun 2018 kurang dari 

300 lulusan (20 lulusan). Adapun persentase lulusan yang terlacak pada 

rentang tahun tersebut sebesar 100%. Persentase ini sudah melebihi 

persentase responden minimum yang diharuskan, yakni sebesar 48,67%. Dari 

informasi lulusan yang terlacak diperoleh informasi bahwa waktu tunggu 

lulusan prodi PGMI untuk bekerja pada bidang yang relevan atau berwirausaha 

mulai tahun 2016 sampai tahun 2018 kurang dari 6 bulan. 

c. Persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang kerjanya mulai tahun 

2016 sampai tahun 2018 sebesar 100%. 

5) Kinerja lulusan: 

a. Penelusuran lulusan Prodi PGMI telah mencakup aspek organisasi, 

metodologi, instrumen, penilaian, evaluasi, dan pemanfaatan hasil studi. 

b. Jumlah lulusan Prodi PGMI pada tahun 2016 sampai tahun 2018 kurang dari 

300 lulusan (20 lulusan). Adapun persentase lulusan yang 

berkerja/berwirausaha pada rentang tahun tersebut sebesar 100%. Persentase 

ini sudah melebihi persentase responden minimum yang diharuskan, yakni 

sebesar 48,67%. Dari informasi lulusan yang berkerja/berwirausaha diperoleh 

informasi bahwa sebesar 100% lulusan bekerja di tingkat 

lokal/wilayah/berwirausaha tidak berbadan hukum. 

c. Jumlah lulusan Prodi PGMI yang memberikan tanggapan pada tahun 2016 

sampai tahun 2018 kurang dari 300 lulusan (20 lulusan). Adapun persentase 

pengguna lulusan yang memberikan tanggapan pada rentang tahun tersebut 

sebesar 100%. Persentase ini sudah melebihi persentase responden minimum 

yang diharuskan, yakni sebesar 48,67%. Dari pengguna lulusan yang 

memberikan tanggapan diperoleh informasi bahwa persentase tingkat 

kepuasan pengguna lulusan pada aspek etika sebesar 95% dengan kategori 

sangat baik, pada aspek keahlian bidang ilmu sebesar 90% dengan kategori 

sangat baik, pada aspek kemampuan berbahasa asing sebesar 70% dengan 

kategori cukup, pada aspek penggunaan teknologi informasi sebesar 85% 

dengan kategori sangat baik, pada aspek kemampuan berkomunikasi sebesar 

90% dengan kategori sangat baik, pada aspek kerjasama sebesar 90% dengan 

kategori sangat baik, dan pada aspek pengembangan diri sebesar 90% dengan 

kategori sangat baik. Secara keseluruhan, tingkat kepuasan pengguna lulusan 

disemua aspek tersebut sebesar 3,68. 

b) Luaran Dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

https://drive.google.com/drive/folders/16_Vt_0kKqEUxN1dSNttNIadDpAiye8I6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16_Vt_0kKqEUxN1dSNttNIadDpAiye8I6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HlICX8AOepkbAboluX3l8aM3a8jLHbsb?usp=sharing
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1) Pada Tahun 2020 publikasi ilmiah yang dihasilkan mahasiswa secara mandiri 

pada jurnal tidak terakreditasi berjumlah 2 artikel. 

2) Belum ada lauaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa yang mendapat 

pengakuan HKI, baik secara manidiri ataupun bersama DTPS. 

2. Indikator Kinerja Tambahan 

Indikator kinerja tambahan luaran dan capaian tridharma yang ditetapkan Fakultas 

Tarbiyah dan Prodi PGMI berkaitan dengan luaran dharma pendidikan, yakni hasil 

pengukuran tingkat kepuasan pengguna lulusan secara berkala yang dapat di akses 

melalui website Prodi PGMI. Hal ini dimaksudkan agar standar luaran dan capaian 

tridharma yang telah ditetapkan IAIN Bone melampaui SN-DIKTI. Indikator kinerja 

tambahan luaran dan capaian tridharma yang ditetapkan telah diukur, dimonitoring, 

dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Pengukuran indikator kinerja 

tambahan telah dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali oleh PJM Prodi PGMI 

bersama PJM Fakultas Tarbiyah berdasarkan SK Rektor Nomor 393 tahun 2019 tentang 

Penetapan Penanggung Jawab Jaminan Mutu pada Fakultas/Pascasarjana dan 

Program Studi IAIN Bone (Lampiran P.39). Hasil pengukuran PJM Prodi PGMI bersama 

PJM Fakultas Tarbiyah pada 6 bulan pertama telah dimanfaatkan Prodi PGMI untuk 

mengontrol kemajuan hasil pengukuran tingkat kepuasan pengguna lulusan yang 

dipublikasikan melalui website Prodi PGMI (Lampiran 9.15). Hasil pengukuran yang 

telah dilakukan PJM Prodi PGMI bersama PJM Fakultas Tarbiyah pada 6 bulan kedua 

digunakan untuk mengevaluasi capaian target indikator kinerja tambahan setiap 

tahunnya. Hasil evaluasi yang telah dilakukan kemudian dianalisis dan dimanfaatkan 

Prodi PGMI untuk perbaikan yang berkelanjutan. Hasil pengukuran, monitoring, 

evaluasi, dan analisis indikator kinerja tambahan disajikan pada Tabel II.45. 

Tabel II.45 Hasil Pengukuran, Monitoring, Evaluasi, dan Analisis Indikator Kinerja Tambahan 

Kriteria Luaran dan Capaian Tridharma  

Standar Butir Standar 
Indikator Kinerja 

Tambahan 
Target 

Monitoring Dan 

Evaluasi 
Perbaikan 

Berkelanjutan 
Luaran 

darma 

pendidikan 

Hasil pengukuran 

tingkat kepuasan 

pengguna 

lulusan secara 

berkala dapat di 

akses dengan 

mudah 

Tersedianya hasil 

pengukuran tingkat 

kepuasan pengguna 

lulusan secara 

berkala yang dapat di 

akses melalui website 

Prodi PGMI 

Hasil survey 

kepuasan 

lulusan wajib 

dipublikasikan 

secara berkala 

dan konsisten 

(dilaksanakan 

setiap tahun) 

pada website 

Prodi PGMI 

Publikasi kepuasan 

pengguna lulusan 

dimonitoring dan 

dievaluasi oleh 

penjamin mutu 

Prodi PGMI dan 

dipantau oleh 

penjamin mutu 

Fakultas Tarbiyah  

Hasil monev: laporan 

hasil survey pengguna 

lulusan prodi PGMI 

telah dipublikasikan 

secara berkala pada 

tahun 2018 - 2020. 

Tindak lanjut: 

Laporan hasil survey  

   

 

3. Evaluasi Capaian Kinerja 

Untuk mengetahui keberhasilan dan ketidakberhasilan kriteria luaran dan capaian 

tridharma, maka selanjutnya dilakukan kegiatan evaluasi capaian kinerja dengan cara 

membandingkan indikator kinerja utama (1. Indikator Kinerja Utama) dan indikator 

kinerja tambahan (2. Indikator Kinerja Tambahan) dengan target yang telah ditetapkan 

pada Renstra Fakultas Tarbiyah IAIN Bone (Lampiran DI.4). Dalam kegiatan evaluasi, 

PJM Prodi PGMI dan PJM Fakultas Tarbiyah menggunakan model evaluasi 

kesenjangan (discrepancy) untuk mengetahui kesesuai antara target yang telah 

ditetapkan dengan apa yang telah dicapai. Instrumen pengukuran yang digunakan 

dalam bentuk non-tes, yakni berupa angket, lembar ceklis, dan telaah dokumen 

(Lampiran 9.12). Selain itu, dilakukan analisis untuk mengetahui faktor pendukung 

https://drive.google.com/drive/folders/1D5BVXs5b3s--QzvttjQfKNQYH5qPbw2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HlICX8AOepkbAboluX3l8aM3a8jLHbsb?usp=sharing


 

 
122 

ketercapaian atau faktor penghambat ketecapaian, akar masalah, dan tindak lanjut pada 

setiap indikator. Hasil evaluasi capaian kinerja kriteria luaran dan capaian tridharma 

secara detail disajikan pada Tabel II.46. 

Tabel II.46 Evaluasi Capaian Kinerja Kriteria Luaran dan Capaian Tridharma 

Standar Butir Standar Target 

Ketercap

aian (Iku 

& Ikt) 

Tercapai/T

idak 

Tercapai 

Faktor  

Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut 

Pendukung 

Ketercapaia

n 

Pengham

bat 

Ketercapa

ian 

Luaran 

Dharma 

Pendidikan 

Melakukan analisis 

pemenuhan capaian 

pembelajaran 

lulusan (CPL) yang 

diukur dengan 

metoda yang sahih 

dan relevan, 

mencakup aspek: 

1) keserbacakupan, 

2) kedalaman, dan 

3) kebermanfaatan 

analisis yang 

ditunjukkan dengan 

peningkatan CPL 

dari waktu ke waktu 

dalam 3 tahun 

terakhir. 

Memenuhi 3 

aspek 

3 aspek Tercapai Kompetensi 

SDM (PJM 

Fakultas) 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

melakukan 

analisis 

pemenuhan 

capaian 

pembelajara

n lulusan 

(CPL). 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 

Rata-rata IPK dalam 

tiga tahun terakhir 

minimal 3,25 

≥ 3,25 3,61 Tercapai Kompetensi 

SDM dalam 

mengajar 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

pencapaian 

rata-rata nilai 

IPK. 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 

Jumlah prestasi 

akademik 

mahasiswa di tingkat 

internasional minimal 

1 setiap tahun 

≥ 1 0 

mahasiswa 

Tidak 

Tercapai 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

pendukung 

dalam 

peningkatan 

jumlah prestasi 

akademik di 

tingkat 

internasional. 

Kemampuan 

bahasa 

inggris 

mahasiswa 

masih 

rendah dan 

belum ada 

kerjasama di 

tingkat 

internasional  

Program 

peningkatan 

kemampuan 

bahasa inggris 

mahasiswa 

belum pernah 

dilaksanakan 

Dilaksan

akannya 

program 

peningka

tan 

kemamp

uan 

bahasa 

inggris 

mahasis

wa 

Jumlah prestasi 

akademik 

mahasiswa di tingkat 

nasional minimal 1 

setiap tahun 

≥ 1 2 

mahasiswa 

Tercapai Kompetensi 

SDM, jumlah 

nggran yang 

cukup, dan 

adanya 

kemudahan 

akses. 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

meningkatka

n jumlah 

prestasi 

akademik 

mahasiswa 

di tingkat 

nasional. 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 

Jumlah prestasi 

akademik 

mahasiswa di tingkat 

≥ 1 3 Tercapai Kompetensi 

SDM, jumlah 

nggran yang 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 
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Standar Butir Standar Target 

Ketercap

aian (Iku 

& Ikt) 

Tercapai/T

idak 

Tercapai 

Faktor  

Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut 

Pendukung 

Ketercapaia

n 

Pengham

bat 

Ketercapa

ian 

wilayah/lokal minimal 

1 setiap tahun 

cukup, dan 

adanya 

kemudahan 

akses. 

dalam 

meningkatka

n jumlah 

prestasi 

akademik 

mahasiswa 

di tingkat 

wilayah/lokal. 

ditemukan 

faktor 

penghambat. 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 

Jumlah prestasi 

nonakademik 

mahasiswa di tingkat 

internasional minimal 

1 setiap tahun 

≥ 1 0 Tidak 

Tercapai 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

pendukung 

dalam 

peningkatan 

jumlah prestasi 

nonakademik 

mahasiswa di 

tingkat 

internasional. 

Kemampuan 

bahasa 

inggris 

mahasiswa 

masih 

rendah dan 

belum ada 

kerjasama di 

tingkat 

internasional  

Program 

peningkatan 

kemampuan 

bahasa inggris 

mahasiswa 

belum pernah 

dilaksanakan 

Dilaksan

akannya 

program 

peningka

tan 

kemamp

uan 

bahasa 

inggris 

mahasis

wa 

Jumlah prestasi 

nonakademik 

mahasiswa di tingkat 

nasional minimal 1 

setiap tahun 

≥ 1 3 Tercapai Kompetensi 

SDM, jumlah 

nggran yang 

cukup, dan 

adanya 

kemudahan 

akses. 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

meningkatka

n jumlah 

prestasi 

akademik 

mahasiswa 

di tingkat 

nasional. 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 

Jumlah prestasi 

nonakademik 

mahasiswa di tingkat 

wilayah/lokal minimal 

1 setiap tahun 

≥ 1 9 Tercapai Kompetensi 

SDM, jumlah 

nggran yang 

cukup, dan 

adanya 

kemudahan 

akses. 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

meningkatka

n jumlah 

prestasi 

akademik 

mahasiswa 

di tingkat 

wilayah/lokal. 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 

Rata-rata masa studi 

lulusan 3,5 sampai 

4,5 tahun 

3,5 – 4,5 

tahun 

4 tahun Tercapai Kompetensi 

SDM 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

meningkatka

n rata-rata 

masa studi 

lulusan. 

Tidak 

ditemukan akar 

masalah 

karena tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 

Persentase 

kelulusan 

mahasiswa tepat 

waktu minimal 50% 

≥ 50% 21,55% Tidak 

Tercapai 

21,55% 

mahasiswa 

lulus tepat 

waktu 

dikarenakan 

kontroling yang 

ketat oleh 

Ketersediaan 

waktu dosen 

dalam 

membimbing 

mahasiswa 

menyelesaia

Kesibukan 

dosen 

pembimbing 

Evaluasi 

Kinerja 

DTPS 
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Standar Butir Standar Target 

Ketercap

aian (Iku 

& Ikt) 

Tercapai/T

idak 

Tercapai 

Faktor  

Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut 

Pendukung 

Ketercapaia

n 

Pengham

bat 

Ketercapa

ian 

Penasehat 

Akademik 

(PA). 

kan tugas 

akhir 

Persentase 

keberhasilan studi 

minimal 85% 

≥ 85% 26,14% Tidak 

Tercapai 

26,14% 

mahasiswa 

yang berhasil 

menyelesaikan 

studi 

dikarenakan 

kontroling yang 

ketat oleh 

Penasehat 

Akademik 

(PA). 

Ketersediaan 

waktu dosen 

dalam 

membimbing 

mahasiswa 

menyelesaia

kn tugas 

akhir 

Kesibukan 

dosen 

pembimbing 

Evaluasi 

Kinerja 

DTPS 

 

Terlaksananya tracer 

study yang 

terkoordinasi di 

tingkat PT 

100% 

terlaksana 

100% Tercapai Semua lulusan 

tergabung 

dalam Grup 

WhatsApp 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

pelaksanaan 

tracer study. 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

sehingga akar 

masalah tidak 

dapat 

ditentukan. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 

Kegiatan tracer study 

dilakukan secara 

reguler setiap tahun 

dan terdokumentasi 

100% 

terlaksana 

100% Tercapai Semua lulusan 

tergabung 

dalam Grup 

WhatsApp 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

mendokume

ntasikan 

kegiatan 

tracer study. 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

sehingga akar 

masalah tidak 

dapat 

ditentukan. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 

Isi kuesioner 

mencakup seluruh 

pertanyaan inti tracer 

study DIKTI 

100% isi 

kuisioner 

sesuai 

dengan inti 

tracer study 

DIKTI 

100% Tercapai Kompetensi 

SDM (PJM 

Fakultas) 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

penyusunan 

isi kuisioner 

tracer study. 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

sehingga akar 

masalah tidak 

dapat 

ditentukan. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 

Tracer study 

ditargetkan pada 

seluruh populasi 

100% lulusan 

TS-4 s.d. TS-

2 mengisi 

tracer study 

100% Tercapai Semua lulusan 

tergabung 

dalam Grup 

WhatsApp 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

mengidentifik

asi populasi 

target. 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

sehingga akar 

masalah tidak 

dapat 

ditentukan. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 

Hasil kegiatan tracer 

study 

disosialisasikan dan 

digunakan untuk 

pengembangan 

kurikulum dan 

pembelajaran 

100% 

disosialisasik

an dan 

digunakan 

100% Tercapai Kompetensi 

SDM (PJM 

Fakultas) 

Semua lulusan 

tergabung 

dalam Grup 

WhatsApp 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

mensosialisa

sikan dan 

memanfaatk

an hasil 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

sehingga akar 

masalah tidak 

dapat 

ditentukan. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 
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Standar Butir Standar Target 

Ketercap

aian (Iku 

& Ikt) 

Tercapai/T

idak 

Tercapai 

Faktor  

Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut 

Pendukung 

Ketercapaia

n 

Pengham

bat 

Ketercapa

ian 

kegiatan 

tracer study  

Waktu tunggu 

lulusan untuk 

mendapat pekerjaan 

pertama kurang dari 

6 bulan dalam 3 

tahun terakhir 

< 6 bulan < 6 bulan Tercapai Kompetensi 

lulusan sangat 

dibutuhkan 

(Guru 

Madrasah) 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

pemenuhan 

waktu tunggu 

lulusan yang 

kurang dari 6 

bulan. 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

sehingga akar 

masalah tidak 

dapat 

ditentukan. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 

Kesesuaian bidang 

kerja lulusan saat 

mendapatkan 

pekerjaan pertama 

lebih dari 60% dalam 

3 tahun terakhir 

> 60% 100% Tercapai Sebagian 

besar mitra 

kerjasama 

adalah sekolah 

dasar dan 

madrasah 

ibtidaiyah 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

kesesuaian 

bidang kerja 

lulusan. 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

sehingga akar 

masalah tidak 

dapat 

ditentukan. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 

Jumlah lulusan yang 

bekerja di badan 

usaha tingkat 

wilayah/lokal atau 

berusaha tidak 

berizin lebih dari 50% 

> 50% 100% Tercapai Sebagian 

besar mitra 

kerjasama 

adalah sekolah 

dasar dan 

madrasah 

ibtidaiyah yang 

berada di 

tingkta 

wilayah/lokal 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

meningkatka

n jumlah 

lulusan yang 

bekerja di 

badan usaha 

tingkat 

wilayah/lokal 

atau 

berusaha 

tidak berizin. 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

sehingga akar 

masalah tidak 

dapat 

ditentukan. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 

Persentase 

kepuasan pengguna 

lulusan yang 

menyatakan sangat 

baik lebih dari 95% 

untuk setiap aspek 

(etika, keahlian 

bidang ilmu, 

kemampuan 

berbahasa asing, 

penggunaan 

teknologi informasi, 

kemampuan 

berkomunikasi, kerja 

sama, dan 

pengembangan diri) 

dalam 3 tahun 

terakhir 

≥ 3 aspek 3 aspek Tercapai Kompetensi 

SDM 

Kompetensi 

mutu lulusan 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

meningkatka

n kepuasan 

pengguna 

lulusan. 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

sehingga akar 

masalah tidak 

dapat 

ditentukan. 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 

Hasil pengukuran 

tingkat kepuasan 

pengguna lulusan 

secara berkala dapat 

Hasil survey 

kepuasan 

lulusan wajib 

dipublikasika

n secara 

laporan 

hasil 

survey 

pengguna 

lulusan 

Tercapai Ketersedian 

website Prodi 

PGMI yang 

menajdi wadah 

publikasi hasil 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

dalam 

Tidak 

ditemukan 

faktor 

penghambat 

sehingga akar 

Target 

telah 

tercapai 

sehingga 

belum 
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Standar Butir Standar Target 

Ketercap

aian (Iku 

& Ikt) 

Tercapai/T

idak 

Tercapai 

Faktor  

Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut 

Pendukung 

Ketercapaia

n 

Pengham

bat 

Ketercapa

ian 

di akses dengan 

mudah 

berkala dan 

konsisten 

(dilaksanaka

n setiap 

tahun) pada 

website Prodi 

PGMI 

prodi PGMI 

telah 

dipublikasi

kan secara 

berkala 

pada tahun 

2018 - 

2020. 

pengukuran 

tingkat 

kepuasan 

pengguna 

lulusan. 

penyediaan 

akses 

publikasi 

hasil 

pengukuran 

tingkat 

kepuasan 

pengguna 

lulusan. 

masalah tidak 

dapat 

ditentukan. 

dilakuka

n upaya 

tindak 

lanjut. 

Luaran 

Dharma 

Penelitian 

dan PkM 

Jumlah publikasi 

mahasiswa yang 

dihasilkan secara 

mandiri atau 

bersama DTPS di 

jurnal nasional tidak 

terakreditasi minimal 

5 publikasi dalam 3 

tahun terakhir 

≥ 5 publikasi 2 publikasi Tidak 

Tercapai 

Ketersedian 

jurnal ilmiah 

Prodi PGMI. 

Belum ada 

kebijakan 

yang 

mengahrusk

an 

mahasiswa 

mempublikas

ikan hasil 

penelitian ke 

jurnal ilmiah 

Pemahaman 

pimpinan 

terkait 

pentingnya 

penelitian 

mahasiswa 

untuk 

dipubliaksikan 

masih rendah 

Kebijaka

n tentang 

keharus

an 

mahasis

wa 

menyera

hkan 

naskah 

publikasi 

di 

program 

studi 

masing-

masing 

sebagai 

syarat 

yudisium 

dan 

wisuda 

Jumlah publikasi 

mahasiswa yang 

dihasilkan secara 

mandiri atau 

bersama DTPS di 

jurnal nasional 

terakreditasi minimal 

5 publikasi dalam 3 

tahun terakhir 

≥ 5 publikasi 0 Tidak 

Tercapai 

Tidak 

dtemukan 

faktor 

pendukung 

dalam 

peningkatan 

jumlah 

publikasi 

mahasiswa. 

Belum ada 

kebijakan 

yang 

mengahrusk

an 

mahasiswa 

mempublikas

ikan hasil 

penelitian ke 

jurnal ilmiah 

Pemahaman 

pimpinan 

terkait 

pentingnya 

penelitian 

mahasiswa 

untuk 

dipubliaksikan 

masih rendah 

Kebijaka

n tentang 

keharus

an 

mahasis

wa 

menyera

hkan 

naskah 

publikasi 

di 

program 

studi 

masing-

masing 

sebagai 

syarat 

yudisium 

dan 

wisuda 

Jumlah luaran 

penelitian/PkM 

mahasiswa yang 

mendapat 

pengakuan HKI 

(Paten, Paten 

Sederhana) minimal 

1 luaran setiap 

program studi dalam 

3 tahun terakhir 

≥ 5 publikasi 0 Tidak 

Tercapai 

Tidak 

dtemukan 

faktor 

pendukung 

dalam 

peningkatan 

jumlah luaran 

penelitian/PkM 

mahasiswa 

yang mendapat 

pengakuan HKI 

Belum ada 

kebijakan 

yang bisa 

memfasilitasi 

karya 

mahasiswa 

untuk di HKI-

kan 

Pemahaman 

pimpinan 

terkait 

pentingnya 

meng-HKI-kan 

karya 

mahasiswa 

masih rendah 

Kebijaka

n agar 

setiap 

karya 

mahasis

wa 

diserahk

an ke 

program 

studi 
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Standar Butir Standar Target 

Ketercap

aian (Iku 

& Ikt) 

Tercapai/T

idak 

Tercapai 

Faktor  

Akar 

Masalah 

Tindak 

Lanjut 

Pendukung 

Ketercapaia

n 

Pengham

bat 

Ketercapa

ian 

(Paten, Paten 

Sederhana). 

untuk di 

HKI-kan 

Jumlah luaran 

penelitian/PkM 

mahasiswa yang 

mendapat 

pengakuan HKI (Hak 

Cipta) minimal 1 

luaran setiap 

program studi dalam 

3 tahun terakhir 

≥ 1 luaran 0 Tidak 

Tercapai 

Tidak 

dtemukan 

faktor 

pendukung 

dalam 

peningkatan 

jumlah luaran 

penelitian/PkM 

mahasiswa 

yang mendapat 

pengakuan HKI 

(Hak Cipta). 

Belum ada 

kebijakan 

yang bisa 

memfasilitasi 

karya 

mahasiswa 

untuk di HKI-

kan 

Pemahaman 

pimpinan 

terkait 

pentingnya 

meng-HKI-kan 

karya 

mahasiswa 

masih rendah 

Kebijaka

n agar 

setiap 

karya 

mahasis

wa 

diserahk

an ke 

program 

studi 

untuk di 

HKI-kan 

Jumlah luaran 

penelitian/PkM 

mahasiswa dalam 

bentuk tepat guna, 

produk 

(Terstandarisasi/Ter

sertifikasi), karya 

seni, dan rekayasa 

sosial minimal 1 

luaran setiap 

program studi dalam 

3 tahun terakhir 

≥ 1 luaran 0 Tidak 

Tercapai 

Tidak 

dtemukan 

faktor 

pendukung 

dalam 

peningkatan 

jumlah luaran 

penelitian/PkM 

mahasiswa 

dalam bentuk 

tepat guna, 

produk 

(Terstandarisa

si/Tersertifikasi

), karya seni, 

dan rekayasa 

sosial. 

Belum ada 

kebijakan 

yang bisa 

memfasilitasi 

karya 

mahasiswa 

untuk di HKI-

kan 

Pemahaman 

pimpinan 

terkait 

pentingnya 

meng-HKI-kan 

karya 

mahasiswa 

masih rendah 

Kebijaka

n agar 

setiap 

produk 

penelitia

n 

mahasis

wa 

seperti 

RPP 

diserahk

an ke 

program 

studi 

untuk di 

HKI-kan 

Jumlah luaran 

penelitian/PkM 

mahasiswa yang 

diterbitkan dalam 

bentuk buku ber-

ISBN atau Book 

Chapter minimal 1 

luaran setiap 

program studi dalam 

3 tahun terkahir 

≥ 1 luaran 0 Tidak 

Tercapai 

Tidak 

dtemukan 

faktor 

pendukung 

dalam 

peningkatan 

jumlah luaran 

penelitian/PkM 

mahasiswa 

yang 

diterbitkan 

dalam bentuk 

buku ber-ISBN 

atau Book 

Chapter. 

Belum ada 

kebijakan 

yang bisa 

memfasilitasi 

karya 

mahasiswa 

untuk 

diterbitkan 

dalam bentuk 

buku ber-

ISBN atau 

Book 

Chapter 

Pemahaman 

pimpinan 

terkait 

pentingnya 

menerbitkan 

karya 

mahasiswa 

masih ke dalam 

bentuk buku 

yang masih 

rendah 

Kebijaka

n agar 

penelitia

n 

mahasis

wa yang 

dipayung

i dosen 

bisa 

dipublika

sikan ke 

dalam 

bentuk 

buku 

ber-ISBN 

atau 

Book 

Chapter 
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4. Penjaminan Mutu Luaran dan Capaian Tridharma 

Sistem penjaminan mutu luaran dan capaian tridharna Fakultas Tarbiyah telah 

diimplementasikan sesuai dengan manajemen SPMI yang mengikuti siklus Penetapan, 

Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Perbaikan (PPEPP). Penetapan target 

pencapaian dari setiap butir standar luaran pendidikan dan luaran penelitian/PkM telah 

tertuang dalam Renstra Fakultas Tarbiyah IAIN Bone (Lampiran DI.4). Target yang telah 

ditetapkan kemudian dilaksanakan oleh Prodi PGMI di bawah pemantauan atau 

monitoring PJM Prodi PGMI. Hasil pelaksanaan dari setiap butir standar standar luaran 

pendidikan dan luaran penelitian/PkM kemudian dievaluasi oleh PJM Fakultas Tarbiyah. 

Dalam kegiatan evaluasi, PJM Prodi PGMI dan PJM Fakultas Tarbiyah menggunakan 

model evaluasi kesenjangan (discrepancy) untuk mengetahui kesesuai antara target 

yang telah ditetapkan dengan apa yang telah dicapai. Instrumen pengukuran yang 

digunakan dalam bentuk non-tes, yakni berupa angket, lembar ceklis, dan telah 

dokumen. Hasil monitoring dari PJM Prodi PGMI dan evaluasi PJM Fakultas Tarbiyah 

kemudian dimanfaatkan untuk pengendalian dan perbaikan berkelanjutan. Hasil 

penjaminan mutu luaran dan capaian tridharna Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI 

dalam 3 tahun terkahir disajikan pada Tabel II.47. 

Tabel II.28 Hasil Penjaminan Mutu Kriteria Luaran dan Capaian Tridharma 

Standar Butir Standar Target 
Pelaks

anaan 
Evaluasi 

Hasil Evaluasi 
Pengendalian Perbaikan 

TS-2 TS-1 TS 

Luaran 

Dharma 

Pendidikan 

Melakukan analisis 

pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan 

(CPL) yang diukur 

dengan metoda yang 

sahih dan relevan, 

mencakup aspek: 

1) keserbacakupan, 

2) kedalaman, dan 

3) kebermanfaatan 

analisis yang 

ditunjukkan dengan 

peningkatan CPL dari 

waktu ke waktu 

dalam 3 tahun 

terakhir. 

Memenuhi 

3 aspek 

3 aspek Evaluasi oleh 

PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi diri 

oleh PJM 

Prodi PGMI 

3 

aspek 

3 

aspek 

3 

aspek 

Target yang 

dietapkan telah 

tercapai sehingga 

belum dilakukan 

pengendalian 

pada TS-2, TS-1, 

dan TS. 

Target yang 

dietapkan telah 

tercapai 

sehingga belum 

dilakukan 

perbaikan pada 

TS-2, TS-1, dan 

TS. 

Rata-rata IPK dalam 

tiga tahun terakhir 

minimal 3,25 

≥ 3,25 3,61 Evaluasi oleh 

PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi diri 

oleh PJM 

Prodi PGMI 

3,70 3,37 3,75 Target yang 

dietapkan telah 

tercapai sehingga 

belum dilakukan 

pengendalian 

pada TS-2, TS-1, 

dan TS. 

Target yang 

dietapkan telah 

tercapai 

sehingga belum 

dilakukan 

perbaikan pada 

TS-2, TS-1, dan 

TS. 

Jumlah prestasi 

akademik mahasiswa 

di tingkat 

internasional minimal 

1 setiap tahun 

≥ 1 0 Evaluasi oleh 

PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi diri 

oleh PJM 

Prodi PGMI 

0 0 0 Belum dilakukan 

pengendalian 

baik pada TS-2, 

TS-1, maupun 

pada saat TS. 

Belum dilakukan 

perbaikan baik 

pada TS-2, TS-1, 

maupun pada 

saat TS. 

Jumlah prestasi 

akademik mahasiswa 

di tingkat nasional 

minimal 1 setiap 

tahun 

≥ 1 2 Evaluasi oleh 

PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi diri 

oleh PJM 

Prodi PGMI 

0 2 0 TS-2: Melakukan 

pembinaan 

kepada 

mahasiswa yang 

memiliki potensi 

Belum dilkaukan 

pengendalian 

Telah  dilakukan 

perbaikan pada 

saat TS-2, 

sehingga target 

telah tercapai 

pada saat TS-1. 

https://drive.google.com/drive/folders/1bbegaD6qKerx70wgOmv7-Oe0IF1I4S9n?usp=sharing
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Standar Butir Standar Target 
Pelaks

anaan 
Evaluasi 

Hasil Evaluasi 
Pengendalian Perbaikan 

TS-2 TS-1 TS 

pada TS-1 dan 

TS. 

Jumlah prestasi 

akademik mahasiswa 

di tingkat 

wilayah/lokal minimal 

1 setiap tahun 

≥ 1 1 Evaluasi oleh 

PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi diri 

oleh PJM 

Prodi PGMI 

0 1 0 TS-2: Melakukan 

pembinaan 

kepada 

mahasiswa yang 

memiliki potensi 

Belum dilkaukan 

pengendalian 

pada TS-1 dan 

TS. 

Telah  dilakukan 

perbaikan pada 

saat TS-2, 

sehingga target 

telah tercapai 

pada saat TS-1. 

Jumlah prestasi 

nonakademik 

mahasiswa di tingkat 

internasional minimal 

1 setiap tahun 

≥ 1 0 Evaluasi oleh 

PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi diri 

oleh PJM 

Prodi PGMI 

0 0 0 Belum dilakukan 

pengendalian 

baik pada TS-2, 

TS-1, maupun 

pada saat TS. 

Belum dilakukan 

perbaikan baik 

pada TS-2, TS-1, 

maupun pada 

saat TS. 

Jumlah prestasi 

nonakademik 

mahasiswa di tingkat 

nasional minimal 1 

setiap tahun 

≥ 1 3 Evaluasi oleh 

PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi diri 

oleh PJM 

Prodi PGMI 

0 1 2 TS-2: Melakukan 

pembinaan 

kepada 

mahasiswa yang 

memiliki potensi 

Belum dilkaukan 

pengendalian 

pada TS-1 dan 

TS. 

Telah  dilakukan 

perbaikan pada 

saat TS-2, 

sehingga target 

telah tercapai 

pada saat TS-1. 

Jumlah prestasi 

nonakademik 

mahasiswa di tingkat 

wilayah/lokal minimal 

1 setiap tahun 

≥ 1 9 Evaluasi oleh 

PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi diri 

oleh PJM 

Prodi PGMI 

1 2 6 Target yang 

dietapkan telah 

tercapai sehingga 

belum dilakukan 

pengendalian 

pada TS-2, TS-1, 

dan TS. 

Target yang 

dietapkan telah 

tercapai 

sehingga belum 

dilakukan 

perbaikan pada 

TS-2, TS-1, dan 

TS. 

Rata-rata masa studi 

lulusan 3,5 sampai 

4,5 tahun 

3,5 – 4,5 4 Evaluasi oleh 

PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi diri 

oleh PJM 

Prodi PGMI 

4 4 4 Target yang 

dietapkan telah 

tercapai sehingga 

belum dilakukan 

pengendalian 

pada TS-2, TS-1, 

dan TS. 

Target yang 

dietapkan telah 

tercapai 

sehingga belum 

dilakukan 

perbaikan pada 

TS-2, TS-1, dan 

TS. 

Persentase kelulusan 

mahasiswa tepat 

waktu minimal 50% 

≥ 50% 21,55% Evaluasi oleh 

PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi diri 

oleh PJM 

Prodi PGMI 

50% 47,69

% 

21,55

% 

Belum dilakukan 

pengendalian 

baik pada TS-2, 

TS-1, maupun 

pada saat TS. 

Belum dilakukan 

perbaikan baik 

pada TS-2, TS-1, 

maupun pada 

saat TS. 

Persentase 

keberhasilan studi 

minimal 85% 

≥ 85% 26,14% Evaluasi oleh 

PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi diri 

oleh PJM 

Prodi PGMI 

50% 23% 26% Belum dilakukan 

pengendalian 

baik pada TS-2, 

TS-1, maupun 

pada saat TS. 

Belum dilakukan 

perbaikan baik 

pada TS-2, TS-1, 

maupun pada 

saat TS. 

Terlaksananya tracer 

study yang 

terkoordinasi di 

tingkat PT 

100% 

terlaksana 

100% Evaluasi oleh 

PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi diri 

oleh PJM 

Prodi PGMI 

100% 100% 100% Target yang 

dietapkan telah 

tercapai sehingga 

belum dilakukan 

pengendalian 

pada TS-2, TS-1, 

dan TS. 

Target yang 

dietapkan telah 

tercapai 

sehingga belum 

dilakukan 

perbaikan pada 

TS-2, TS-1, dan 

TS. 
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Standar Butir Standar Target 
Pelaks

anaan 
Evaluasi 

Hasil Evaluasi 
Pengendalian Perbaikan 

TS-2 TS-1 TS 

Kegiatan tracer study 

dilakukan secara 

reguler setiap tahun 

dan terdokumentasi 

100% 

terlaksana 

100% Evaluasi oleh 

PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi diri 

oleh PJM 

Prodi PGMI 

100% 

 

100% 100% Target yang 

dietapkan telah 

tercapai sehingga 

belum dilakukan 

pengendalian 

pada TS-2, TS-1, 

dan TS. 

Target yang 

dietapkan telah 

tercapai 

sehingga belum 

dilakukan 

perbaikan pada 

TS-2, TS-1, dan 

TS. 

Isi kuesioner 

mencakup seluruh 

pertanyaan inti tracer 

study DIKTI 

100% isi 

kuisioner 

sesuai 

dengan inti 

tracer 

study 

DIKTI 

100% Evaluasi oleh 

PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi diri 

oleh PJM 

Prodi PGMI 

100% 100% 100% Target yang 

dietapkan telah 

tercapai sehingga 

belum dilakukan 

pengendalian 

pada TS-2, TS-1, 

dan TS. 

Target yang 

dietapkan telah 

tercapai 

sehingga belum 

dilakukan 

perbaikan pada 

TS-2, TS-1, dan 

TS. 

Tracer study 

ditargetkan pada 

seluruh populasi 

100% 

lulusan TS-

4 s.d. TS-2 

mengisi 

tracer 

study 

100% Evaluasi oleh 

PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi diri 

oleh PJM 

Prodi PGMI 

100% 100% 100% Target yang 

dietapkan telah 

tercapai sehingga 

belum dilakukan 

pengendalian 

pada TS-2, TS-1, 

dan TS. 

Target yang 

dietapkan telah 

tercapai 

sehingga belum 

dilakukan 

perbaikan pada 

TS-2, TS-1, dan 

TS. 

Hasil kegiatan tracer 

study disosialisasikan 

dan digunakan untuk 

pengembangan 

kurikulum dan 

pembelajaran 

100% 

disosialisa

sikan dan 

digunakan 

100% Evaluasi oleh 

PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi diri 

oleh PJM 

Prodi PGMI 

100% 100% 100% Target yang 

dietapkan telah 

tercapai sehingga 

belum dilakukan 

pengendalian 

pada TS-2, TS-1, 

dan TS. 

Target yang 

dietapkan telah 

tercapai 

sehingga belum 

dilakukan 

perbaikan pada 

TS-2, TS-1, dan 

TS. 

Waktu tunggu lulusan 

untuk mendapat 

pekerjaan pertama 

kurang dari 6 bulan 

dalam 3 tahun 

terakhir 

< 6 bulan < 6 bulan Evaluasi oleh 

PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi diri 

oleh PJM 

Prodi PGMI 

< 6 

bulan 

< 6 

bulan 

< 6 

bulan 

Target yang 

dietapkan telah 

tercapai sehingga 

belum dilakukan 

pengendalian 

pada TS-2, TS-1, 

dan TS. 

Target yang 

dietapkan telah 

tercapai 

sehingga belum 

dilakukan 

perbaikan pada 

TS-2, TS-1, dan 

TS. 

Kesesuaian bidang 

kerja lulusan saat 

mendapatkan 

pekerjaan pertama 

lebih dari 60% dalam 

3 tahun terakhir 

> 60% 100% Evaluasi oleh 

PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi diri 

oleh PJM 

Prodi PGMI 

100% 100% 100% Target yang 

dietapkan telah 

tercapai sehingga 

belum dilakukan 

pengendalian 

pada TS-2, TS-1, 

dan TS. 

Target yang 

dietapkan telah 

tercapai 

sehingga belum 

dilakukan 

perbaikan pada 

TS-2, TS-1, dan 

TS. 

Jumlah lulusan yang 

bekerja di badan 

usaha tingkat 

wilayah/lokal atau 

berusaha tidak berizin 

lebih dari 50% 

> 50% 100% Evaluasi oleh 

PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi diri 

oleh PJM 

Prodi PGMI 

100% 100% 100% Target yang 

dietapkan telah 

tercapai sehingga 

belum dilakukan 

pengendalian 

pada TS-2, TS-1, 

dan TS. 

Target yang 

dietapkan telah 

tercapai 

sehingga belum 

dilakukan 

perbaikan pada 

TS-2, TS-1, dan 

TS. 

Persentase 

kepuasan pengguna 

lulusan yang 

menyatakan sangat 

baik lebih dari 95% 

untuk setiap aspek 

(etika, keahlian 

≥ 3 aspek 3 aspek Evaluasi oleh 

PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi diri 

oleh PJM 

Prodi PGMI 

3 

aspek 

3 

aspek 

3 

aspek 

Target yang 

dietapkan telah 

tercapai sehingga 

belum dilakukan 

pengendalian 

pada TS-2, TS-1, 

dan TS. 

Target yang 

dietapkan telah 

tercapai 

sehingga belum 

dilakukan 

perbaikan pada 
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Standar Butir Standar Target 
Pelaks

anaan 
Evaluasi 

Hasil Evaluasi 
Pengendalian Perbaikan 

TS-2 TS-1 TS 

bidang ilmu, 

kemampuan 

berbahasa asing, 

penggunaan 

teknologi informasi, 

kemampuan 

berkomunikasi, kerja 

sama, dan 

pengembangan diri) 

dalam 3 tahun 

terakhir 

TS-2, TS-1, dan 

TS. 

Hasil pengukuran 

tingkat kepuasan 

pengguna lulusan 

secara berkala dapat 

di akses dengan 

mudah 

Hasil 

survey 

kepuasan 

lulusan 

wajib 

dipublikasi

kan secara 

berkala 

dan 

konsisten 

(dilaksanak

an setiap 

tahun) 

pada 

website 

Prodi 

PGMI 

Laporan 

hasil 

survey 

penggun

a lulusan 

prodi 

PGMI 

telah 

dipublika

sikan 

secara 

berkala 

pada 

tahun 

2018 - 

2020. 

Evaluasi oleh 

PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi diri 

oleh PJM 

Prodi PGMI 

dipubli

kasika

n 

dipubli

kasika

n 

dipubli

kasika

n 

Target yang 

dietapkan telah 

tercapai sehingga 

belum dilakukan 

pengendalian 

pada TS-2, TS-1, 

dan TS. 

Target yang 

dietapkan telah 

tercapai 

sehingga belum 

dilakukan 

perbaikan pada 

TS-2, TS-1, dan 

TS. 

Luaran 

Dharma 

Penelitian 

dan PkM 

Jumlah publikasi 

mahasiswa yang 

dihasilkan secara 

mandiri atau bersama 

DTPS di jurnal 

nasional tidak 

terakreditasi minimal 

5 publikasi dalam 3 

tahun terakhir 

≥ 5 

publikasi 

2 

publikasi 

Evaluasi oleh 

PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi diri 

oleh PJM 

Prodi PGMI 

0 0 2 TS: 

Mengkonversi 

skripsi 

mahasiswa 

menjadi naskah 

publikasi 

Telah dilakukan 

perbaikan pada 

saat TS, namun 

hasilnya masih 

belum mencapai 

target yang 

ditetapkan. 

Jumlah publikasi 

mahasiswa yang 

dihasilkan secara 

mandiri atau bersama 

DTPS di jurnal 

nasional terakreditasi 

minimal 5 publikasi 

dalam 3 tahun 

terakhir 

≥ 5 

publikasi 

0 Evaluasi oleh 

PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi diri 

oleh PJM 

Prodi PGMI 

0 0 0 Belum dilakukan 

pengendalian 

baik pada TS-2, 

TS-1, maupun 

pada saat TS. 

Belum dilakukan 

perbaikan baik 

pada TS-2, TS-1, 

maupun pada 

saat TS. 

Jumlah luaran 

penelitian/PkM 

mahasiswa yang 

mendapat 

pengakuan HKI 

(Paten, Paten 

Sederhana) minimal 

1 luaran setiap 

program studi dalam 

3 tahun terakhir 

≥ 5 

publikasi 

0 Evaluasi oleh 

PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi diri 

oleh PJM 

Prodi PGMI 

0 0 0 Belum dilakukan 

pengendalian 

baik pada TS-2, 

TS-1, maupun 

pada saat TS. 

Belum dilakukan 

perbaikan baik 

pada TS-2, TS-1, 

maupun pada 

saat TS. 

Jumlah luaran 

penelitian/PkM 

mahasiswa yang 

mendapat 

pengakuan HKI (Hak 

Cipta) minimal 1 

luaran setiap program 

≥ 1 luaran 0 Evaluasi oleh 

PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi diri 

oleh PJM 

Prodi PGMI 

0 0 0 Belum dilakukan 

pengendalian 

baik pada TS-2, 

TS-1, maupun 

pada saat TS. 

Belum dilakukan 

perbaikan baik 

pada TS-2, TS-1, 

maupun pada 

saat TS. 
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Standar Butir Standar Target 
Pelaks

anaan 
Evaluasi 

Hasil Evaluasi 
Pengendalian Perbaikan 

TS-2 TS-1 TS 

studi dalam 3 tahun 

terakhir 

Jumlah luaran 

penelitian/PkM 

mahasiswa dalam 

bentuk tepat guna, 

produk 

(Terstandarisasi/Ters

ertifikasi), karya seni, 

dan rekayasa sosial 

minimal 1 luaran 

setiap program studi 

dalam 3 tahun 

terakhir 

≥ 1 luaran 0 Evaluasi oleh 

PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi diri 

oleh PJM 

Prodi PGMI 

0 0 0 Belum dilakukan 

pengendalian 

baik pada TS-2, 

TS-1, maupun 

pada saat TS. 

Belum dilakukan 

perbaikan baik 

pada TS-2, TS-1, 

maupun pada 

saat TS. 

Jumlah luaran 

penelitian/PkM 

mahasiswa yang 

diterbitkan dalam 

bentuk buku ber-

ISBN atau Book 

Chapter minimal 1 

luaran setiap program 

studi dalam 3 tahun 

terkahir 

≥ 1 luaran 0 Evaluasi oleh 

PJM Fakultas 

Tarbiyah 

Evaluasi diri 

oleh PJM 

Prodi PGMI 

0 0 0 Belum dilakukan 

pengendalian 

baik pada TS-2, 

TS-1, maupun 

pada saat TS. 

Belum dilakukan 

perbaikan baik 

pada TS-2, TS-1, 

maupun pada 

saat TS. 

 

5. Kepuasan Pengguna 

Pengukuran kepuasan  pengguna lulusan dan mitra kerja terhadap kinerja lulusan Prodi 

PGMI yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 

a) Instrumen pengukuran kepuasan  pengguna lulusan dan mitra kerja terhadap kinerja 

lulusan Prodi PGMI telah terbukti valid secara isi dan konstruk serta memiliki 

keofisien reliabilitas yang tinggi (Lampiran 9.14). Hal ini dapat dimaknai bahwa butir-

butir instrumen yang digunakan dalam pengukuran kepuasan  pengguna lulusan dan 

mitra kerja terhadap kinerja lulusan Prodi PGMI mudah dipahami dan hasilnya dapat 

dipercaya karena memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Pengukuran kepuasan 

juga telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Hasilnya terekam dalam database 

berbasis cloud (Google Drive Prodi PGMI) dan dianalisis menggunakan statistik 

deskriptif untuk mengetahui tingkat kepuasan kepuasan  pengguna lulusan dan mitra 

kerja terhadap kinerja lulusan Prodi PGMI setiap tahunnya (Lampiran 9.15). 

b) Luaran dari hasil pengukuran kepuasan  pengguna lulusan dan mitra kerja terhadap 

kinerja lulusan Prodi PGMI berbentuk Laporan KegiaLtan (Lampiran 9.16) yang 

dikumpulkan setiap tahun di Prodi PGMI. Hasil pengukuran kepuasan juga telah 

digunakan untuk perbaikan yang berkelanjutan. 

6. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa sebesar 63% indikator kriteria 

luaran tridharma telah mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator yang berkaitan 

dengan luaran dharma pendidikan (analisis CPL, IPK, capaian prestasi di tingkat lokal 

dan nasional, daya saing lulusan, dan kinerja lulusan) telah mencapai target 100%, 

indikator yang berkaitan dengan luaran dharma penelitian dan PkM (publikasi 

mahasiswa dan luaran penelitian/PkM yang di HKI-kan) belum mencapai target 100%. 

Secara detail, simpulan hasil evaluasi dan tindak lanjut yang berisi pemosisian, 

masalah, akar masalah, rencana perbaikan, dan upaya pengembangan kriteria luaran 

dan capaian tridharma disajikan pada Tabel II.48. 

https://drive.google.com/drive/folders/1PHkGiAWfYuVHF39pKkfJzIIK-VCRSkTS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PHkGiAWfYuVHF39pKkfJzIIK-VCRSkTS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PHkGiAWfYuVHF39pKkfJzIIK-VCRSkTS?usp=sharing
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Tabel II.48 Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut Kriteria Luaran dan Capaian 

Tridharma 

Standar Pemosisian Masalah Akar Masalah 
Rencana 

Perbaikan 

Pengembangan 

Strategi 

Luaran Dharma 

Pendidikan 

81% butir 

standar luaran 

dharma 

pendidikan telah 

mencapai target 

yang ditetapkan 

Belum ada 

capaian prestasi 

akademik dan 

nonakademik 

mahasiswa Prodi 

PGMI di tingkat 

internasional 

dalam 3 tahun 

terkahir; 

Persentase 

kelulusan 

mahasiswa Prodi 

PGMI tepat 

waktu dalam 3 

tahun terakhir 

kurang dari 50%; 

dan Persentase 

keberhasilan 

studi mahasiswa 

Prodi PGMI 

kurang dari 85%. 

Program 

peningkatan 

kemampuan 

bahasa inggris 

mahasiswa Prodi 

PGMI belum 

pernah 

dilaksanakan, 

tidak adanya 

program evaluasi 

diri  mahasiswa 

yang berkaitan 

dengan kondisi 

masa studinya 

sekarang, dan 

kesibukan dosen 

pembimbing tugas 

akhir. 

Perlu diadakan 

kegiatan Prodi PGMI 

yang berkaitan 

dengan peningkatan 

kemampuan bahasa 

inggris; penyediaan 

webisite evaluasi diri 

mahasiswa 

berdasarkan kondisi 

akademiknya, dan 

mengurangi jumlah 

mahasiswa 

bimbingan untuk 

dosen yang memiliki 

jam kesibukan yang 

tinggi. 

Melakukan 

perbaikan strategi 

dalam pencapaian 

target prestasi 

akademik dan 

nonakademik 

mahasiswa Prodi 

PGMI serta 

mengembangkan 

model prediksi 

status kelulusan 

mahasiswa 

berbasis website 

untuk mengurangi 

persentase 

mahasiswa yang 

lulus tidak tepat 

waktu atau 

terlambat. 

Luaran Dharma 

Penelitian dan 

PkM 

Semua butir 

standar luaran 

dharma 

penelitian dan 

PkM belum 

mencapai target 

yang telah 

ditetapkan 

Belum ada 

kebijakan yang 

mengaharuskan 

mahasiswa 

mempublikasikan 

hasil penelitian ke 

jurnal ilmiah dan 

belum ada 

kebijakan yang 

bisa memfasilitasi 

karya mahasiswa 

untuk di HKI-kan 

Pemahaman 

pimpinan terkait 

pentingnya 

penelitian 

mahasiswa untuk 

dipubliaksikan dan 

luaran 

penelitian/PkM 

mahasiswa untuk 

di HKI-kan masih 

rendah 

Membuat kebijakan 

tentang keharusan 

mahasiswa 

menyerahkan 

naskah publikasi di 

program studi 

masing-masing 

sebagai syarat 

yudisium dan wisuda 

serta menyisihkan 

anggaran Prodi 

untuk kebutuhan 

HKI dari luaran 

penelitian/PkM 

mahasiswa. 

Mempublikasikan 

hasil 

penelitian/PkM 

mahasiswa pada 

jurnla ilmiah Prodi 

PGMI serta 

mendaftarkan 

luaran hasil 

penelitian/PkM 

mahasiswa ke 

SENTRA HKI IAIN 

Bone. 

 

D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Unit Pengelola Program Studi 

terkait Program Studi yang Diakreditasi 

1. Analisis Capaian Kinerja 

Kriteria Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) memiliki capaian kinerja yang baik. Hal 

ini dapat dilihat dari persentase ketercapaian indikator yang mencapai angka 75%. 

Ketercapaian indikator mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan VMTS serta pemahaman civitas akademika terkait VMTS berkorelasi 

dengan capaian kinerja pada kriteria tata pamong, tata kelola, kerjasama; mahasiswa; 

sumber daya manusia; keuangan, sarana, dan prasarana; pendidikan; penelitian; PkM; 

dan luaran serta capaian tridharma. Meskipun demikian, ada satu indikator yang masih 

perlu ditingkatkan, yakni terkait strategi dalam pencapaian tujuan. Akar masalahnya 

adalah alih status dari Jurusan menjadi Fakultas Tarbiyah pada tahun 2019, sehingga 

fokus Fakultas Tarbiyah lebih kepada pembenahan struktural, administrasi dan SDM. 

Tidak optimalnya strategi dalam pencapaian tujuan ini berkorelasi dengan rendahnya 

capaian kinerja dari beberapa indikator pada kriteria tata pamong, tata kelola, 

kerjasama; sumber daya manusia; penelitian; dan luaran serta capaian tridharma. 
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Kriteria tata pamong, tata kelola, dan kerjasama memiliki capaian kinerja yang baik. Hal 

ini dapat dilihat dari persentase ketercapaian indikator yang berkaitan dengan tata 

pamong sebesar 100%, kepemimpinan dan kemampuan manajerial sebesar 100%, dan 

sistem penjaminan mutu sebesar 100%. Ketercapaian indiktor pada tiga aspek tersebut 

berkorelasi dengan capaian kinerja pada kriteria VMTS; mahasiswa; sumber daya 

manusia; keuangan, sarana, dan prasarana; pendidikan; penelitian; PkM; dan luaran 

serta capaian tridharma. Meskipun demikian, ada dua indikator yang berkaitan dengan 

kerjasama yang masih perlu ditingkatkan, yakni kegiatan monev pelaksanaan 

kerjasama dan kerjasama internasional. Akar masalahnya adalah sosialisasi SOP 

monev kerjasama belum dilakukan secara komprehensif dan kurangnya kegiatan yang 

dapat mewadahi terbentuknya kerjasama dengan mitra internasional. Tidak optimalnya 

monev pelaksanaan kerjasama dan tidak adanya mitra kerja sama internasional 

berkorelasi dengan capaian kinerja dari indikator kriteria VMTS; penelitian; dan luaran 

serta capaian tridharma. 

Kriteria mahasiswa memiliki capaian kinerja yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari 

persentase ketercapaian indikator yang berkaitan dengan mahasiswa sebesar 100%. 

Artinya, semua indikator yang berkaitan dengan mahasiswa telah tercapai. 

Ketercapaian semua indikator mahasiswa berkorelasi dengan capaian kinerja dari 

beberapa indikator pada kriteria VMTS; tata pamong, tata kelola, dan kerjasama; 

sumber daya manusia; dan luaran serta capaian tridharma. Meskipun demikian, ada 

satu indikator yang sudah memiliki capaian kinerja baik tapi masih perlu ditingkatkan 

kinerjanya, yakni terkait kemudahan akses dan mutu layanan di bidang pendidikan, 

penelitian, dan pendidikan. 

Kriteria sumber daya manusia memiliki capaian kinerja yang masih perlu ditingkatkan 

lagi. Hal ini dapat dilihat dari persentase ketercapaian indikator yang berkaitan dengan 

dosen sebesar 55%, tenaga kependidikan sebesar 50%, peneliti sebesar 25%, dan 

pelaksana PkM sebesar 50%. Ketercapaian indikator dari keempat aspek tersebut 

berkorelasi dengan capaian kinerja dari beberapa indikator pada kriteria VMTS; tata 

pamong, tata kelola, dan kerjasama; mahasiswa; pendidikan; penelitian; PkM; dan 

luaran serta capaian tridharma. Adapun indikator yang masih perlu ditingkatkan pada 

aspek dosen adalah jumlah DTPS; persentase jumlah DTPS berpendidikan doktor, 

memiliki jabatan lektor kepala, dan guru besar; dan rasio jumlah dosen terhadap 

mahasiswa. Akar masalahnya adalah keterbatasan jumlah kuota penerimaan DTPS 

yang sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensi inti Prodi PGMI, terkendala surat 

izin kuliah S3 dari pimpinan fakultas, dan kualifikasi akademik dan/atau angka kredit 

yang dipersyaratkan belum terpenuhi. Pada aspek tenaga kependidikan, indikator yang 

masih perlu ditingkatkan terkait jumlah tenaga kependidikan (laboran). Akar 

masalahnya adalah tidak ada rekrutmen tenaga kependidikan khususnya untuk formasi 

laboran. Pada aspek peneliti, indikator yang masih perlu ditingkatkan terkait jumlah 

penelitian internasional, publikasi ilmiah di jurnal internasional, dan luaran penelitian 

yang di HKI-kan. Akar masalahnya adalah tidak adanya kerjasama dengan mitra 

internasional dalam bidang penelitian dan publikasi, serta minimnya kegiatan sosialisasi 

terkait lauaran penelitian yang perlu di HKI-kan. Pada aspek pelaksana PkM, indikator 

yang masih perlu ditingkatkan terkait lauaran PkM yang di HKI-kan. Akar masalahnya 

adalah minimnya kegiatan sosialisasi terkait lauaran PkM yang perlu di HKI-kan. 

Rendahnya capaian kinerja indikator pada empat aspek tersebut berkorelasi dengan 

rendahnya capaian kinerja pada beberapa indikator kriteria VMTS; tata pamong, tata 

kelola, dan kerjasama; penelitian; dan luaran serta capaian tridharma. 
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Kriteria keuangan, sarana, dan prasarana memiliki capaian kinerja yang sangat baik. 

Hal ini dapat dilihat dari persentase ketercapaian indikator yang berkaitan dengan 

keuangan sebesar 100% dan juga indikator yang berkaitan dengan sarana dan 

prasarana sebesar 100%. Keberhasilan capaian kinerja pada aspek keuangan, sarana, 

dan parasarana berkorelasi dengan keberhasilan capaian kinerja pada indikator kriteria 

lain, seperti tingginya pemahaman VMTS seluruh civitas akademika, 

dimplementasikannya sistem penjamin mutu internal (PPEPP) secara efektif, 

tersedianya sistem pemantauan proses pembelajaran, terlaksananya kegiatan monev 

proses pembelajaran, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan PkM DTPS, jumlah 

prestasi akadamek dan nonakademik mahasiwa di tingkat lokal/nasional yang cukup 

banyak, dan tingginya persentase kepuasan pengguna lulusan. Dengan kata lain, 

tingginya persentase keberhasilan indikator kriteria keuangan, sarana, dan prasarana 

menjadi kekuatan Prodi PGMI dalam mencapai keberhasilan beberapa indikator pada 

kriteria VMTS, pendidikan, penelitian, PkM, dan luaran serta capaian tridharma. 

Kriteria pendidikan memiliki capaian kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari 

persentase ketercapaian indikator yang berkaitan dengan isi pendidikan sebesar 100%, 

proses pendidikan sebesar 90%, dan penilaian pembelajaran sebesar 100%. Tingginya 

persentase capaian kinerja pada kriteria pendidikan berkorelasi dengan keberhasilan 

capaian kinerja pada kriteria VMTS; penelitian; PkM, dan luaran serta capaian 

tridharma. Meskipun demikian, ada satu indikator pada aspek proses pendidikan yang 

masih perlu ditingkatkan lagi capaian kinerjanya, yakni pelaksanaan program dan 

kegiatan diluar proses pembelajaran secara terstruktur dan berkala (tiga bulan sekali). 

Akar masalahnya adalah kegiatan mahasiwa (HMPS Prodi PGMI) belum diprogramkan 

dengan baik sehingga belum berorientasi pada peningkatan suasan akademik dan 

pemeunhan luaran serta capaian tridharma. Ketidaktercapaian indikator tersebut 

berkorelasi dengan rendahnya capaian pada kriteria luaran dan capaian tridharma, 

seperti tidak tercapainya semua indikator yang berkaitan dengan luaran penelitian dan 

PkM. 

Kriteria peneltian memiliki capaian kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari persentase 

ketercapaian indikator yang berkaitan dengan isi penelitian sebesar 100%, proses 

penelitian sebesar 66,67%, dan penilaian penelitian sebesar 75%. Ketercapaian 

indikator dari ketiga aspek tersebut berkorelasi dengan ketercapaian pada kriteria 

VMTS; tata pamong, tata kelola, dan kerjasama; mahasiswa; sumber daya manusia; 

keuangan, sarana, dan prasarana; pendidikan; dan luaran serta capaian tridharma. 

Meskpun demikian, ada indikator yang berkaitan dengan proses penelitian dan 

penelitian yang masih harus ditingkatkan lagi capaian kinerjanya, yakni kewajiban 

mahasiswa untuk mempublikasikan tugas akhirnya ke jurnal nasional dan penggunaan 

hasil evaluasi kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan peneitian untuk perbaikan 

relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan prodi. Akar masalahnya adalah 

kegiatan mahasiswa dan dosen belum berfokus pada pencapaian target publikasi 

mahasiswa dan padatnya kegiatan pengajaran DTPS di luar Pordi PGMI sehingga 

bertepatan dengan waktu pelaksanaan kegiatan rapat internal. Ketidaktercapaian dua 

indikator tersebut berkorelasi dengan ketidaktercapaian indikator pada kriteria luaran 

penelitian seperti jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional secara mandiri atau 

bersama DTPS dan jumlah luaran penelitian yang di HKI-kan. 

Kriteria PkM memiliki capaian kinerja yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari 

persentase ketercapaian indikator yang berkaitan isi PkM sebesar 100%, proses PkM 

sebesar 100%, dan penilaian PkM sebesar 100%. Keberhasilan capaian kinerja ketiga 
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aspek tersebut berkorelasi dengan ketercapaian pada kriteria VMTS; tata pamong, tata 

kelola, dan kerjasama; mahasiswa; sumber daya manusia; keuangan, sarana, dan 

prasarana; dan pendidikan. Namun, keberhasilan kriteria PkM belum berhasil 

menudukung ketercapaian pada kriteria luaran PkM. Hal ini mengindikasikan kriteria 

PkM tidak bisa beridiri sendiri untuk mendukung ketercapaian lauaran PkM. Misalnya, 

indikator luaran PkM yang di HKI-kan pada aspek pelaksana PkM (kriteria sumber daya 

manusia). Akar masalahnya adalah minimnya kegiatan sosialisasi terkait lauaran PkM 

yang perlu di HKI-kan. 

Kriteria luaran dan capaian tridharma memiliki capaian kinerja yang masih perlu 

ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari persentase ketercapaian indikator yang berkaitan 

dengan luaran dharma pendidikan sebesar 81% dan luaran dharma penelitian/PkM 

sebesar 0%. Rendahnya capaian kinerja kriteria luaran dan capaian tridharma lebih 

kepada aspek luaran penelitian/PkM. Tidak tercapainya semua indikator yang berkaitan 

dengan luaran penelitian/PkM berkorelasi dengan rendahnya capaian kinerja pada 

indikator kriteria mahasiswa; sumber daya manusia; penelitian, dan PkM. Akar 

masalahnya adalah kemudahan akses dan mutu layanan di bidang pendidikan, 

penelitian, dan pendidikan; tidak adanya kerjasama dengan mitra internasional dalam 

bidang penelitian, PkM dan publikasi; minimnya kegiatan sosialisasi terkait lauaran 

penelitian dan PkM yang perlu di HKI-kan; dan kegiatan mahasiswa dan dosen belum 

berfokus pada pencapaian target publikasi mahasiswa. 

2. Analisis SWOT 

Berdasarkan hasil analisis kondisi internal yang mencakup kriteria 1 sampai 9 sebagai 

SW (strength/kekuatan dan weakness/kelemahan) serta kondisi eksternal yang 

mencakup lingkungan makro dan mikro sebagai OT (opportunities/peluang dan 

threats/tantangan), maka analisis SWOT dapat dijabarkan pada Tabel II.49. 

Tabel II.49 Analisis SWOT 

Strength Weakness 

1. Tersedianya SOP serta keterlibatan pemangku 

kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunan 

dan penetapan VMTS (S1) 

2. Tingginya tingkat pemahaman seluruh civitas akademika 

terkait VMTS Fakultas Tarbiyah (S2) 

3. Sistem penjaminan mutu internal telah dimplementasikan 

secara efektif (S3) 

4. Memiliki kerjasama di bidang tridharma yang cukup 

banyak (pendidikan: 9 kerjasama, penelitian: 6 

kerjasama, PkM: 9 kerjasama) (S4) 

5. Metode rekrutmen dan sistem seleksi penerimaan 

mahasiswa baru dilaksanakan secara ketat (S5) 

6. Animo masyarakat cukup tinggi. Jumlah pendaftar 

mahasiswa baru secara umum mengalami tren 

peningkatan (≥ 20% peningkatan pendaftar) (S6) 

7. Lebih dari 30% DTPS memiliki jabatan lektor (S7) 

8. Pembimbingan mahasiswa oleh DTPS memenuhi kriteria 

ideal (jumlah beban DTPS dalam membimbing tugas 

akhir mahasiswa sebagai pembimbing utama kurang dari 

6 mahasiswa/dosen (S8) 

9. Jumlah pengakuan/rekognisi atas prestasi/kinerja DTPS 

yang relevan dengan bidang keahlian cukup tinggi (S9) 

10. Jumlah sitasi artikel karya ilmiah DTPS cukup tinggi (189 

sitasi dalam 3 tahun terkahir) (S10) 

11. Ketersediaan dana operasional pendidikan/ mahasiswa, 

penelitian DTPS, dan PkM DTPS yang cukup (S11) 

12. Integrasi hasil penelitian sebagai penunjang 

pembelajaran telah dilakukan oleh sebagian besar DTPS 

1. Strategi pencapaian yang tertuang dalam Renstra 

Fakultas Tarbiyah telah dianalisis secara 

sistematis namun pada pelaksanaannya belum 

dilakukan pemantauan dan evaluasi serta upaya 

tindak lanjut yang optimal. (W1) 

2. Belum optimalnya kegiatan monev pelaksanaan 

kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan 

PkM. (W2) 

3. Jumlah kerjasama Prodi PGMI di bidang tridharma 

perguruan tinggi dalam lingkup internasional masih 

sangat rendah. (W3) 

4. Jumlah DTPS Prodi PGMI sebanyak 10 orang, 

belum mencukupi standar minimal 12 orang. (W4) 

5. Rendahnya jumlah DTPS yang berpendidikan 

Doktor. (W5) 

6. Rendahnya jumlah DTPS yang memiliki jabatan 

lektor kepala. (W6) 

7. Belum ada DTPS PGMI yang memiliki jabatan guru 

besar. (W7) 

8. Prodi PGMI belum memiliki laboran (W8) 

9. Kurangnya hasil kegiatan PkM dosen yang 

diintegrasikan sebagai pendukung pelaksanaan 

perkuliahan (W9) 

10. Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa 

adalah 1:43, belum memenuhi standar ideal rasio 

maksimal 1:35. (W10) 

11. Kurangnya hasil kegiatan PkM dosen yang 

diintegrasikan sebagai pendukung pelaksanaan 
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(S12) 

13. Tingginya persentase DTPS yang dalam pelaksanaan 

penelitiannya melibatkan mahasiswa (lebih dari 25% 

setiap tahun) (S13) 

14. Tingginya persentase DTPS yang dalam pelaksanaan 

PkMnya melibatkan mahasiswa (lebih dari 25% setiap 

tahun) (S14) 

15. Tingginya nilai rata-rata IPK lulusan (lebih dari 3,25) (S15) 

16. Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan perkerjaan 

pertama relatif singkat, yakni kurang dari 6 bulan (S16) 

17. Tingginya persentase lulusan yang bekerja sesuai 

dengan kompetensi keahliannya (lebih dari 60% lulusan) 

(S17) 

18. Jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh DTPS cukup 

tinggi, mencakup publikasi di jurnal nasional, jurnal 

internasional, jurmal internasional bereputasi, prosiding 

nasional dan internasional. (S18) 

perkuliahan. (W11) 

12. Mahasiswa PGMI belum memiliki prestasi 

akademik dan non-akademik di tingkat 

internasional. (W12) 

13. Persentase kelulusan mahasiswa tepat waktu 

masih rendah. (W13) 

14. Jumlah publikasi mahasiswa masih rendah. (W14) 

15. Belum ada luaran penelitian/PkM mahasiswa yang 

mendapat pengakuan HKI. (W15) 

Opportunity Threats 

1. Keberadaan prodi PGMI di Kabupaten Bone yang 

mayoritas masyarakat religius memudahkan pengenalan 

dan pengembangan prodi. (O1) 

2. Prodi PGMI IAIN Bone berfokus pada penyelenggaraan 

pendidikan dasar berbasis TPCAK (technological 

pedagogical content knowledge), termasuk di dalamnya 

pengembangan media berbasis ICT. (O2) 

3. Prodi PGMI IAIN Bone menjadi satu-satunya program 

studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah di wilayah 

Kabupaten Bone serta beberapa kabupaten sekitar, 

seperti  Kabupaten Wajo, Sinjai, Soppeng dan Sidrap. 

(O3) 

4. Kebutuhan dunia kerja dan pengguna lulusan yang tinggi. 

(O4) 

5. Keterbukaan informasi (era 4.0). (O5) 

6. Kebutuhan madrasah/sekolah berbasis digital. (O6) 

7. Tren pengembangan tridharma perguruan tinggi berbasis 

kosep merdeka belajar. (O7) 

1. Semakin banyak perguruan tinggi swasta dan 

perguruan tinggi negeri yang tumbuh dan 

mengembangkan prodi kependidikan dasar yang 

kompetitif. Di wilayah kabupaten Bone dan 

sekitarnya, Prodi PGSD Universitas Negeri 

Makassar menjadi pesaing dalam konteks 

penyelenggara program studi pendidikan dasar 

secara umum. Selain itu, terdapat beberapa prodi 

pilihan lainnya di beberapa Perguruan Tinggi yang 

ada di Bone dan kabupaten sekitarnya yang relatif 

mudah untuk dijangkau seperti STAI Al-Ghazali 

Bone, Universitas Muhammadiyah Bone dan IAI 

As’adiyah Sengkang. (T1) 

2. Persaingan dalam dunia kerja yang semakin ketat 

yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya 

jumlah lulusan setiap tahun, sedangkan lapangan 

kerja relatif stabil sehingga jumlah lulusan lebih 

besar dibandingkan dengan ketersediaan 

lapangan kerja. Kualifikasi keahlian yang 

dibutuhan dunia kerja semakin meningkat 

membuat persaingan kerja lulusan semakin ketat. 

Lulusan Prodi PGMI IAIN Bone harus mampu 

menyesuaikan diri dengan tantangan tersebut. 

(T2) 

 

Untuk menentukan posisi Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI IAIN Bone, maka dilakukan 

analisis dengan menggunakan analisis EFAS (External Factor Analysis Summary) dan 

IFAS (Internal Factor Analysis Summary). Skor EFAS dan IFAS selanjutnya akan 

dijadikan sebagai sumbu Y dan X, yang pada akhirnya digunakan untuk menentukan 

posisi kuadran Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI sebagai bahan strategi 

pengembangan. Hasil perhitungan EFAS, IFAS, serta penentuan kuadran adalah 

sebagai berikut. 

Tabel II.50 Matriks EFAS 

No Faktor Eksternal Bobot (B) Rating (R) B x R 

Opportunities (O) 

1 O1 0,10 3,33 0,33 

2 O2 0,13 4,00 0,52 

3 O3 0,13 4,00 0,52 

4 O4 0,13 4,00 0,52 

5 O5 0,09 3,00 0,27 

6 O6 0,09 3,00 0,27 

7 O7 0,09 3,00 0,27 
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No Faktor Eksternal Bobot (B) Rating (R) B x R 

 Total   2,70 

Threat (T) 

1 T1 0,11 3,67 0,40 

2 T2 0,13 4,00 0,52 

 Total   0,92 

 O – T = 2,70 – 0,92 = 1,78    

 

Tabel II.51 Matriks IFAS 

No Faktor Internal Bobot (B) Rating (R) B x R 

Strenght (S) 

1 S1 0,03 E. 3,33 F. 0.09 

2 S2 0,03 3,33 0.09 

3  S3 0,03 3,33 0.09 

4 S4 0,03 3,33 0.09 

5 S5 0,02 3,00 0.07 

6 S6 0,03 4,00 0.12 

7 S7 0,03 3,33 0.09 

8 S8 0,03 3,33 0.09 

9 S9 0,03 3,67 0.10 

10 S10 0,03 4,00 0.12 

11 S11 0,03 3,33 0.09 

12 S12 0,03 3,33 0.09 

13 S13 0,03 3,33 0.09 

14 S14 0,03 3,33 0.09 

15 S15 0,03 3,33 0.09 

16 S16 0,03 4,00 0.12 

17 S17 0,03 3,67 0.10 

18 S18 0,03 3,33 0.09 

 Total (S) 0,48  1,67 

Weakness (W) 

1 W1 0,03 4,00 0,12 

2 W2 0,03 4,00 0,12 

3 W3 0,03 4,00 0,12 

4 W4 0,03 4,00 0,12 

5 W5 0,02 4,00 0,12 

6 W6 0,03 4,00 0,12 

7 W7 0,03 4,00 0,12 

8 W8 0,03 4,00 0,12 

9 W9 0,03 4,00 0,12 

10 W10 0,03 4,00 0,12 

11 W11 0,03 4,00 0,12 

12 W12 0,03 4,00 0,12 

13 W13 0,03 4,00 0,12 

14 W14 0,03 4,00 0,12 

15 W15 0,03 4,00 0,12 

 Total (W) 0,52  2,09  

 S-W   -0,42 

 S – W = 1,67 – 2,09 = -0,42    

 

Kuadran Posisi 
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Gambar II.3 Kuadran Posisi UPPS dan Prodi berdasarkan Analisis SWOT 

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa posisi Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI 

pada saat ini berada pada kuadran III (-, +). Hal ini mengindikasikan bahwa posisi 

Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI memiliki banyak masalah dari sisi internal namun 

tetap bisa berkembang dengan memanfaatkan peluang yang ada. Untuk mempertajam 

analisis EFAS dan IFAS, maka digunakan matriks SWOT sebagaimana yang disajikan 

pada Tabel II.52. 

Tabel II.52 Matriks SWOT 

 Strengths Weaknesses 

 3. S1 

4. S2 

5. S3 

6. S4 

7. S5 

8. S6 

9. S6 

10. S7 

11. S8 

12. S9 

13. S10 

14. S11 

15. S12 

16. S13 

17. S14 

18. S15 

19. S16 

20. S17 

21. S18 

1. W1 

2. W2 

3. W3 

4. W4 

5. W5 

6. W6 

7. W7 

8. W8 

9. W9 

10. W10 

11. W11 

12. W12 

13. W13 

Opportunities 

1. O1 

2. O2 

3. O3 

4. O4 

5. O5 

6. O6 

7. O7 

Strategi SO 

1. Meningkatkan jumlah kerjasama 

internasional di bidang pendidikan, 

penelitian, dan PkM. (S1, S2, O5, O7) 

2. Meningkatkan jumlah luaran pendidikan, 

penelitian, dan PkM. (S1, S2, S3, S4, S9, 

S11, S13, S14, S18, O5, O7) 

3. Menyediakan informasi beasiswa secara 

Strategi WO 

1. Mengoptimalkan penggunaan hasil analisis 

laporan kinerja dosen sebagai dasar 

kebijakan untuk melakukan tindak lanjut 

pengembangan sumber daya manusia ( 

2. Menyelenggarakan program 

pendampingan kenaikan jabatan 

fungsional dosen  
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berkala. (S1, S2, S7, O5, O7) 

4. Memberikan izin/tugas belajar kepada 

DTPS untuku melanjutkan sekolah ke 

jenjang doktor. (S3). (S1, S2, S7, O5, O7) 

5. Meningkatkan jumlah madrasah/sekolah 

binaan. (S2, S17, O1, O2, O3, O5, O6) 

6. Meningkatkan jumlah hasil penelitian/PkM 

untuk diintegrasikan ke dalam 

pembelajaran. (S13, S12, S14, O5) 

7. Mengimplementasikan kurikulum merdeka 

belajar kampus merdeka. (S1, S2, S4, S6, 

S15, O4, O5, O7) 

3. Menyelenggarakan program 

pendampingan percepatan guru besar 

4. Meningkatkan peran dan fungsi pimpinan 

serta gugus penjaminan mutu dalam 

melakukan evaluasi serta upaya tindak 

lanjut terhadap strategi pencapaian yang 

tertuang dalam Renstra (W1, W2) 

5. Meningkatkan rasio jumlah mahasiswa dan 

jumlah dosen agar target rasio ideal 35:1 

dapat tercapai 

6. Melakukan perencanaan dan pengelolaan 

dana operasional kemahasiswaan untuk 

memfasilitasi kegiatan pengembangan 

minat dan bakat mahasiswa 

7. Memperluas jaringan kemitraan dan 

kerjasama, terutama dalam lingkup 

internasional melalui pengadaan kegiatan-

kegiatan internasional, seperti konferensi, 

kolaborasi penelitian dan PkM, keterlibatan 

dalam asosiasi dosen lintas negara 

8. Meningkatkan luaran penelitian/PkM 

mahasiswa dan dosen yang mendapat 

pengakuan HKI melalui sosialisasi 

pentingnya penerbitan HKI dan penyediaan 

fasilitas penerbitan HKI 

9. Melakukan upaya peningkatan persentase 

kelulusan mahasiswa tepat waktu melalui 

penguatan peran tenaga pendidik (DTPS 

dan dosen penasehat akademik) serta 

penyelenggararan workshop penyusunan 

skripsi. 

10. Menyelenggarakan kegiatan workshop 

penulisan karya ilmiah di jurnal nasional 

dan internasional. (S1, S2, S8, S11, S13, 

S14, S15, O5, O6, O7) 

11. Pengingkatan jumlah publikasi ilmiah 

mahasiswa. (S8, S11, S13, S14, S15, O5, 

O7) 

Threats 

1. T1 

2. T2 

1. Melakukan sosialisasi kepada pemangku 

kepentingan secara online dan offline. 

2. Meningkatkan wawasan dan keterampilan 

khusus mahasiswa sesuai kebutuhan dunia 

kerja melalui berbagai kegiatan. 

3. Menghadirkan mitra kerjasama sebagai 

narasumber dalam kegiatan HMPS Prodi 

PGMI  

4. Menyediakan informasi terkait capaian 

Prodi PGMI secara berkala yang dapat 

diakses oleh publik 

1. Penguatan distingsi Prodi PGMI sebagai 

penyelenggara pendidikan dasar berbasis 

TPCAK melalui pemutakhiran kurikulum 

secara berkala  

2. Meningkatkan kompetensi mahasiswa, 

terutama dalam bidang yang menjadi 

distingsi prodi PGMI, seperti keterampilan 

mengembangan media pembelajaran 

berbasis ICT 

3. Membekali mahasiswa dengan 

keterampilan teknologi digital dan bahasa 

asing untuk meningkatkan daya saing 

lulusan  

 

Berdasarkan matriks di atas, maka Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI sesuai dengan 

kuadran III SWOT menggunakan strategi WO dalam pengembangan Fakultas Tarbiyah 

dan Prodi PGMI. Adapun strategi tersebut antara lain: 

a) Mengoptimalkan penggunaan hasil analisis laporan kinerja dosen sebagai dasar 

kebijakan untuk melakukan tindak lanjut pengembangan sumber daya manusia; 

b) Menyelenggarakan program pendampingan kenaikan jabatan fungsional dosen; 

c) Menyelenggarakan program pendampingan percepatan guru besar; 
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d) Meningkatkan peran dan fungsi pimpinan serta gugus penjaminan mutu dalam 

melakukan evaluasi serta upaya tindak lanjut terhadap strategi pencapaian yang 

tertuang dalam Renstra; 

e) Meningkatkan jumlah DTPS melalui rekrutmen dosen yang didasarkan pada analisis 

kebutuhan formasi dengan bidang keahlian yang sesuai dengan prodi PGMI; 

f) Melakukan perencanaan dan pengelolaan dana operasional kemahasiswaan untuk 

memfasilitasi kegiatan pengembangan minat dan bakat mahasiswa; 

g) Memperluas jaringan kemitraan dan kerjasama, terutama dalam lingkup 

internasional; 

h) Meningkatkan luaran penelitian/PkM mahasiswa dan dosen yang mendapat 

pengakuan HKI I; 

i) Melakukan upaya peningkatan persentase kelulusan mahasiswa tepat waktu; 

j) Menyelenggarakan kegiatan workshop penulisan karya ilmiah di jurnal nasional dan 

internasional; 

k) Meningkatkan publikasi ilmiah mahasiswa; 

 

3. Strategi Pengembangan 

Untuk menetapkan strategi pengembangan berdasarkan prioritas sesuai dengan 

kapasitas, kebutuhan, serta VMTS Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI secara 

keseluruhan berdasarkan hasil analisis SWOT pada kuadran III (-,+), maka strategi 

pengembangan disajikan pada Tabel II. 53. 

Tabel II.53 Strategi Pengembangan 

No Strategi Pengembangan Program Pengembangan 

1.  Mengoptimalkan penggunaan hasil analisis 

laporan kinerja dosen sebagai dasar 

kebijakan untuk melakukan tindak lanjut 

pengembangan sumber daya manusia 

 

Pengoptimalkan penggunaan hasil analisis laporan kinerja dosen 

sebagai dasar kebijakan untuk melakukan tindak lanjut 

pengembangan SDM dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti 

pengadaan worskhop penulisan artikel ilmiah, penulisan bukum 

penyusunan RPS, pemberian izin studi S3. 

2.  Menyelenggarakan program 

pendampingan kenaikan jabatan 

fungsional dosen; 

 

Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi PO PAK kenaikan 

pangkat/jabatan fungsional bagi dosen, pendampingan penulisan 

artikel ilmiah, pelatihan penulisan buku, penyediaan dana PkM 

penyediaan dana hibah penerbitan buku setiap tahun 

3.  Menyelenggarakan program 

pendampingan percepatan guru besar 

 

Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi PO PAK, pendampingan 

penulisan artikel ilmiah dengan target jurnal nasional dan internasional 

bereputasi, pelatihan penulisan buku, penyediaan dana hibah 

penerbitan buku setiap tahun. 

4.  Meningkatkan peran dan fungsi pimpinan 

serta gugus penjaminan mutu dalam 

melakukan evaluasi serta upaya tindak 

lanjut terhadap strategi pencapaian yang 

tertuang dalam Renstra 

Penguatan peran dan fungsi pimpinan serta gugus penjaminan mutu 

(tim penjaminan mutu Fakultas dan Prodi) dalam menjalankan SPMI, 

melalui kegiatan perencanaan yang baik, pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi serta upaya tindak lanjut terhadap strategi pencapaian yang 

tertuang dalam Renstra secara konsisten dan berkelanjutan 

5.  Meningkatkan rasio jumlah mahasiswa dan 

jumlah dosen agar target rasio ideal 35:1 

dapat tercapai 

Peningkatan jumlah DTPS melalui rekrutmen dosen yang didasarkan 

pada analisis kebutuhan formasi dengan bidang keahlian yang sesuai 

dengan prodi PGMI; 

6.  Melakukan perencanaan dan pengelolaan 

dana operasional kemahasiswaan untuk 

memfasilitasi kegiatan pengembangan 

minat dan bakat mahasiswa 

Penguatan fungsi dan peran HMPS serta organisasi kemahasiswaan 

lainnya dalam mengembangkan minat dan bakat mahasiswa melalui 

berbagai kegiatan seperti pelatihan seni, olahraga, latihan 

kepemimpinan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. 

7.  Memperluas jaringan kemitraan dan 

kerjasama pengembangan tridharma 

perguruan tinggi, terutama dalam lingkup 

internasional  

 

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan internasional, seperti konferensi, 

kolaborasi penelitian dan PkM, keterlibatan dalam asosiasi dosen 

lintas negara 

8.  Meningkatkan luaran penelitian/PkM 

mahasiswa dan dosen yang mendapat 

pengakuan HKI  

Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pentingnya penerbitan HKI 

untuk luaran penelitian dan PkM, penyediaan anggaran penerbitan 
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No Strategi Pengembangan Program Pengembangan 

HKI, pembentukan sentra HKI untuk memfasilitasi dosen dalam 

menerbitkan HKI 

9.  Melakukan upaya peningkatan persentase 

kelulusan mahasiswa tepat waktu  

Penguatan peran tenaga pendidik (DTPS dan dosen penasehat 

akademik) serta penyelenggararan workshop penyusunan skripsi 

 

10.  Meningkatkan publikasi ilmiah dosen  Penyelenggaraan kegiatan workshop penulisan karya ilmiah di jurnal 

nasional dan internasional 

11.  Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah 

mahasiswa 

Pengadaan workshop pelatihan penulisan artikel ilmiah, penyediaan 

jurnal ilmiah khusus mahasiswa, pelatihan pengarsipan mandiri 

melalui repository untuk mahasiswa pembuatan kebijakan terkait 

kewajiban menerbitkan artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi 

sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa serta kewajiban dosen 

pembimbing untuk mendampingi mahasiswa dalam mengkonversi 

skripsi yang dihasilkan menjadi artikel ilmiah. 

 

 

4. Program Berkelanjutan 

Mekanisme penjaminan keberlangsungan program pengembangan dan good practices 

yang dihasilkan, serta jaminan ketersediaan sumber daya untuk mendukung 

pelaksanaan program termasuk rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan 

dipaparkan sebagai berikut: 

a) Penyusunan kegiatan yang mendukung pencapaian program pengembangan 

dirumuskan dan ditetapkan dalam renstra Fakultas Tarbiyah. Rencana strategis 

tersebut selanjutnya dioperasionalkan ke dalam bentuk kegiatan tahunan dengan 

target pencapaian yang rinci dan jelas.  

b) Dalam rangka penjaminan keberlangsungan program pengembangan dan good 

practices, maka Prodi PGMI dan Fakultas Taribyah menjamin ketersediaan 

sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan tersebut. 

Pengalokasian sumberdaya, baik dalam bentuk fasilitas fisik (sarana prasarana), 

sumber daya manusia, maupun sumber daya keuangan, didasarkan pada analisis 

kebutuhan program dan disesuaikan dengan proporsi kegiatan. Penyusunan 

kegiatan dan alokasi anggaran dilaksanakan melalui mekanisme rapat pimpinan dan 

rapat koordinasi, seperti pada rapat kerja tahunan atau rapat pimpinan di awal tahun 

anggaran. Selain itu, tingkat keterlibatan mitra kerjasama dalam 3 tahun terakhir yang 

cukup tinggi menjadi daya dukung dalam pelaksanaan program pengembangan 

tersebut. 

c) Penjaminan mutu dilakukan dalam bentuk implementasi sistem penjaminan mutu 

internal dengan siklus PPEPP secara berkelanjutan. Sistem penjamian mutu 

dilakukan untuk memantau pelaksanaan semua kegiatan secara berkelanjutan 

sesuai dengan indikator ketercapaian kegiatan yang ditetapkan sebelumnya. 

Monitoring pelaksanaan, luaran dan capaian program pengembangan dilakukan 

secara berkala. Monitoring dilaksanakan dalam bentuk pemantauan langsung 

kegiatan, rapat koordinasi, dan rapat pimpinan. Hasil monitoring dilaporkan baik 

secara lisan maupun tertulis kepada atasan penanggung jawab kegiatan. Untuk 

mempermudah kegiatan monitoring, akan ditetapkan indikator ketercapaian kegiatan 

yang tercantum di dalam TOR kegiatan. 

d) Secara berkala, Prodi PGMI akan menyusun laporan kinerja kegiatan tahunan yang 

memuat luaran dan capaian kegiatan tahunan serta ketercapaian indikator kinerja 

kegiatan. Penjamin mutu Fakultas Tarbiyah kemudian melakukan evlausi 

berdasarkan laporan kinerja kegiatan tahunan yang dibandingkan dengan target 

yang telah ditetapkan. 
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BAB III PENUTUP 

 

 

Lembar Evaluasi Diri (LED) Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Bone ini disusun 

berdasarkan sembilan kriteria sebagaimana termaktub dalam sistem IAPS 4.0. 

Dokumen LED ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang sejelas-jelasnnya 

tentang kondisi riil Prodi PGMI IAIN Bone. LED ini juga menjadi bentuk evaluasi 

terhadap semua kinerja civitas akademika dari tahun 2018 sampai tahun 2020 serta 

rencana pengembangan berkelanjutan yang akan dilakukan ke depannya.  

Dokumen LED ini tidak hanya berfungsi sebagai fondasi utama untuk mencapai 

target di masa depan, namun juga menunjukkan berbagai bentuk capaian dan 

kinerja, serta analisis atas berbagai opportunities (peluang) dan threats (hambatan) 

untuk menyusun rencana-rencana strategis sebagai bentuk penguatan eksistensi 

dan reputasi Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Bone. Rencana strategis untuk 

pengembangan Prodi diformulasikan tidak hanya oleh pengelola dan staf, namun 

juga mempertimbangkan berbagai masukan dari pihak eksternal seperti alumni, 

stakeholders, dan mitra pengguna lulusan. Selain itu, rencana pengembangan juga 

disesuaikan dengan dokumen tata kelola perguruan tinggi dan aturan-aturan lainnya 

yang telah berada di tingkat fakultas, institusi dan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia.  

Dokumen LED ini juga memuat analisis strength, weakness, opportunity, threat 

(SWOT), yang digunakan untuk menentukan posisi Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah 

IAIN Bone berdasarkan faktor eksternal dan internal. Analisis SWOT penting 

dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang selanjutnya digunakan sebagai dasar 

menciptakan strategi-strategi pengembangan dan penyusunan program-program 

secara berkelanjutan. Berbagai kekuatan yang dimiliki seyogyanya dapat 

dipertahankan dan ditingkatkan lagi, sedangkan semua kelemahan harus mampu 

diminimalisir dan menjadi motivasi pengembangan. Selanjutnya, peluang demi 

peluang yang telah ada diharapkan dapat diberdayagunakan guna memperkokoh 

eksistensi dan reputasi Prodi PGMI sebagai lembaga penyelenggara pendidikan 

dasar di kawasan Indonesia Timur.  
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