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A11. Memiliki visi, misi, tujuan,
dan sasaran yang
sangat jelas dan sangat
realistik.

Tersedia dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran
yang sangat jelas dan sangat realistik.

Visi, misi sudah ada setelah melalui revisi disesuaikan
dengan perkembangan terkini

A12. Strategi pencapaian
sasaran: dengan
tahapan waktu yang
jelas dan sangat
realistik, serta didukung
dokumen yang sangat
lengkap
A13. Pemahaman seluruh
sivitas akademika dan
tenaga kependidikan.
A21. Tata kelola prodi yang (1)
kredibel; (2) transparan;
(3) akuntabel; (4)
bertanggung jawab; dan
(5) adil
A31 Kepemimpinan prodi
secara operasional,
organisasi dan publik
A41 Terlaksananya
penjaminan mutu di level
prodi secara efisien dan
efektif
A51 Sistem pengelolaan yang
efektif

Tersedia dokumen strategi pencapaian sasaran:
dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat
realistik, serta didukung dokumen yang sangat
lengkap

Tahapan waktu pencapaian sasaran belum ditentukan
secara jelas

Survei Pemahaman seluruh sivitas akademika dan
tenaga kependidikan.

Visi misi belum dipahami secara baik oleh seluruh sivitas
akademika dan tenaga kependidikan

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

Belum terselenggaranya tata kelola prodi yang kedibel,
transparan, akuntabel dan bertanggungjawab serta adil

Terselenggaranya kepemimpinan prodi secara
operasional, organisasi dan publik

Kepemimpinan prodi sudah terselenggara secara
operasional, organisasi dan publik

Berjalannya penjaminan mutu di level prodi dan
tersedia dokumen penjaminan mutu

Penjaminan mutu belum terlaksana di level prodi serta
dokumen penjaminan mutu

Job Deskripsi, SOP Prodi

Pengelolaan dan evaluasi prodi belum efektif

A52 Evaluasi kinerja prodi
secara periodik
A53 Sustainabilitas program

Survei Evaluasi kinerja prodi secara periodik

Belum dilaksanakan survey evaluasi kinierja prodi secara
periodic
Promosi prodi telah dilaksanakan secara periodik

Promosi program studi
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B.
Kemahasiswa
an dan Alumni

B1. Kemahasiswaan

B2. Pengelolaan alumni

studi
B11 Terpenuhinya rasio
mahasiswa baru transfer
terhadap mahasiswa
baru bukan transfer
B12 Terpenuhinya rata-rata
masa studi
B13 Terpenuhinya rata-rata
IPK
B14 Terpenuhinya pelayanan
kepada mahasiswa (1)
Bimbingan dan
konseling; (2) Minat dan
bakat (ekstra kurikuler);
(3) Pembinaan soft skill;
(4) Layanan beasiswa;
dan (5) Layanan
kesehatan.

Terpenuhinya rasio mahasiswa baru transfer
terhadap mahasiswa baru bukan transfer (kurang
dari 25%)

Sudah terpenuhi rasio mahasiswa baru transfer terhadap
mahasiswa baru bukan transfer karena jumlahnya kurang
dari 25%

3,5 tahun

Belum terpenuhinya rata-rata masa studi karena minimal
masa studi mahasiswa minimal 4 tahun
Telah terpenuhi rata-rata IPK yakni lebih dari 3

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

Pelayanan Bimbingan dan Konseling kepada mahasiswa
belum terpenuhi.
Pelayanan minat dan bakat ekstra mahasiswa telah
dilaksanakan.
Pembinaan softskill dan layanan beasiswa telah
dilaksanakan secara terjadwal
Layanan kesehatan belum diberikan kepada mahasiswa
secara kelembagaan namun pelayanan secara incidental.
Namun masih perlu dilakukan secara
berkelanjutan/periodic.
Kualitas pelayanan masih perlu ditingkatkan namun belum
dilakukan survey tentang kualitas pelayanan tsb
Database alumni pada tingkat fakultas belum tersedia

B15 Kualitas pelayanan yang
membaik
B21 Tersedia database alumni

Survei kualitas pelayanan

B22 Pelacakan alumni

Survei Pelacakan alumni

Survei pelacakan alumni sudah terlaksana namun periodik
sekarang belum dilakukan pendataan alumni

B23 Kualitas alumni menurut
pendapat pengguna

Survei Kualitas alumni menurut pendapat pengguna

B24 Masa tunggu kerja
pertama alumni
B25 Kesesuaian bidang kerja
dengan bidang studi

Masa tunggu kerja pertama alumni (kurang dari 3
bulan)
Kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi
(minimal 80%)

B26 Partisipasi alumni dalam
mendukung
pengembangan
akademik program studi
dalam bentuk: (1)
Sumbangan dana; (2)
Sumbangan fasilitas; (3)
Keterlibatan dalam
kegiatan non akademik;
(4) Pengembangan

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

Kualitas alumni baru berdasarkan pendapat pejabat
pengguna alumni secara lisan namun belum didata
secara periodik
Masa tunggu kerja pertama sangat variatif namun rata-rata
lebih dari 3 bulan
Bidang kerja alumni memiliki kesesuaian dengan bidang
studinya (lebih dari 80% dan hanya sebagian kecil yang
tidak sesuai dengan bidang studinya
Partisipasi alumni baru berupa sumbangan buku untuk
pengembangan prodi, penyediaan fasilitas untuk kegiatan
non akademik, namun belum ada yang berupa sumbangan
fasilitas

Tersedia database alumni
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C.
SDM Dosen
dan Tenaga
Kependidikan

C1. Pengelolaan SDM
dosen dan tenaga
kependidikan

jejaring; (5) Penyediaan
fasilitas untuk kegiatan
non akademik.
B27 Partisipasi lulusan dan
alumni dalam
mendukung
pengembangan nonakademik program studi
dalam bentuk: (1)
Sumbangan dana; (2)
Sumbangan fasilitas; (3)
Keterlibatan dalam
kegiatan non akademik;
(4) Pengembangan
jejaring; (5) Penyediaan
fasilitas untuk kegiatan
non akademik.
C11 Pedoman tertulis tentang
sistem seleksi,
perekrutan,
penempatan,
pengembangan, retensi,
dan pemberhentian
dosen dan tenaga
kependidikan
Terpenuhinya rasio
kecukupan dosen

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

Partisipasi lulusan dan alumni dalam pengembangan non
akademik prodi belum terlaksana

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

Telah tersedia pedoman tertulis tentang system seleksi,
perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan
pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan

Jumlah skor seluruh program studi S1
Banyaknya program studi S1

C12 Adanya sistem monitoring
dan evaluasi, serta
rekam jejak kinerja
dosen dan tenaga
kependidikan

Tersedia dokumen dan hasil monitoring dan
evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga
kependidikan

C13 Peningkatan kualifikasi
akademik, kompetensi
dosen tetap dan tidak
tetap
C14 Rasio mahasiswa
terhadap dosen tetap
C15 Kesesuaian keahlian
(pendidikan terakhir)
dosen dengan mata

Jumlah kegiatan dan SDM untuk meningkatkan
kualifikasi akademik, kompetensi dosen tetap dan
tidak tetap
Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap (1:27 sd 33)
Jumlah dosen berpendidikan S2 dan S3 (lebih dari
90%)
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Secara rasio dosen telah cukup namun dari segi komptensi
keilmuan dosen belum cukup untuk mata-mata kuliah
tertentu.
Sistem monitoring dan evaluasi dan rekam jejak kinerja
dosen telah dilakukan baik melalui absensi elektirik,
laporan BKD dan penilaian DP3.
Sistem monitoring dan evaluasi dan rekam jejak kinerja
tenaga kependidikan dilakukan melalui absensi elektrik dan
penilaian DP3 secara periodic.
Jumlah kegiatan dan SDM dosen mengalami peningkatan
baik melalui studi lanjut S2 dan S3, menulis dalam
jurnal ilmiah, seminar dosen,penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat
Jumlah dosen sesuai dengan jumlah mahasiswa
(dosen:mahasiswa adalah 42: 750)
Jumlah dosen berpendidikan S2: 33 orang sedangkan
berpendidikan S3 sebanyak 9 orang namun ada beberapa
dosen yang tidak sesuai antara keahlian (pendidikan

kuliah

C2. Peningkatan Mutu
SDM

C3. Tenaga Kependidikan

D.
Kurikulum dan
Kegiatan Akademik

D1. Kurikulum

C16 Jumlah, kualifikasi, dan
pelaksanaan tugas
dosen tidak tetap
C21 Kegiatan tenaga
ahli/pakar dalam
kegiatan akademik
C22 Peningkatan kemampuan
dosen tetap melalui
program tugas belajar
C23 Keterlibatan dosen tetap
dalam
seminar/ilmiah/lokakarya
/ penataran/ workshop/
pagelaran/
pameran/peragaan
C24 Keanggotaan dosen tetap
menjadi anggota
masyarakat bidang ilmu
tingkat internasional
C31 Jumlah tenaga
kependidikan
C32 Rasio tenaga
kependidikan
C33 Kualifikasi akademik dan
kompetensi tenaga
kependidikan
D11 Adanya kurikulum
berbasis kompetensi,
deskripsi, silabus dan
SAP
D12 Kesesuaian kurikulum
dengan visi dan misi
D13 Kesesuaian kurikulum
dengan standar
kompetensi dan
berorientasi ke masa
depan
D14 Ketersediaan laboratorium
praktik, substansi
praktikum dan

Jumlah dosen S3 (lebih dari 40%)
Jumlah lektor kepala dan guru besar (lebih dari 40%)
Jumlah dosen tidak tetap berpendidikan S2 dan S3
Kegiatan tenaga ahli/pakar dalam kegiatan
akademik (minimal 4 orang dalam setahun)
Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui
program tugas belajar
Keterlibatan dosen tetap dalam
seminar/ilmiah/lokakarya/ penataran/ workshop/
pagelaran/ pameran/peragaan

terakhir) dgn mata kuliah binaannya.
Jumlah dosen S3 kurang dari 40% total dosen fakultas
Jumlah lector kepala dan guru besar 17 orang (40,47 %)
Jumlah dosen tidak tetap berpendidikan S2 sebanyak 25
orang
Kegiatan tenaga ahli/pakar dalam kegiatan akademik telah
diikuti baik dalam bentuk kuliah umum maupun
workshop
Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program
tugas belajar dilakukan secara periodik terutama studi
lanjut ke S3
Dosen tetap telah berperan serta secara aktif dalam
seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pameran

Keanggotaan dosen tetap menjadi anggota
masyarakat bidang ilmu tingkat internasional
(minimal 30%

Belum ada dosen tetap sebagai anggota masyarakat
bidang ilmu tingkat internasional

Jumlah tenaga kependidikan

Kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga
kependidikan

Jumlah tenaga kependidikan 6 orang PNS dan 5 orang
honorer
Jumlah tenaga kependidikan hanya pada tingkat fakultas
dan belum ada tenaga kependidikan pada setiap prodi
Kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan
adalah S2 (1 org), S1 (5 org) dan SLTA (5 org)

Adanya dokumen kurikulum berbasis kompetensi,
deskripsi, silabus dan SAP

Dokumen kurikulum berbasis kompetensi prodi demikian
pula deskripsi silabus dan SAP telah ada.

Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi

Kurikulum telah disesuaikan dengan visi misi fakultas

Kesesuaian kurikulum dengan standar kompetensi
dan berorientasi ke masa depan

Kesesuaian kurikulum telah sesuai dengan standar
kompetensi prodi namun belum berorientasi ke masa
depan

Ketersediaan laboratorium praktik, substansi
praktikum dan pelaksanaan praktikum

Telah tersedia laboratorium praktik, dan pelaksanaan
praktikum

Rasio tenaga kependidikan
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pelaksanaan praktikum
D15 Sistem pembelajaran
yang berbasis
penugasan/pekerjaan
rumah
D16 Fleksibilitas mata kuliah
pilihan
D17 Evaluasi periodik
kurikulum yang sesuai
dengan iptek dan
kebutuhan pemangku
kepentingan
D18 Proses pembelajaran
yang berkualitas ditinjau
dari kehadiran
mahasiswa, kehadiran
dosen dan materi kuliah
D19 Adanya kelompok dosen
dalam satu bidang ilmu

D2. Pembimbingan
Akademik dan Tugas
akhir

Sistem pembelajaran yang berbasis
penugasan/pekerjaan rumah

Sistem pembelajaran aktif telah dilaksanakan dengan
berbasis penugasan/pekerjaan rumah

Fleksibilitas mata kuliah pilihan

Mata kuliah pilihan bersifat fleksibilitas

Evaluasi periodik kurikulum yang sesuai dengan
iptek dan kebutuhan pemangku kepentingan

Evaluasi periodik kurikulum telah disesuaikan dengan iptek
dan kebutuhan pemangku kepentingan

Proses pembelajaran yang berkualitas ditinjau dari
kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen dan materi
kuliah

Proses pembelajaran yang berkualitas telah dilaksanakan
ditinjau dari kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen
dan materi kuliah yang dibuktikanbahan ajar dan
SAP

Adanya kelompok dosen dalam satu bidang ilmu

Belum ada kelompok dosen dalam satu bidang ilmu.
Direncanakan akan dilaksanakan konsorsium dosen
mata kuliah serumpun
Belum ada evaluasi mutu soal ujian. Karena itu perlu
dilakukan evaluasi soal ujian tengah semester dan
soal ujian akhir semester

D20 Evaluasi mutu soal ujian

Evaluasi mutu soal ujian

D21 Rasio pembimbingan
akademik

Rasio mahasiswa dalam pembimbingan akademik
(sama atau kurang dari 20)

Rasio mahasiswa dalam pembimbingan akademik sama
dengan 20 orang mahasiswa tiap dosen

D22 Pertemuan pembimbingan
akademik per
mahasiswa per semester
D23 Evaluasi efektivitas
kegiata perwalian

Pertemuan pembimbingan akademik per mahasiswa
per semester (minimal 3 kali)

Pertemuan pembimbingan akademik per mahasiswa per
semester sudah dilaksanakan minimal 3 kali dalam setiap
semester
Evaluasi efektifitas kegiatan perwalian belum didukung
dengan dokumen

D24 Rasio mahasiswa per
dosen pembimbing
tugas akhir
D25 Rasio jumlah pertemuan
pembimbing tugas akhir

Rasio mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir
(1 sd 4 orang)

D23 Evaluasi efektivitas kegiatan perwalian

Rasio jumlah pertemuan pembimbing tugas akhir
(minimal 8 kali)
Waktu penyelesaian penulisan tugas akhir (kurang
dari 6 bulan)
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Rasio mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir tidak
merata karena disesuaikan dengan kompetensi keilmuan
dosen dengan permasalahan penelitian mahasiswa
Rasio jumlah pertemuan pembimbing tugas akhir bersifat
variatif. Ada yang dilakukan lebih dari 8 kali pertemuan
pembimbingan namun ada yang kurang dr 8 kali
pertemuan pembimbingan
Waktu penyelesaian penulisan tugas akhir pada umumnya
kurang dari 6 bulan namun ada sebagian mahasiswa yang

D3. Sistem pembelajaran

D4. Suasana Akademik

D5. Ketersediaan dan
kelengkapan jenis
prasarana, sarana
serta dana untuk
interaksi akademik
D6. Pengembangan
perilaku
kecendekiawanan

E.
Pengelolaan
Dana Prodi, Sarana dan
Prasarana, dan Sistem
Informasi

E1. Keterlibatan Prodi
dalam perencanaan
target kinerja,
perencanaan
kegiatan/ kerja dan

D26 Kualifikasi akademik
dosen pembimbing
tugas akhir

Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir
(minimal S2)

D31 Perbaikan sistem
pembelajaran berkaitan
dengan materi, metode
pembelajaran,
penggunaan teknologi
dan cara evaluasi
D41 Kebijakan lengkap
mencakup informasi
tentang otonomi
keilmuan, kebebasan
akademik, kebebasan
mimbar akademik, dan
kemitraan dosenmahasiswa, serta
dilaksanakan secara
konsisten.
D51 Tersedianya
prasarana,sarana serta
dana

Perbaikan sistem pembelajaran berkaitan dengan
materi, metode pembelajaran, penggunaan teknologi
dan cara evaluasi

menyelesaikan tugas akhirnya lebih dari 6 bulan
Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir
minimal S2,bahkan ada yg memiliki kualifikasi
akademik S3. Tidak ada dosen pembimbing
berpendidikan S1
Perbaikan sstem pembelajaran telah dilakukan baik
berkaitan dengan materi (bahan ajar), metode
pembelajaran (pembelajaran aktif), penggunaan
teknologi (infocus) dan cara evaluasi

Kebijakan lengkap mencakup informasi tentang
otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan
mimbar akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa,
serta dilaksanakan secara konsisten.

Suasana akademik telah didukung oleh kebijakan informasi
tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik,
kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosenmahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten

Daftar prasarana,sarana serta dana

Telah tersedia prasarana, sarana dan dana

D61 Kegiatan penanggulangan
kemiskinan.

Jumlah Kegiatan penanggulangan kemiskinan.

D62 Pelestarian lingkungan.

Jumlah kegiatan Pelestarian lingkungan.

Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui
program bidikmisi dan beasiswa mahasiswa tidak
mampu
Jumlah kegiatan pelestarian lingkungan 3 kali/tahun

D63 Peningkatan
kesejahteraan
masyarakat.
D64 Kegiatan penanggulangan
masalah ekonomi,
politik, sosial, budaya,
dan lingkungan lainnya.
E11 Otonomi Prodi dalam
melaksanakan
perencanaan alokasi
dan pengelolaan dana

Jumlah kegiatan Peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

Jumlah kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat
10 kali per tahun

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

Jumlah kegiatan penanggulangan masalah ekonomi,
politik, sosial budaya dan lingkungan lainnya tidak
tetap

Otonomi Prodi dalam melaksanakan perencanaan
alokasi dan pengelolaan dana

Prodi tidak memiliki otonomi dalam melaksanakan
perencanaan alokasi dan pengelolaan dana
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perencanaan alokasi
dan pengelolaan
dana

E2. Prasarana

E3. Ketersediaan
perpustakaan

E12 Rasio penggunaan dana
untuk operasional
E13 Rasio dana penelitian
dosen tetap per tahun
E14 Rasio dana pengabdian
masyarakat
E21 Terpenuhinya rasio
prasarana ruang kerja
dosen
E22 Tersedianya
prasarana(kantor, ruang
kelas, ruang
laboratorium, studio,
ruang perpustakaan,
kebun percobaan, dsb.
kecuali ruang dosen)
yang dipergunakan PS
dalam proses
pembelajaran
E23 Tersedianya prasarana
penunjang tempat olah
raga, ruang bersama,
ruang himpunan
mahasiswa, poliklinik
E31 Rasio buku teks

Rasio penggunaan dana untuk operasional (minimal
18 juta rupiah per mahasiswa per tahun)
Rasio dana penelitian dosen tetap per tahun
(minimal Rp3 juta per tahun per dosen)
Dana pengabdian masyarakat (lebih dari Rp1,5 juta)

Rasio penggunaan dana untuk operasional adalah 5 %

Terpenuhinya rasio prasarana ruang kerja dosen
(per dosen 4m2)

Rasio prasarana ruang kerja dosen belum terpenuhi. Baru
disediakan meja dosen dalam satu ruangan khusus

Daftar prasarana(kantor, ruang kelas, ruang
laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun
percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang
dipergunakan PS dalam proses pembelajaran

Telah ada daftar prasarana

Daftar prasarana penunjang tempat olah raga, ruang
bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik

Telah tersedia prasarana penunjang tempat olahraga,
ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa kecuali
poliklinik

Rasio buku teks (400 judul)

Rasio buku teks belum mencapai 400 judul

E32 Rasio
disertasi/tesis/skripsi/tug
as akhir
E33 Rasio bahan pustaka
berupa jurnal ilmiah
terakreditasi Dikti
E34 Rasio bahan pustaka
berupa jurnal ilmiah
internasional
E35 Rasio prosiding seminar
E36 Akses perpustakaan di
luar IAIN Ambon
E37 Ketersediaan, akses dan

Rasio disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir (minimal 200
judul)

Rasio disertasi/tesis/skripsi telah mencapai lebih dari 200
judul

Rasio bahan pustaka berupa jurnal ilmiah
terakreditasi Dikti (minimal 3)

Rasio bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti
adalah 4 judul

Rasio bahan pustaka berupa jurnal ilmiah
internasional (minimal 2 judul)

Rasio bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional
belum ada

Rasio prosiding seminar (minimal 9)
Jumlah akses perpustakaan di luar IAIN Ambon

Rasio prosiding seminar belum ada
Jumlah akses perpustakaan di luar IAIN Ambon adalah 40
mahasiswa per tahun
Telah tersedia akses dan pendayagunaan sarana utama di

Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana
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Rasio dana penelitian dosen tetap per tahun 2,6 %
Rasio dana pengabdian masyarakat adalah

E4. Akses dan
pendayagunaan
sistem informasi

F.
Penelitian,
Pengabdian Masyarakat
dan Kerjasama

F1. Penelitian

pendayagunaan sarana
utama di lab (tempat
praktikum, bengkel,
studio, ruang simulasi,
rumah sakit,
puskesmas/balai
kesehatan, green house,
lahan untuk pertanian,
dan sejenisnya)
E41 Tersedianya sistem
informasi dan fasilitas
dalam proses
pembelajaran yang
ditangani dengan
komputer, serta dapat
diakses melalui jaringan
luas (WAN)
F11 Jumlah penelitian yang
sesuai dengan bidang
keilmuan PS

F12 Keterlibatan mahasiswa
dalam penelitian dosen
F13 Jumlah artikel ilmiah yang
dihasilkan oleh dosen
tetap

F2. Pengabdian
Masyarakat

F14 Karya-karya PS yang telah
memperoleh
perlindungan Hak atas
Kekayaan Intelektual
(HaKI)
F21 Jumlah kegiatan
pelayanan/pengabdian
kepada masyarakat
yang dilakukan oleh

utama di lab (tempat praktikum, bengkel, studio,
ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai
kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan
sejenisnya)

lab

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

Telah tersedianya system informasi dan fasilitas dalam
proses pembelajaran yang ditangani dengan
computer dan dapat diakses melalui jaringan luas

Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang
keilmuan PS dana LN

Belum ada penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan
PS dana luar negeri

Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang
keilmuan PS dana DN
Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang
keilmuan PS dana IAIN
Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang
keilmuan PS dana sendiri
Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen
(minimal 25%)
Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen
tetap level internasional

Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS
dana dalam negeri adalah 2 judul per tahun
Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS
dana IAIN Ambon adalah 16 judul
Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS
dana sendiri adalah 2 judul
Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen kurang
dari 25 %
Belum ada artikel ilmiah yang dihasilkan dosen tetap level
internasional

Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen
tetap level nasional
Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen
tetap level lokal
Jumlah Karya PS yang telah memperoleh
perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap level
nasional adalah 4 judul
Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap level
lokal adalah 10 judul
Belum ada karya PS yang telah memperoleh perlindungan
Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada
masyarakat yang dilakukan oleh dosen tetap

Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada
masyarakat yang dilakukan oleh dosen tetap adalah 15
kegiatan
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F3. Kerjasama dengan
institusi lain

dosen tetap
F22 Keterlibatan mahasiswa
dalam kegiatan
pelayanan/ pengabdian
kepada masyarakat
F31 Jumlah kerjasama dengan
institusi di dalam negeri
F33 Jumlah kerjasama dengan
institusi di luar negeri

Mahasiswa terlibat penuh dan diberi tanggung
jawab.

Telah ada keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan
pelayanan/pengabdian kepada masyarakat

Jumlah kerjasama dengan institusi di dalam negeri

Jumlah kerjasama dengan institusi dalam negeri adalah 5
instansi terkait lembaga penegak hukum dan perbankan

Jumlah kerjasama dengan institusi di luar negeri

Belum ada kerjasama dengan institusi di luar negeri

Ambon, 29 Juli2013
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Drs. Husin Anang Kabalmay, MH
NIP. 19660206 199302 1001
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