@All Right Reserved
Hak Cipta dilindungi Undang-undang

RENSTRA

Dr. Abdurrahman Hi. Usman, S.Pd, SH, M.Pd

RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN

Dr. Agus, M.Pd.I.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE

Muhammad Hasbullah Hanafi, S.IP.

TAHUN 2020-2024

Musda Mulyani, S.Si, M.Pd

TIM PENYUSUN

Editor – Design Grafis
Asmarani Pratama Y. Hadad, S.Kom

Penanggungjawab

Sudarman, S.Kom

Dr. H. Samlan Ahmad, M.Pd.
(Rektor)

Penerbit

Ketua
Dr. Muhammad Zein, M.Pd.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Wakil Ketua
Dr. Adnan Mahmud, MA.

Jl. Lumba-Lumba No.8, RT.001/RW.03, Dufa Dufa, Ternate

Sekretaris
Dr. H. Mubin Noho, M.Ag.

Email: info@iain-ternate.ac.id

Utara, Kota Ternate, Maluku Utara 97727

Anggota
Dr. Marini Abdul Djalal, M.H.I.
Syami Muhammad, SE., M.Si.
Dr. H. Muhammad Wardah, M.Ag.
Dr. H. Amanan Soleman Saumur, M.Hum.
Dr. Radjiman Ismail, M.Pd.
Dr. Usman Ilyas, M.Pd.
@All Right Reserved
Hak Cipta dilindungi Undang-undang

VISI
“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang profesional dan andal dalam membangun
masyarakat Islam kepulauan yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul yang
berbasis riset untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian berdasarkan gotong royong”.
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SAMBUTAN REKTOR
Puji dan syukur kita panjatkan

mempunyai jiwa pengabdian. SDM yang mempunyai tingkat

kehadirat Allah SWT, karena atas

intelektualitas tinggi adalah orang orang yang cerdas, mampu

limpahan rahmat dan karunia-Nya

berpikir kritis dan analitis dalam mengembangkan ide-ide dan ilmu

kita

dan

pengetahuan baru. SDM yang kreatif adalah orang orang yang

kesehatan lahir maupun batin, hingga

secara inovatif mampu mengaplikasikan secara ekonomis ilmu

saat

pengetahuan

masih
ini

melaksanakan

diberi
kita

kekuatan
masih

tugas

dapat

baru

untuk

menciptakan

hal-hal

yang

pengabdian

meningkatkan kesejahteraan umat manusia. SDM yang mempunyai

kepada bangsa dan negara yang kita

jiwa pengabdian adalah orang-orang yang mampu berbuat dan

cintai ini. Saya selaku Rektor IAIN

memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pengembangan kampus

Ternate menyambut baik atas selesainya Rencana Strategis

IAIN Ternate ini. Kiranya kehadiran rencana strategis (renstra)

(Renstra) IAIN Ternate 2020 - 2024 sebagai kerangka acuan

lima tahun ke depan ini betul-betul dilaksanakan sesuai dengan

pengembangan institut lima tahun ke depan. Sehubungan dengan

visi, misi dan tujuan yang hendak di capai sebagaimana tertuang

selesainya penyusunan renstra ini, saya berharap dapat dapat

dalam naskah renstra ini.

dijadikan pedoman dalam penyusunan program kerja IAIN Ternate.

Demikianlah sambutan saya, semoga Allah SWT senantiasa

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa era

melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam

kini yang sering disebut sebagai era milenium III kondisi perguruan

melanjutkan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara

tinggi terutama perguruan tinggi yang berbasis Islam dihadapkan

tercinta. Sekian dan terima kasih.

pada berbagai macam kompetisi dan salah satu kompetisi yang kini
sangat terasa adalah persaingan antar perguruan tinggi terutama

Ternate, 15 Oktober 2020

di Maluku Utara ini. Untuk menjadi perguruan tinggi yang bersaing

Rektor,

secara kompetitif, tentunya institusi ini harus didukung oleh dan
menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya mempunyai
tingkat intelektualitas yang tinggi, namun juga kreatif dan
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dapat

Dr. Samlan Ahmad, M. Pd
NIP. 19691127 199403 1 002

KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah

Naskah rencana strategis yang telah disusun oleh Tim

SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Institut Agama Islam

Penyusun tentu saja masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan

Negeri Ternate dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2020 –

didalamnya, untuk itu saran, koreksi dan kritikan dari berbagai

2024. Penyusunan Renstra ini telah melewati beberapa tahapan

pihak sangat kami harapkan, guna penyempurnaan renstra

yang dimulai dengan pembentukan tim penyusun dan evaluasi

berikutnya.

terhadap renstra sebelumnya yakni renstra tahun 2020-2024.
Rencana strategis ini dibangun berdasarkan visi Institut

Akhirnya terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu tim baik saran, pendapat, kritikan, maupun material

Agama Islam Negeri Ternate yang merupakan kristalisasi cita-cita

sehingga

dan komitmen bersama tentang kondisi ideal masa depan yang

pengembangan institut lima tahun ke depan. Kepada Allah jualah

ingin dicapai dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki,

kita serahkan semuanya.

permasalahan

yang

dihadapi

dan

berbagai

kecenderungan

renstra

dapat

disusun

untuk

dijadikan

naskah

Amin...!

perubahan lingkungan sosial dan alam semesta yang sedang dan
akan berlangsung.

Ternate, 15 Oktober 2020

Berdasarkan visi tersebut selanjutnya dirumuskan misi,

Ketua Tim Penyusun

tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun ke depan. Untuk
mencapai tujuan dan sasaran, ditetapkan rencana strategis dan
program

pengembangan

beserta

indikator-indikator

Dr. Muhammad Zein, M.Pd
NIP. 19680531 199303 1 005

keberhasilannya.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Kondisi Umum

Islam Negeri. Diterbitkanlah melalui Keputusan Menteri Agama RI.

Keberadaan IAIN Ternate dilatari oleh kesadaran masyarakat
dalam

mengemban

amanah

dan

tanggungjawab

Nomor: 314 tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah

dalam

Tinggi Agama Islam Negeri Ternate, dan Surat Keputusan Menteri

menyebarkan ajaran Islam, sebagaimana yang pernah dilakukan

Agama Nomor: 247 Tahun 1997 tentang Status Sekolah Tinggi

kesultanan Ternate dan Tidore pada masa lampau. Sejarah

Agama Islam Negeri Ternate.

mencatat, bahwa ekspansi Islam terus meluas ke berbagai daerah

Kebijakan pemerintah melakukan rasionalisasi terhadap

termasuk Maluku, Papua, Sulawesi hingga sampai ke Philipina, oleh

seluruh IAIN cabang menjadi STAIN adalah langkah strategis. Oleh

karena pengaruh kekuasaan para Sultan. Selain itu, strategi

karena itu, transformasi STAIN Ternate menjadi IAIN Ternate,

pengembangan dakwah Islam dilakukan melalui misi perdagangan,

melalui Peraturan Presiden RI Nomor: 54 tahun 2013, adalah titik

perkawinan dan hubungan diplomatik. Namun demikian, sejalan

balik sejarah yang tidak boleh dilewatkan begitu saja dalam

dengan perubahan dan perkembangan eskalasi politik kolonialisme

sejarah panjang pendidikan Islam khususnya di Maluku Utara.

pada waktu itu, maka strategi dakwah lebih dipusatkan melalui

Transformasi tersebut pada

jalur pendidikan.

kelembagaan dan akademik yang melahirkan harapan baru bagi

hakikatnya adalah

transformasi

IAIN Ternate sebagai institusi pendidikan tinggi sebelumnya

pengembangan pendidikan Islam di Maluku Utara. Konsekuensi dari

adalah Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Ujung Pandang di Ternate

perubahan tersebut, IAIN Ternate terus bergerak mengikuti

berdiri sejak 1965 (sekarang UIN Alauddin Makassar), kemudian

dinamika yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat

bertransformasi menjadi STAIN Ternate melalui Surat Keputusan

yaitu memperluas kajian keilmuan dengan membuka program studi

Presiden RI. N0. 11 tahun 1997, yang mana seluruh Fakultas IAIN

seperti Pendidikan Anak Usia Dini, Tadris Matematika, Tadris

yang berada di luar induk ditetapkan sebagai Sekolah Tinggi Agama
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Biologi, Perbankan Syari’ah, Hukum Pidana Islam, Hukum Tata

Keanekaragaman

Negara Islam, Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk menyebut

majemuk. Ciri khas lain dari kemajemukan dapat dilihat dari

beberapa program studi baru. IAIN Ternate dengan potensi yang

keberadaan masyarakatnya yang mendiami pulau-pulau tertentu

dimilikinya dimaksudkan untuk membangun sumber daya manusia

dan berbeda. Perbedaan itu lalu melahirkan suku, bahasa yang

yang beradab, cerdas, dan kompetitif. Upaya tersebut terwadahi

berbeda pula.

dalam berbagai aktivitas program studi, yang sampai saat ini telah

konteks

lalu

melahirkan

pengembangan

IAIN

masyarakat

Ternate,

yang

maka

berdiri 19 program studi pada strata satu (S1) dan tiga program

masyarakat Islam Kepulauan menjadi acuan dalam merancang Visi

studi pada strata dua (S2). Keberadaan program studi dengan

dan Misi IAIN Ternate demi kemajuan masa depan. Seperti

beragam kajian keilmuan tersebut merupakan langkah akomodatif

diketahui, masyarakat Islam kepulauan adalah masyarakat muslim

dalam merespon karakteristik-keunikan dan kebutuhan masyarakat

yang secara sosiologis berkembang dengan keragaman dan

Maluku Utara yang sebagaian besar menetap di daerah kepulauan,

pluralitas agama, budaya, suku, adat dan bahasa, dengan tetap

sehingga lulusannya diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan

memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dalam mengaplikasikan

masyarakat Maluku Utara sekaligus mengokohkan eksistensi dan

ajaran Islam dan secara geografis bermukim di gugusan pulau dan

peran IAIN Ternate pada masyarakat Maluku Utara dan Indonesia

daratan yang memiliki karakteristik dan keunikan menjadi

pada umumnya, sehingga dapat disejajarkan dengan perguruan

tantangan tersendiri bagi sivitas akademika IAIN Ternate dalam

tinggi lain di Nusantara.

mempersiapkan segala fasilitas yang dibutuhkan.

Ciri khas Maluku Utara merupakan masyakarat kepulauan
dengan
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Dalam

inilah

aneka

ragam,

suku,

ras,

agama

dan

bahasa.

Untuk

menjawab

tantangan

dan

kebutuhan

tersebut,

disusunlah Rencana Strategis (Renstra) IAIN Ternate tahun 2020-

2024 dengan tetap mengacu kepada Renstra IAIN Ternate

1.

Sumber Daya Manusia

sebelumnya dengan penekanan pada beberapa program dan isu

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi tolak ukur

strategis. Renstra IAIN Ternate ini disusun berdasarkan pada

sebuah perguruan tinggi. Dosen dan tenaga kependidikan adalah

Pedoman dan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun

penyangga utama keberlangsungan dan kesuksesan pelaksanaan

2020-2024. Renstra IAIN Ternate ini disusun sebagai acuan dan

pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

arah pengembangan IAIN Ternate lima tahun ke depan.

Sumber Daya Manusia (SDM) di IAIN Ternate sampai saat ini

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra IAIN Ternate tahun

berjumlah 237 orang, terdiri atas 146 orang tenaga dosen, yang

2020-2024 berfungsi sebagai pedoman dan arah kebijakan bagi

meliputi dari 123 orang dosen PNS dan 23 orang dosen tetap non

seluruh unit kerja di lingkungan IAIN Ternate dalam mendesain,

PNS, 91 orang Tenaga Kependidikan, terdiri atas 53 orang Tenaga

melaksanakan dan mengevaluasi program dan kegiatan. Selain itu,

Kependidikan PNS, dan 38 Tenaga Kependidikan non PNS.

Renstra IAIN Ternate ini juga berfungsi sebagai panduan dan
penyusunan Renstra Fakultas dan Pascajana IAIN Ternate. Adapun

Gambar 1. Jumlah Sumber Daya Manusia

kondisi umum yang dipotret dalam Renstra IAIN Ternate tahun
2020-2024 meliputi Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan
Pengajaran,

Penelitian,

Publikasi

dan

Pengabdian

pada

Masyarakat, Kemahasiswaan dan Alumni, Kerjasama, Sarana
Prasarana dan Manajemen IAIN Ternate.
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Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di IAIN Ternate masih

Gambar 2. Jumlah Dosen Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

terbatas. Oleh karena itu, untuk menutupi keterbatasan tersebut
dilakukan rekrutmen tenaga dosen melalui formasi Dosen Tetap
Non PNS guna menutupi kekurangan dosen pada program studi.
Begitu juga Tenaga Kependidikan. Tentu saja rekrutmen tersebut
mempertimbangan ketersediaan anggaran IAIN Ternate. Dari
ketersediaan Sumber Daya Manusia, khususnya dosen kualifikasinya
sangat variatif. Berdasarkan jenjang pendidikan, masih didominasi
oleh dosen yang berkualifikasi magister (S2) yaitu sebanyak 110

5

orang, sudah termasuk dosen yang sementara dalam proses

Pada aspek jabatan fungsional dosen ASN, IAIN Ternate

penyelesaian program doktor (S3) dan bergelar doktor sebanyak 36

memiliki 1 orang Guru Besar, Lektor Kepala sebanyak 26 orang,

orang. Adapun kualifikasi pendidikan dosen dapat dilihat pada

Lektor sebanyak 48 orang, Asisten Ahli 43 orang dan Tenaga

gambar sebagai berikut:

Pengajar 28 orang. Dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 3. Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan Fungsional

Gambar 4. Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Kualifikasi
Pendidikan

Berdasarkan gambar 3 di atas, persentase Sumber Daya
Manusia yang tersedia pada IAIN Ternate baik dosen maupun

Data tersebut menunjukkan, bahwa Sumber Daya Manusia

Tenaga Kependidikan merupakan lulusan dalam negeri sebanyak

baik tenaga dosen maupun tenaga kependidikan pada IAIN Ternate

99.8% dan 0.2% merupakan lulusan luar negeri. Salah satu lulusan

masih terbatas. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah

dari luar negeri dengan latar belakang pendidikan Strata Satu (S1)

strategis dan terencana guna memenuhi keterbatasan tersebut,

adalah Timur Tengah. Adapun tenaga kependidikan berdasarkan

melalui rekrutmen dosen non PNS dan tenaga kontrak melalui

kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut:

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
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2.

Pendidikan dan Pengajaran
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN)

2020-2024

mengamanatkan

untuk

Gambar 5.

memantapkan

Akreditasi Berdasarkan Jenjang Pendidikan

pendidikan agama, karakter dan budi pekerti untuk memperkuat
integritas, etos kerja, gotong royong, dan moderasi beragama
guna mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial.
Amanat tersebut sejatinya dapat diintegrasikan dalam bentuk
kurikulum pada semua jenjang pendidikan baik strata satu (S1)
maupun magister atau strata dua (S2) melalui kurikulum yang
berbasis pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan
Pendidikan Anti Korupsi, dan IAIN Ternate belum sepenuhnya
menerapkan kurikulum tersebut.
IAIN Ternate saat ini memiliki 22 Program Studi, yang terdiri
atas; 19 Program Studi pada Program Sarjana Strata Satu (S1) dan

mengetahui

secara

rinci

peringkat

akreditasi

3 Program Studi pada Program Strata Dua (S2) atau magister. Dari

berdasarkan program studi, dapat dilihat pada tabel sebagai

keseluruh

berikut:

program

studi

tersebut,

sebagian

terakreditasi dengan rincian sebagai berikut:
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Untuk

besar

sudah

Tabel 1.
Akreditasi Berdasarkan Program Studi

FAKULTAS

PROGRAM STUDI

PERINGKAT

KETERANGAN

AKREDITASI
Fakultas
Keguruan

Tarbiyah

dan

Ilmu 1. Tadris Bilogi
2. Tadris Matematika
3. Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam
4. Pendidikan Bahasa Arab
5. Manajemen Pendidikan Islam
6. Pendidikan Agama Islam
7. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
8. Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Fakultas Syariah
1. Muamalah
2. Ahwal Al-Syakhsiyyah
3. Hukum Pidana Islam
4. Hukum Tata Negara
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 1. Perbankan Syari’ah
2. Ekonomi Syari’ah
3. Manajemen Ekonomi
4. Akuntansi Syari’ah
Fakultas Ushuluddin, Adab dan 1. Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Dakwah
2. Komunikasi dan Penyiaran Islam
3. Sejaran Peradaban Islam
Pascasarjana
1. Pendidikan Agama Islam
2. Hukum Ekonomi Syari’ah
3. Hukum Keluarga Islam

Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
B
B
Baik
Proses AL
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
B
Baik
Baik

SK dan Sertifikat
SK dan Sertifikat
SK dan Sertifikat
SK dan Sertifikat
SK dan Sertifikat
SK dan Sertifikat
SK dan Sertifikat
SK dan Sertifikat
SK dan Sertifikat
SK dan Sertifikat
SK dan Sertifikat
SK Ijin Pelenggaraan
SK dan Sertifikat
SK dan Sertifikat
Sk dan Sertifikat
SK dan Sertifikat
SK dan Sertifikat
SK dan Sertifikat
SK dan Sertifikat
SK dan Sertifikat
SK dan Sertifikat
SK dan Sertifikat
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Melihat kondisi akreditasi program studi tersebut menuntut

dosen baru. Selain itu, membentuk konsorsium keilmuan bagi

semua pimpinan, khususnya pimpinan fakultas dan pascasarjana

dosen sehingga para dosen dapat mengakselerasi berbagai

bekerja maksimal guna meningkatkan mutu pendidikan melalui

persoalan terutama penelitian berdasarkan disiplin ilmu dan

akreditasi program studi, sehingga mendapat rekognisi dari

program studi yang terwadahi melalui konsorsium tersebut.

masyarakat.

Dalam

proses

pembelajaran,

IAIN

Ternate

melaksanakan model pembelajaran dengan menitikberatkan pada
keaktifan

mahasiswa

melalui

penekanan

pada

kreativitas,

kemampuan analisis dan kemampuan dalam pemecahan masalah.
Dalam rangka penguatan tenaga dosen ada beberapa agenda
penting dan mendesak yang akan dilakukan, meliputi; penguatan
bidang keislaman, khususnya tenaga dosen dengan latar belakang
pendidikan bukan pendidikan tinggi keagamaan Islam agar mereka
memiliki

perspektif

Keagamaan Islam
dalam

proses

yang

sama

tentang

Pendidikan

Tinggi

(PTKI) sekaligus dapat mengintegrasikannya

pembelajaran;

melaksanakan

workshop

dan

pelatihan pembuatan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) bagi
dosen, baik dosen ASN maupun Dosen Tetap Non PNS, terutama

9

3.

Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat
Upaya meningkatkan kemampuan dan kapasitas akademik

dosen, IAIN Ternate memiliki program penelitian, publikasi dan
pengabdian pada masyarakat melalui dukungan dana yang
memadai dan setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup
signifikan. Dalam bidang penelitian, dosen IAIN Ternate mengambil
peran dalam berbagai penelitian baik melalui kerjasama dengan
pemerintah daerah, khususnya Kota Ternate, maupun secara
nasional melalui LITAPDIMAS Dirjen Pendidikan Islam Kementerian
Agama, untuk kategori individu maupun kelompok. Melalui
kerjasama dengan Pemerintah Kota Ternate, maka IAIN Ternate
juga mengambil bagian dalam bidang penelitian yang dilaksanakan
oleh BALITBANGDA Kota Ternate dan LP2M IAIN Ternate.

Pada bidang publikasi, terjadi peningkatan yang cukup
signifikan

dalam

Bukti

kepada umat dan bangsa. Selain itu mendekatkan IAIN Ternate,

trend

khususnya program studi tersebut kepada masyarakat, yang

meningkatnya jumlah publikasi baik pada jurnal nasional maupun

notabene adalah input dari IAIN Ternate sekaligus rekognisi

internasional. Secara keseluruhan, jumlah publikasi yang terindeks

masyarakat Maluku Utara terhadap IAIN Ternate.

Scopus sejak tahun 2018 sampai 2020 sebanyak 18 dokumen.

4.

peningkatan

Selain

itu,

kurun

publikasi

publikasi

waktu

tiga

tersebut

dalam

tahun

dapat

terakhir.

yang dimilikinya kepada masyarakat sebagai wujud tri dharma

dilihat

dari

bentuk penerbitan

buku

juga

mengalami peningkatan.

Kemahasiswaan dan Alumni
Mahasiswa IAIN Ternate pada tahun akademik 2019/2020

berjumlah 4425 orang, tersebar di empat fakultas pada strata satu

Dalam bidang pengabdian masyarakat, IAIN Ternate melalui
program desa binaannya secara terus

melakukan

(S1) sebanyak 4.222 orang dan pascasarja (S2) sebanyak 203 orang.

pembinaan dan penyuluhan di bidang keagamaan, terutama

Mahasiswa IAIN Ternate mayoritas berasal dari wilayah Maluku

melalui kerjasama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana

Utara dan sekitarnya. Sampai saat ini IAIN Ternate belum

Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku Utara. Program ini sudah

menerima mahasiswa asing. Berikut adalah jumlah mahasiswa IAIN

dilaksanakan

Ternate berdasarkan jenjang pendidikan.

sejak

tahun

2018.

Saat

menerus

(S1) dan pascasarjana (S2) dengan rincian; mahasiswa Strata Satu

ini,

IAIN

Ternate

mengembangkan program pengabdian masyarakat berbasis pada
program studi. Program ini dilakukan tidak saja dimaksudkan
untuk

memperkenalkan

program

studi

tersebut

kepada

masyarakat, akan tetapi mendarmabaktikan ilmu pengetahuan

Gambar 6.
Jumlah
Mahasiswa IAIN
Ternate tahun 2019
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Tabel 2.
Perkembangan Mahasiswa Berdasarkan Program Studi

Rekognisi masyarakat Maluku Utara terhadap IAIN Ternate
dapat dilihat dari animo mahasiswa yang menjadikan IAIN Ternate

NO

PROGRAM STUDI

sebagai pilihan utama dalam menuntut ilmu pengetahuan,

1.
2.
3.

Tadris Biologi
Tadris Matematika
Bimbingan Konseling
dan Pendidikan Islam
Pendidikan Bahasa Arab
Manajemen Pendidikan
Islam
Pendidikan Agama Islam
Pendidikan Guru
Madrasah Ibtidaiyah
Pendidikan Islam Anak
Usia Dini
Muamalah
Ahwal Al-Syakhsiyyah
Perbankan Syari’ah
Hukum Pidana Islam
Ekonomi Syari’ah
Manajemen Ekonomi
Syari’ah
Hukum Tata Negara
Islam
Akuntansi Syari’ah
Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Komunikasi dan
Penyiaran Islam
Sejaran Peradaban Islam
Pendidikan Agama Islam
(S2)
Hukum Ekonomi Syari’ah
(S2)
Hukum Keluarga (S2)
JUMLAH TOTAL

khususnya ilmu agama Islam, sebab masyarakat Maluku Utara yang
mayoritas beragama Islam, dan juga IAIN Ternate merupakan satusatunya Perguruan Tinggi Islam Negeri di Maluku Utara. Dalam tiga
tahun terakhir, antusias mahasiswa memilih IAIN Ternate cukup
tinggi, terutama pada program studi tertentu, seperti Pendidikan

4.
5.
6.
7.
8.

rekrutmen mahasiswa baru tahun akademik 2019/2020, yaitu

9.
10.
11.
12.
13.
14.

terdapat 3 orang mahasiswi yang beragama Kristen. Kondisi

15.

tersebut

untuk

16.
17.
18.

Untuk mengetahui lebih rinci perkembangan mahasiswa

19.
20.

Agama Islam, Perbankan Syari’ah, dan Tadris Biologi. Rekognisi
masyarakat Maluku Utara terhadap IAIN Ternate dapat dilihat dari

menghendaki

pimpinan

perguruan

tinggi

memaksimalkan perannya di tengah-tengah masyarakat.

berdasarkan program studi, dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:

21.
22.
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Laki-laki

Perempuan

JUMLAH

89
50
224

274
116
307

363
166
531

43
122

118
130

161
252

224
40

307
138

531
178

1

122

123

90
187
159
112
92
92

90
105
493
38
148
230

180
292
652
150
240
322

65

19

84

22
52
36

74
36
39

96
88
75

74
63

31
50

105
113

5

24

19
52
1738

14
2687

66
4425

Prestasi Mahasiswa IAIN Ternate dapat dilihat dalam

untuk

pengembangan

IAIN

Ternate

berbagai even, baik tingkat lokal, regional maupun nasional.

almamater yang telah membesarkannya.

Namun demikian, prestasi mahasiswa tersebut belum didukung

5.

sebagai

lembaga

atau

Kerjasama

dengan anggaran yang memadai. Kondisi tersebut berdampak pada

Secara kelembagaan, IAIN Ternate menjalin kerjasama

keikutsertaan mahasiswa IAIN Ternate pada berbagai kegiatan dan

dengan berbagai lembaga pendidikan maupun non pendidikan baik

kompetisi baik regional maupun nasional.

dalam negeri maupun luar negeri. Sampai awal tahun 2020,

Secara umum, alumni IAIN Ternate terserap di berbagai

Memorandum of Understanding (MoU) atau kerjasama yang sudah

sektor, baik formal maupun informal, terutama di lembaga

ditandatangani oleh IAIN Ternate sebanyak 13 MoU, meliputi

pendidikan, perbankan, politisi dan lain sebagainya. Keberadaan

kerjasama dengan perguruan tinggi baik dalam negeri dan luar

alumni pada berbagai bidang tersebut membuktikan, bahwa

negeri maupun lembaga non pendidikan. Penandatanganan MoU

kualitas sumberdaya manusia yang dihasilkan oleh IAIN Ternate

dengan lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi maupun

khususnya

lembaga non pendidikan tersebut mencakup bidang pendidikan,

para

alumninya

dapat

mengambil

bagian

dan

berkompetisi di tengah-tengah masyarakat. Disadari bahwa, secara

penelitian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.

kelembagaan, organisasi alumni belum berfungsi maksimal dalam

Dalam bidang pengembangan sumber daya manusia misalnya,

mengorganisir potensi sumber daya alumni. Sejatinya, alumni

kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

memiliki peran yang sangat strategis dalam memberdayakan

Maluku Utara, adalah dimaksudkan untuk mengakselerasi sumber

alumni melalui wadah organisasi yang memayunginya, terlebih

daya manusia melalui studi lanjut pada jenjang pendidikan
program strata satu (S1) dan program strata dua (S2) atau
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magister bagi pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian

dengan berbagai perguruan tinggi, baik dalam negeri maupun luar

Agama Provinsi Maluku Utara. Selain itu, kerjasama juga dilakukan

negeri.

dengan Pemerintah Daerah Halmahera Selatan untuk jenjang

6.

pendidikan program strata

untuk

Secara kelembagaan, IAIN Ternate dengan sarana dan

pengembangan sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik

prasarana yang dimiliki cukup memadai dalam melayani kebutuhan

dan kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten

mahasiswa. Saat ini, IAIN Ternate dilengkapi dengan perpustakaan

Halmahera Selatan. Dalam bidang penelitian, IAIN Ternate

yang memadai untuk melayani kebutuhan mahasiswa dan dosen,

melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Ternate, yang

selain itu didukung dengan laboratorium. IAIN Ternate yang berdiri

secara teknis operasional dilaksanakan melalui BALITBANGDA Kota

di atas tanah seluas 2,3 Ha dengan empat fakultas dan satu

Ternate dan LP2M IAIN Ternate.

pascasarjana, dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk

Selain
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itu,

kerjasama

dua

juga

(S2)

atau

dilakukan

magister

Sarana Prasarana, dan Manajemen IAIN Ternate

dalam

bidang

mendukungan proses belajar mengajar.

pendidikan dan pengajaran pada masing-masing mitra kerjasama

Dengan luas tanah yang terbatas untuk pengembangan

di berbagai perguruan tinggi, seperti studi lanjut pada program

kampus, maka IAIN Ternate berupaya untuk pembebasan lahan

doktor (S3) bagi dosen IAIN Ternate, dan sharing professer pada

guna membangun kampus II dan III yang lebih luas. Oleh karena

pascasarjana IAIN Ternate. Program kerjasama di berbagai bidang

itu, pada tahun 2019 melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

tersebut dimaksudkan untuk membuka kesempatan tidak hanya

Kementerian

untuk memperluas jejaring, akan tetapi dapat meningkatkan

7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) untuk pengembangan

kapasitas terutama melalui join publication atau publikasi ilmiah

kampus

II

Agama

IAIN

RI

dialokasikan

Ternate.

Dengan

anggaran

anggaran

sebesar

tersebut

Rp.

telah

dibebaskan lahan seluas 2,5 Ha yang berlokasi di Kelurahan

karena itu, harus ada kesadaran secara kolektif untuk membangun

Gambesi Kota Ternate Selatan. Pada tahun 2019 oleh Pemerintah

sistem manajerial yang baik, melalui langkah-langkah yang

Daerah Provinsi Maluku Utara melalui Gubernur Provinsi Maluku

strategis, terencana dan terukur.

Utara juga telah menghibahkan lahan seluas 20 Ha yang berlokasi

IAIN Ternate mengembangkan tata kelola kelembagaan yang

di Desa Dodinga Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku

akuntabel, kredibel, dan transparan. Asas transparansi menjadi

Utara. Lokasi tersebut oleh IAIN Ternate dijadikan sebagai

tolok ukuran dalam berbagai kebijakan, dan itu dilakukan melalui

pengembangan Kampus III IAIN Ternate di Pulau Halmahera,

rapat pimpinan maupun rapat koordinasi sesuai dengan bidang

Provinsi Maluku Utara.

tugasnya

masing-masing.

Dengan

keterbukaan

manajemen

Untuk mendukung terciptanya tata kelola IAIN Ternate yang

tersebut, maka sejak tahun 2018, IAIN Ternate telah melimpahkan

baik pada aspek manajerial, pada tahun 2019 IAIN Ternate telah

pengelolaan anggaran pada fakultas dan pascasarjana secara

mengimplementasikan SK Dirjen Pendis No: 281 tahun 2018,

mandiri melalui PPK pada fakultas dan pascasarjana masing-

tentang Sistem Manajemen Strategis (SMS) pada Perguruan Tinggi

masing. Fakultas dan pascasarjana diberikan kewenangan dan

Islam Negeri. Dengan diterapkannya sistem tersebut dimaksudkan

tanggungjawab untuk mengelola kegiatannya masing-masing,

untuk mengukur sejauhmana manajerial yang dilaksanakan oleh

namun

sivitas akademika IAIN Ternate, khususnya pimpinan IAIN Ternate.

pertanggungjawaban dan transparansi adalah tercermin dari

Pencapaian kinerja dapat diukur dari sistem tersebut sekaligus

penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan. Monitoring dan

menggambarkan kualitas manajemen IAIN Ternate. Akan tetapi,

evaluasi kegiatan juga dilakukan melalui audit, baik akademik

harus disadari bahwa hasil yang diperoleh belum memadai. Oleh

mapun non akademik. Audit non akademik secara internal

tanpa

mengabaikan

akuntabilitas.

Bentuk
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dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan secara

pengetahuan dalam upaya memberikan kontribusi demi kemajuan

eksternal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI dan

masyarakat.

Badan Pemeriksa Keuangan RI. Audit akademik dilakukan melalui

Untuk mencapai upaya tri darma perguruan tinggi, IAIN

audit mutu internal oleh lembaga penjaminan mutu maupun

Ternate menerapkan strategi pengembangan dengan berorientasi

secara eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional-Pergruaun Tinggi

pada analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Treat).

(BAN-PT).

Analisa SWOT ini berkaitan dengan kondisi yang dihadapi IAIN

Untuk

meningkatkan

layanan

akademik,

IAIN

Ternate

Ternate secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu IAIN

menggunakan aplikasi Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) dalam

Ternate perlu mengidentifikasi keberhasilan yang sudah ada dan

melayani proses dan mekanisme perkuliahan.

yang akan dicapai harus tetap berdasarkan pada analisa yang

1.2

akurat untuk memudahkan melakuian evaluasi terhadap kebijakan

Potensi dan Permasalahan
Institut

pendidikan

Agama
tinggi

Islam

yang

Negeri

(IAIN)

menyelenggarakan

Ternate

sebagai

pendidikan

dan

juga secara cermat dan jujur melakukan identfikasi kekuatan

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Pendidikan

(strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan

dan pengajaran merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan

ancaman (threat) sehingga dapat merumuskan strategi dan

manusia terdidik dan berakhlak. Penelitian merupakan kegiatan

kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan kekuatan dan

dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan

peluang,

masalah dalam ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pengabdian

tersebut.

kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu

15

yang telah dan yang akan dilaksanakan. Selain itu, IAIN Ternate

serta

meminimalisasikan

kelemahan

dan

ancaman

Gambar 7. Analisis SWO
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BAB II
VISI, MISI, DAN
TUJUAN RENSTRA
IAIN TERNATE
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2.1

Visi IAIN Ternate
Sebagai

lembaga

Dalam visi IAIN Ternate ini ada beberapa kata kunci yang
yang

berada

di

bawah

naungan

perlu dijelaskan, yaitu profesional, andal, masyarakat Islam

Kementerian Agama Republik Indonesia, Visi dan Misi IAIN Ternate

kepulauan, saleh, moderat, cerdas, dan unggul;

2020-2024 mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Agama

-

Republik Indonesia 2020-2024. Visi Kementerian Agama Republik
Indonesia

2020-2024

adalah,

“Kementerian

Agama

yang

memerlukan kepandaian khusus;
-

Profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh,
moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju

Profesional, artinya memiliki keahlian dan keterampilan yang

Andal, artinya dapat dipercaya dalam menghasilkan produk
yang berkualitas;

-

Masyarakat Islam kepulauan adalah masyarakat yang plural,

yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong

beragam, punya mobilitas tinggi sebagaimana ciri khas

royong”. Adapun visi IAIN Ternate adalah,

masyarakat Maluku Utara di mana IAIN Ternate berada;

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang

-

Saleh, artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah;

profesional dan andal dalam membangun

-

Moderat,

masyarakat Islam kepulauan yang saleh, moderat,

menghindarkan

perilaku

atau

dimensi atau jalan tengah;
-

mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong
royong”.

selalu

pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah

cerdas, dan unggul yang berbasis riset untuk
mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat,

artinya

Cerdas, artinya perkembangan akal budinya sempurna dan
tajam dalam berpikir secara komprehensif;

-

Unggul, artinya lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet,
dan sebagainya) daripada yang lain;
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-

Yang dimaksud “berbasis riset” adalah pelaksanaan aktivitas

Berbasis riset artinya didasarkan pada hasil kajian yang

Tridarma Perguruan tinggi di IAIN Ternate didasarkan pada hasil

mendalam.
Berdasarkan kata kunci yang telah dijelaskan di atas maka

kajian yang mendalam. Yang dimaksud, “untuk mewujudkan

Tinggi

Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian

Keagamaan Islam yang profesional dan andal adalah Perguruan

berdasarkan gotong-royong” adalah bahwa masyarakat yang

Tinggi Keagamaan Islam Negeri Ternate didukung oleh ASN yang

mempunyai ciri-ciri di atas akan memberikan kontribusi terhadap

memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian

terwujudnya visi Presiden dan wakil Presiden yang menjadi acuan

khusus serta dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang

Kementerian Agama dalam mewujudkan Indonesia maju

berkualitas di bidang agama dan pendidikan.

berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong-

dapat

dijelaskan

bahwa

yang

dimaksud

Perguruan

Yang dimaksud, “dalam membangun masyarakat Islam
kepulauan yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul” adalah
produk berupa masyarakat Islam kepulauan yang menghargai
perbedaan, taat dan bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah,
selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem
dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah,
sempurna perkembangan budinya, untuk berfikir, mengerti, dan
sebagainya, dan tajam pikiran, serta lebih pandai dan cakap.

royong.
2.2

Misi IAIN Ternate
Sebagaimana

Visi

IAIN

Ternate

yang

mengacu

dan

berorientasi pada Visi Kementerian Agama maka Misi IAIN Ternate
juga mengacu dan berorientasi pada misi Kementerian Agama. Misi
Kementerian Agama adalah:
1. Meningkatkan kesalehan Umat Beragama.
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat
beragama.

19

yang

3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan
merata.
4. Meningkatkan

2. Menggalakkan

penelitian

sosial

keagamaan (dukungan

terhadap Misi Kementerian Agama nomor 3 dan 6).
layanan

pendidikan

yang

merata

dan

bermutu.

3. Memperkuat

Ma’had

al-Jamiah

dalam

rangka

meningkatkan pembinaan keagamaan dan kebahasaan

5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan.

terhadap mahasiswa (dukungan terhadap Misi Kementerian

6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Agama nomor 1 dan 4).

Adapun Misi IAIN Ternate yang merupakan cerminan dari
enam misi Kementerian Agama di atas dan berpedoman pada

4. Membentuk dan memperkuat rumah moderasi (dukungan
terhadap Misi Kementerian Agama nomor 2 dan 3).

fungsi dan tugas IAIN Ternate sebagai salah satu Perguruan Tinggi

5. Mengintensifkan kegiatan pengabdian masyarakat di lokasi-

atau lembaga penyelenggara pendidikan di bawah naungan

lokasi yang dianggap penting berdasarkan hasil penelitian

Kementerian Agama maka dirumuskanlah enam misi IAIN Ternate

(dukungan terhadap Misi Kementerian Agama nomor 1

yang diarahkan untuk mendukung tercapainya misi Kementerian

dan3).

Agama di atas dengan penjelasan:
1. Menguatkan dan memboboti kurikulum dengan materimateri Dirasah Islamiyah yang bernuansa moderat di
samping materi-materi yang berbasis prodi (dukungan
terhadap Misi Kementerian Agama nomor 2 dan 5).

6. Meningkatkan

kualitas

tenaga

Pendidik

dan

tenaga

kependidikan (dukungan terhadap Misi Kementerian Agama
nomor 5 dan 6)
Dalam mewujudkan visi dan misi IAIN Ternate 2020-2024,
IAIN Ternate sebagai salah satu Perguruan Tinggi atau lembaga
penyelenggara pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama
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terus

melaksanakan

layanan

pendidikan

yang

bercirikan

keagamaan untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas yang

diskusi-diskusi

akhirnya memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat

mendalam melalui rumah moderasi.

terbatas,

seminar,

atau

pengkajian

secara

yang cerdas. Peningkatan produktivitas dan daya saing pendidikan

Dalam bidang penelitian, IAIN Ternate mendorong para

akan menghasilkan lulusan yang produktif dan efisien sehingga

dosen dan mahasiswa untuk aktif melakukan penelitian, terutama

setelah terjun ke masyarakat akan memberikan kontribusi dalam

penelitian sosial keagamaan, baik yang didanai oleh kementerian

menciptakan masyarakat yang unggul, yaitu memiliki keunggulan

maupun penelitian yang sifatnya mandiri.

kompetitif. Kurikulum IAIN Ternate, selain materi-materi yang

Dalam bidang pengabdian. IAIN Ternate mengintensifkan

disajikan untuk menguatkan pengetahuan yang berkaitan dengan

Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh dosen, pegawai,

prodi-prodi yang ada, juga masih mempertahankan materi-materi

maupun mahasiswa dengan kerja sama dengan masjid-masjid

dasar dirasah Islamiyah di semua prodi yang ada melalui mata

untuk khotbah dan ceramah agama, kerja sama dengan lembaga

kuliah mata kuliah dirasah islamiyah yang bernuansa moderat.

tertentu dalam pelaksanaan perayaan hari-hari bersejarah, seperti

Dalam rangka untuk menguatkan pemahaman keagamaan

perayaan maulid, isra miraj, baik yang dilakukan melalui LP2M,

dan kesalehan peserta didik serta keterampilan kebahasaan baik

Fakultas, Prodi, dst. Pengabdian melalui kegiatan PPL, melalui

Bahasa Arab, maupun Bahasa Inggris maka pembinaan juga

KKN atau lainnya dalam rangka untuk lebih mendekatkan sivitas

dilakukan melalui Ma’had al-Jamiah dengan melakukan kajian-

akademika IAIN Ternate dengan masyarakat Maluku Utara sekaligus

kajian

memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat.

keagamaan

secara

rutin,

pembinaan

hafiz/hafizah,

qari’/qariah (bagi yang berbakat), penguatan kebahasaan dsb.
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Demikian juga tentang paham moderasi juga dilakukan melalui

Dalam bidang ketenagaan baik tenaga pendidik dan tenaga

4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan

kependidikan, IAIN Ternate senantiasa melakukan pembinaan dan

pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan, dan

evaluasi,

pendidikan keagamaan berkualitas;

mengusulkan

ke

Kementerian

secara

berkala

penambahan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang
jumlahnya masih terbatas.
2.3

Tujuan Renstra IAIN Ternate
Tujuan Renstra IAIN Ternate disusun berdasarkan tupoksi

IAIN Ternate sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Negeri dan merujuk pada tujuan Renstra Kementerian Agama dan
tujuan Renstra Pendidikan Islam 2020-2024. Tujuan Renstra
Kementerian Agama ada 6:
1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan
ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan
umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan
keagamaan;

5. Peningkatan

lulusan

pendidikan

yang

produktif

dan

memiliki daya saing yang komparatif;
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih,
melayani, dan responsif.
Dari keenam tujuan renstra kementerian Agama tersebut
terdapat empat tujuan yang diturunkan oleh Dirjen Pendidikan
Islam yang dianggap sesuai dengan tupoksinya, yaitu:
1. Penguatan

moderasi

beragama

dan

kerukunan

umat

beragama;
2. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan
pendidikan berkualitas;
3. Peningkatan

lulusan

pendidikan

yang

produktif

dan

memiliki daya saing yang komparatif;
4. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih,
melayani, dan responsif.
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Mengacu dari tujuan renstra kementerian agama dan tujuan
renstra pendidikan Islam 2020-2024 dan tugas dan fungsi IAIN
Ternate sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

2. Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat
beragama;

Negeri maka tujuan renstra IAIN Ternate 2020-2024, mengambil

3. Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya;

semua tujuan renstra pendidikan Islam 2020-2024, yakni:

4. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama;

1. Penguatan

moderasi

beragama

dan

kerukunan

umat

beragama;

pendidikan berkualitas;
3. Peningkatan

lulusan

7. Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan;
8. Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik;

pendidikan

yang

produktif

dan

memiliki daya saing yang komparatif;
4. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih,
melayani, dan responsif.
2.4

5. Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat;
6. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran;

2. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan

Sasaran Program
Sasaran program Institut Agama Islam Negeri Ternate

mengacu pada 13 (tiga belas) sasaran strategis Kementerian
Agama dan sasaran program Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Adapun ke-13 sasaran strategis Kementerian Agama, yaitu:
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1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama;

9. Meningkatnya kualitas penjaminan pendidikan;
10. Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa;
11. Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas;
12. Meningkatnya kualitas tata kelola kepemerintahan yang
efektif, transparan dan akuntabel; dan
13. Meningkatnya

kualitas

penelitian

pengembangan

dan

kebijakan.
Sedangkan sasaran program Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam, adalah

1. Menguatnya moderasi beragama;

4. Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik;

2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran;

5. Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan;

3. Meningkatnya

pemerataan

akses

pendidikan

yang

berkualitas;

6. Meningkatnya kualitas mental/karakter mahasiswa;
7. Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas;
8. Meningkatnya kualitas tata kelola kepemerintahan yang

4. Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik;

efektif, transparan dan akuntabel.

5. Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan;
6. Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa;
7. Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas;
8. Meningkatnya kualitas tata kelola kepemerintahan yang
efektif, transparan dan akuntabel.
Dari Sasaran strategis Kementerian Agama dan sasaran
program Direktorat Jenderal Pendidikan Islam maka ditetapkan
Sasaran Program Institut Agama Islam Negeri Ternate adalah
sebagai berikut :
1. Menguatnya moderasi beragama;
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran;
3. Meningkatnya

pemerataan

akses

pendidikan

yang

berkualitas;
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2.5

Sasaran Kegiatan
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya moderasi beragama
dan kerukunan umat beragama
(SS.2)

SASARAN PROGRAM
Menguatnya sistem pendidikan yang
berperspektif moderat (SP.3.1)

Meningkatnya kualitas pemerataan
akses pendidikan (SS.7)

Meningkatnya partisipasi peserta didik
pada satuan Pendidikan (SP.4.1)

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan
Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi
mahasiswa kurang mampu dan berbakat

Menguatnya pendidikan tinggi yang
berkualitas (SS.11)

Menguatnya sistem pendidikan tinggi yang
berperspektif moderat (SP.5.1)

Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode
pembelajaran inovatif

Meningkatnya kualitas Tenaga Pendidik
(SP.5.2)

Meningkatnya kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan

Menguatnya pendidikan agama, nilai toleransi beragama dan
budi pekerti dalam sistem pendidikan

Meningkatnya kualitas standar dan sistem
penjaminan mutu Pendidikan (SP.5.3)

Meningkatnya kualitas tata kelola
pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel (SS.12)

SASARAN KEGIATAN
Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah
agama di Perguruan Tinggi

Meningkatnya kualitas PTK yang
bereputasi internasional (SP.5.4)
Meningkatnya pemanfaatan hasil
penelitian (SP.5.5)
Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang
diterima di dunia kerja (SP.5.6)
Meningkatnya tata kelola Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam yang efektif
dan akuntabel (SP.1.6)

Meningkatnya kualitas LPTK
Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI pendidikan
Meningkatnya kualitas PTK berstandar Internasional
Meningkatnya kualitas hasil penelitian PTK
Meningkatnya kualitas lulusan PTK
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
internal dan eksternal
Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja
Meningkatnya ASN yang profesional
Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan
sumber dana dan anggaran pendidikan

Tabel 3. Tabel Sasaran Kegiatan
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN,
STRATEGI, KERANGKA
REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

26

3.1

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal

c. Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang

Pendidikan Islam

melibatkan

Salah satu landasan dalam

upaya menentukan arah

didik

dan

pendidik,

lintas

agama/daerah/negara.

kebijakan IAIN Ternate, yaitu mengacu pada arah kebijakan dan

d. Peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika

strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Agar lebih jelas

peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan

dan terarah, maka di bawah ini akan dikemukakan arah kebijakan

lainnya;

dan strategi yang dimaksud, yaitu:

e. Pembentukan kelompok kerja yang menyusun konsep,

1. Peningkatan kualitas moderasi beragama difokuskan pada
penyusunan

literasi

keagamaan,

penguatan

muatan

moderasi beragama, kualitas kegiatan ekstrakurikuler,

kebijakan, strategi implementasi dan mereviu konten
literatur moderasi beragama;
f. Peningkatan

kapasitas

pendidik

dan

tenaga

perilaku toleransi, perilaku uswah pendidik dan tenaga

kependidikan dalam pembelajaran dan pemberian

kependidikan. Strategi yang dilakukan adalah:

contoh praktek moderasi beragama;

a. Penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras
dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang
disimpan dalam clearing house yang mudah diakses;

g. Penguatan peran pesantren dalam mengembangkan
moderasi beragama.
2. Peningkatan kualitas kemampuan literasi dan berfikir siswa

b. Penguatan muatan moderasi beragama dalam mata

difokuskan pada terbentuknya budaya literasi dan numerasi

pelajaran agama dan budi pekerti diseluruh jenjang dan

pada semua mata pelajaran melalui pembelajaran yang

jenis pendidikan;
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peserta

kreatif dan inovatif, serta berlandaskan analisis kritis,

memadai (khususnya di daerah 3T), menarik kembali ATS

kreatif, dan kolaboratif. Strategi yang dilakukan adalah :

dalam sistem pendidikan, memberikan bantuan pendidikan,

a. Menerapkan kurikulum nasional yang telah disesuaikan

meningkatkan kualitas pendidikan tahun terakhir pada pra-

dengan kebutuhan dan nilai kearifan lokal dalam

sekolah, dengan memperhatikan pengarusutamaan gender.

kurikulum tingkat satuan pendidikan pada masing-masing

Strategi yang dilakukan adalah :

satuan pendidikan dengan mengintegrasikan penguatan

a. Diversifikasi

akses

memperoleh

pendidikan

yang

kemampuan berpikir pada semua jenjang dan tingkat

berkualitas melalui berbagai model kelembagaan dan

pendidikan;

pembelajaran seperti : (i) madrasah satu atap, (ii)

b. Penguatan pembelajaran literasi dan numerasi dasar
pada kelas-kelas rendah (kelas 1, 2 dan 3 pada MI/Ula);
c. Penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa yang
dimanfaatkan

untuk

basis

peningkatan

mutu

pembelajaran;
d. Peningkatan

pemanfaatan

TIK

dan

pengintegrasian

b. Afirmasi pelaksanaan wajar pendidikan dasar 12 tahun
terutama bagi : (i) peserta didik di daerah 3 T, (ii)

kualitas

kapasitas

didik

yang

kurang

beruntung,

(iii)

memperhatikan kewilayahan;
c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan

3. Peningkatan Akses Pendidikan yang Berkualitas difokuskan
meningkatkan

daring, (v) kampus jauh dan (vi) revolusi pembelajaran.

peserta

model inovatif dalam pembelajaran.

pada

madrasah inklusi, (iii) kelas filial, (iv) pembelajaran

kelas

melalui kontrak imbal swadaya prestasi lembaga;

(siting

capasity) yang didukung dengan sarana dan prasarana yang
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d. Pemberian

bantuan

operasional

pendidikan

(BOS),

life-skills

penyelenggaraan

pendidikan

bantuan bagi anak kurang mampu (KIP), daerah afirmasi,

vokasi melalui program magang dan pengembangan

dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran;

pendekatan teaching factory.

e. penjaringan

ATS

kedalam

Program

Pendidikan

4. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang

Kesetaraan, termasuk yang diselenggarakan di Pondok

kompeten dan professional difokuskan pada pemenuhan

Pesantren;

jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi

f. Diverifikasi satuan pendidikan tingkat sekolah dan

standar kompetensi, peningkatan kemampuan profesional

pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas secara

berkelanjutan,

terkendali;

penilaian kinerja, pemerataan distribusi dan revitalisasi

g. Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan PAUD,

peningkatan

kesejahteraan

berbasis

LPTK dalam peningkatan kualitas lulusannya yang sesuai

terutama pada tahun terakhir, untuk memberikan bekal

dengan kebutuhan. Strategi yang dilakukan adalah:

kesiapan belajar pada jenjang wajib belajar;

a. Peningkatan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang

h. Perintisan penegerian RA sebagai RA percontohan;
i. mengoptimalkan
bermutu

yang

pemanfaatan
sudah

ada

satuan
untuk

pendidikan
mendampingi

peningkatan kualitas satuan pendidikan yang kurang
bermutu;
j. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan vokasi;
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k. Peningkatan

memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan;
b. Peningkatan

kompetensi

guru

melalui

penguatan

Pendidikan Profesi Guru (PPG);
c. Peningkatan kompetensi guru berkelanjutan melalui
PKG;

d. Peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai

5. Peningkatan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan

acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta

keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan diarahkan

peningkatan

untuk

kompetensi

pendidik

dan

tenaga

kependidikan;
e. Peningkatan

kesejahteraan

f. Peningkatan

pendidik

pengelolaan,

pendistribusian

pendidik

berdasarkan

dan

tenaga

dan

pemetaan

pemenuhan,
tenaga

dan

kependidikan

komprehensif

mengenai

madrasah,

dan

distribusi

secara

merata

pendidik
berbasis

dan

tenaga

kebutuhan,

peta

mutu

pendidikan

pada

madrasah dan pendidikan keagamaan dan perguruan
tinggi keagamaan;
b. penguatan fasilitasi dalam meningkatan status akreditasi

pemetaan;
c. Meningkatkan budaya mutu Pendidikan dalam sistem

Manajemen Madrasah/Pendidikan Keagamaan;

h. Revitalisasi LPTK untuk menghasilkan lulusan pendidik
yang kompeten;
kualifikasi

kualitas

satuan Pendidikan dan program studi berbasis hasil

khususnya di daerah 3T;

i. Peningkatan

akreditasi

Strategi yang dilakukan adalah:
a. Peningkatan

kebutuhan dan ketersediaan;

kependidikan

peringkat

pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan.

kependidikan berbasis kinerja;

g. Pemenuhan

meningkatkan

d. Peningkatan

peran

siswa

dan

mahasiswa

dalam

kompetisi nasional dan internasional;
dan

kompetensi

tenaga

pendidik/instruktur/ustadz dan kependidikan lainnya.

e. Peningkatan alih status dari madrasah swasta menjadi

madrasah negeri secara terbatas.

30

6. Peningkatan karakter siswa dan penciptaan kondisi budaya
belajar di lingkungan satuan pendidikan difokuskan pada 18

bereputasi

jenis karakter nasional dan kepeloporan, serta penciptaan

meningkatkan produktivitas lulusan dan kelembagaan PTKI

kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan

yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi

yang mendukungnya. Strategi yang dilakukan adalah:

internasional. Strategi yang dilakukan adalah :

a. Peningkatan kompetensi kepala madarasah dan satuan

a. Pembentukan

pendidikan

keagamaan dalam menciptakan budaya

belajar aman dan nyaman;

yang menyelenggarakan pendidikan karakter;

dan ekstra kurikuler;

meningkatkan

kualitas

beratkan

pada

pusat penempatan kerja (placement

center) untuk menjembatani lulusan dengan industri/

b. Pengendalian

dan

pembinaan

PTKIS

yang

kurang

c. Pembentukan Majelis Ilmu Keagamaan pada PTKI untuk

merumuskan kebijakan pengembangan PTKI;
kegiatan

kepeloporan,

kepramukaan

yang

keteladanan,

dan

kerjasama;
e. Menguatkan

dititik

bermutu;

c. Pengintegrasian nilai kepeloporan dalam kegiatan intra

d. Peningkatan

internasional

dunia usaha/dunia kerja (formal dan informal);

b. Peningkatan jumlah madrasah/pendidikan keagamaan

d. Diversifikasi

pengembangan keunggulan pada PTKI

berbasis kekuatan lokal kelembagaan;
e. Peningkatan jumlah artikel ilmilah yang terpublikasi

kerjasama

dengan

orangtua

dalam

penerapan pendidikan karakter di lingkungan keluarga.
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7. Peningkatan produktivitas lulusan PTKI yang unggul dan

internasional/terindeks global;

f.

Peningkatan

kualitas

dan

pemanfaatan

produk

akuntabel dalam rangka mempertahankan predikat WTP

penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten,

dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan nilai

prototipe, produk perundangan, desain, dll);

kinerja reformasi birokrasi. Strategi yang dilakukan adalah :

g. Penyelenggaraan kelas/program studi pada PTKI yang

bertaraf internasional;
h. Peningkatan

dana

komprehensif,

abadi

dan

wakaf

pendidikan

(endowment fund);
i.

Peningkatan

kerjasama

dan

kemitraan

dengan

untuk menghasilkan karya inovatif;

kualitasnya

reliabel,

uptodate,

dan

terdigitalisasi;

relevan

dengan

integrasi sistem aplikasi data dan informasi;
c. Peningkatan

tata

laksana

pengembangan

teknologi

informatika dan komunikasi (e-Government);

Revitalisasi dan pengendalian LPTK agar jumlah lulusan
dan

valid,

b. Pengelolaan portal satu pintu dalam big data melalui

industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi

j.

a. Peningkatan kualitas data di bidang pendidikan yang

kebutuhan

industri/dunia usaha/dunia kerja;
k. Fasilitasi PTKII untuk mendorong kelembagaan menuju

World Class University.
8. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi yang efektif,
transparan dan akuntabel difokuskan pada kualitas layanan

d. Penguatan

public

campaign/

maintstreaming/

pengarusutamaan RB secara berkelanjutan oleh seluruh
satker dengan mempublikasikan RB;
e. Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran
berbasis rencana strategis;
f. Peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan
standar akuntansi pemerintah;

tata kelola kepemerintahan yang efektif, transparan dan
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g. Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi hasil
kegiatan berbasis kinerja;

kegiatan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari
hasil evaluasi;

peningkatan kompetensinya;

kebijakan dan strategi sebagai berikut:

dan ketercukupan produk hukum yang diperlukan;
organisasi

yang

efisien

dengan

beragama,

keagamaan,
kualitas

penguatan

kegiatan

muatan

extrakulikuler,

perilaku toleransi. Strategi yang akan ditempuh adalah:

relevan dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik
yang disimpan dalam clearing house yang mudah diakses;

l. Penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan
standar dengan memanfaatkan teknologi;

a. Mengkaji literatur dan menyelenggarakan penelitian dan
pengembangan berbasis moderasi beragama;

m. Peningkatan efektivitas sistem administrasi perkantoran
dengan memanfaatkan TIK;
administrasi

literasi

Menyusun litertur keagamaan berbasis moderasi yang

memanfaatkan teknologi;

sistem

penyusunan
moderasi

j. Peningkatan koordinasi untuk harmonisasi, sinkronisasi,

b. Menguatkan muatan moderasi beragama dalam mata
kuliah;

pencatatan

pengelolaan aset BMN;
o. Penguatan pengawasan internal berbasis kinerja.
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didtetapkan oleh Dirjen Pendis, maka IAIN Ternate memiliki arah

1. Peningkatan kualitas moderasi beragama difokuskan pada

i. Penyusunan peta kualitas kebutuhan ASN dan road map

n. Peningkatan

Arah Kebijakan dan Strategi IAIN Ternate
Mengacu pada arah kebijakan dan stretegi yang telah

h. Peningkatan kualitas kebijakan, program, anggaran dan

k. Restrukturisasi

3.2

dan

c. Meningkatkan pemahaman moderasi beragama pada
seluruh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);

d. Meningkatkan

kualitas

perilaku

toleransi

dan

etika dosen dan tenaga kependidikan;

pembelajaran

e. Membentuk kelompok kerja yang menyusun konsep,
kebijakan, strategi implementasi dan mereviu konten
literatur moderasi beragama;
f. Berperan

aktif

dalam

mensosialisasikan

moderasi

g. Memperkuat kerja sama dengan tokoh masyarakat,
madrasah, sekolah dan pesantren dalam peningkatan
moderasi beragama.

penerapan

inovatif

dengan

kurikulum

dan

mengoptimalkan

pemanfaatan teknologi informasi;
b. Memelihara

dan

menambah

sarana

prasarana

c. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan;
d. Diversifikasi pengembangan keunggulan yang berbasis
kekuatan lokal kelembagaan;
e. Berpartisipasi dalam pembinaan PTKS dalam penguatan

2. Peningkatan akses pendidikan di Perguruan Tinggi yang
berkualitas. Kebijakan dalam peningkatan pendidikan tinggi
berkualitas

kualitas

pendidikan;

beragama kepada seluruh lapisan masysrakat;

yang

a. Meningkatkan

difokuskan

pada

meningkatkan

produktivitas lulusan dan kelembagaan yang mempunyai

mutu;
f. Menambah jumlah artikel ilmiah yang

terpublikasi

nasional dan internasional;
g. Meningkatkan

kualitas

dan

pemanfaatan

produk

keunggulan komparatif dan reputasi internasional. Strategi

penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten,

yang akan dilaksanakan, yaitu:

prototipe, produk perundangan, desain, dll);
h. Memperkuat

kerja

sama

dan

kemitraan

dengan

industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi
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untuk mengoptimalkan pembelajaran dan menghasilkan

b. Pengendalian

karya inovatif;

PTKIS

yang

kurang

c. Pembentukan Konsorsium Keilmuan untuk merumuskan

untuk menjembatani lulusan dengan industri/dunia
usaha/dunia kerja (formal dan informal);

kebijakan pengembangan lembaga;
d. Diversifikasi

j. Revitalisasi agar lulusan relevan dengan kebutuhan
industri/dunia usaha/dunia kerja;

berbasis

nasional dan internasional/terindeks global;
f.

lulusan

keunggulan

e. Peningkatan jumlah artikel ilmilah yang terpublikasi

memiliki akreditasi Unggul.
produktivitas

pengembangan

kekuatan lokal kelembagaan;

k. Meningkatkan upaya untuk mendorong program studi

yang

unggul

dan

bereputasi nasional dan internasional difokuskan pada
meningkatkan produktivitas lulusan dan kelembagaan yang

Peningkatan

kualitas

dan

pemanfaatan

produk

penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten,
prototipe, produk perundangan, desain, dll);
g. Peningkatan

kerjasama

dan

kemitraan

dengan

mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi nasional

industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi

dan internasional. Strategi yang dilakukan adalah :

untuk menghasilkan karya inovatif;

a. Pembentukan

center)

pusat penempatan kerja (placement

untuk

menjembatani

lulusan

dengan

industri/dunia usaha/dunia kerja (formal dan informal);
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pembinaan

bermutu;

i. Membentuk pusat penempatan kerja (placement center)

3. Peningkatan

dan

h. Revitalisasi dan pengendalian lembaga agar jumlah

lulusan dan kualitasnya relevan dengan kebutuhan
industri/dunia usaha/dunia kerja;

4. Peningkatan kualitas tata kelola yang efektif, transparan,
dan akuntabel. Kebijakan dalam peningkatan kualitas tata
kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel adalah
mempertahankan
keuangan

dan

predikat

WTP

meningkatkan

dalam opini

nilai

kinerja

laporan
reformasi

f. Peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan
standar akuntansi pemerintah;
g. Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi hasil
kegiatan berbasis kinerja;
h. Peningkatan kualitas kebijakan, program, anggaran,

birokrasi. Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

dan kegiatan berdasarkan umpan balik yang diperoleh

a. Peningkatan

dari hasil evaluasi;

komprehensif,

kualitas

data

valid,

reliabel,

pendidikan
uptodate,

yang
dan

terdigitalisasi;

peningkatan kompetensinya;

b. Pengelolaan portal satu pintu dalam big data melalui
integrasi sistem aplikasi data dan informasi;
c. Peningkatan tata laksana pengembangan teknologi
informatika dan komunikasi (e-Government);
d. Penguatan

i. Penyusunan peta kualitas kebutuhan ASN dan road map

public

campaign/

maintstreaming/

pengarusutamaan RB secara berkelanjutan dengan
mempublikasikan RB;
e. Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran

j. Peningkatan koordinasi untuk harmonisasi, sinkronisasi,
dan ketercukupan produk hukum yang diperlukan;
k. Restrukturisasi

organisasi

yang

efisien

dengan

memanfaatkan teknologi;
l. Penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan
standar dengan memanfaatkan teknologi;
m. Peningkatan efektivitas sistem administrasi perkantoran
dengan memanfaatkan TIK;

berbasis rencana strategis;
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n. Peningkatan

sistem

administrasi

pencatatan

dan

dilakukan adalah :

pengelolaan aset BMN;

a. Membangun budaya mutu di lingkungan IAIN Ternate;

o. Penguatan pengawasan internal berbasis kinerja.
5. Peningkatan

akses

pendidikan yang

b. Memperkuat SPMI sesuai dengan regulasi dan tuntutan

berkualitas

yang

perguruan tinggi yang berkualitas unggul;

difokuskan pada meningkatkan kualitas kapasitas kelas

c. Mencapai

(seating capacity) yang didukung dengan sarana dan

peningkatan

tingkat/level SPME

nasional maupun internasional.

prasarana yang memadai. Strategi yang dilakukan adalah:

7. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang

a. Memperluas lahan untuk pengembangan kampus;

profesional dan memenuhi standar kompetensi. Strategi

b. Menambah gedung yang berkualitas;

yang dilakukan adalah :

c. Menambah perangkat teknologi informasi yang canggih;

a. Membuat road map pengembangan kuantitas tenaga

d. Menambah fasilitas olahraga dan seni sesuai standar

pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan;

nasional/ internasional;

b. Rekruitmen

e. Mengembangkan lingkungan kampus yang kondusif,
pembelajaran-

pendidikan

integratif

dengan

Technology (ICT).
6. Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Strategi yang

tenaga

pendidik

(dosen)

sesuai

arah

pengembangan perguruan tinggi yang unggul;
c. Rekruitmen tenaga kependidikan yang memenuhi standar

memaksimalkan peran Information and Communication
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dan

kompetensi sesuai arah pengembangan perguruan tinggi.
3.3

Kerangka Regulasi
Rencana, program, dan kegiatan dalam dokumen Renstra

dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh regulasi (peraturan

dan perundang-undangan) sebagai landasan hukumnya. Kerangka
regulasi

adalah

sejumlah

peraturan

untuk

mendukung

dan

dan
e. Memberikan acuan dalam pelaksanaan kebijakan.

mengoptimalkan implementasi program serta monitoring dan

Regulasi disusun dengan pendekatan holistik secara vertikal

evaluasi. Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan

maupun horizontal. Secara vertikal mengacu kepada peraturan yang

tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Perguruan

lebih tinggi, sedangkan secara horizontal dengan memperhatikan

Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam mencapai sasaran strategis.

regulasi yang setingkat serta memiliki relevansi. Pendekatan ini

Selain itu, regulasi tersebut dibutuhkan dalam menyelesaikan

dipilih untuk menghindari ketidaksinkronan, tumpang tindih antara

permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan dan pengembangan

regulasi yang satu dengan yang lainnya. Di samping itu regulasi

PTKIN.

disusun dengan mempertimbangkan aspek legalitas, kebutuhan,

Kerangka regulasi digunakan sebagai landasan berfikir untuk
menyusun

perundang-undangan

di

lingkungan

IAIN

Ternate.

Kerangka regulasi berisi peran regulasi, pendekatan, dan kriteria,
serta proses penyusunannya. Regulasi ditujukan untuk :
a. Memberikan kepastian hukum;
b. Memberikan kemudahan kepada seluruh sivitas akademika
serta pemangku kepentingan;

manfaat,

dan

dampaknya.

Sehingga

regulasi

benar-benar

memberikan kepastian hukum, menghindari multi tafsir serta dapat
mempercepat terlaksananya program secara efektif dan efisien.
1. Prinsip-prinsip penyusunan regulasi, yaitu:
a. Mengatur

dan

mempermudah

pelaksanaan

untuk

memperoleh manfaat (beneficiary) program/kegiatan;
b. Lebih banyak memberikan manfaat dari pada kerugian;

c. Mendorong kreativitas;

c. Memberikan dukungan;

d. Mendorong tercapainya tujuan secara efektif dan efisien,

d. Sesuai dengan azas-azas penyusunan regulasi; dan
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e. Dalam prosesnya melibatkan pemangku kepentingan.
2. Proses penyusunan regulasi dengan mengunakan langkahlangkah sebagai berikut :

urgensi

mengapa

regulasi

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen;
tersebut

diperlukan;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

c. Analisis regulasi yang sudah ada atau yang relevan;
d. Membuat alternatif apakah diperlukan regulasi baru atau
merevisi regulasi yang sudah ada;

4. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

e. Penyusunan naskah akademik (jika diperlukan);

Penyelenggaraan

f. Membuat rancangan regulasi;

Perguruan Tinggi

g. Pembahasan dan penyempurnaan;

Pendidikan

Tinggi

dan

Pengelolaan

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka

h. Penetapan.

Kualifikasi Nasional (KKNI);

Mengacu pada siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan,

7. Peraturan

Presiden Nomor

54

Tahun

2013 tentang

Evaluasi Pengendalian, dan Peningkatan), maka setelah ditetapkan

Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate

regulasinya,

menjadi Institut Agama Islam Negeri Ternate;

pengendalian,

selanjutnya
dan

proses

peningkatan.

pelaksanaan,
Beberapa

acuan

penyusunan kerangka regulasi adalah sebagai berikut:
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Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI

a. Evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada;
b. Pengkajian

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

evaluasi,
dalam

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor

13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1052 Tahun 2019

50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan

Tinggi;

Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 27 Tahun

14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4475

2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal

802 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ternate.

Pendidikan Islam Tahun 2020-2024;

10. Peraturan

Menteri

Nasional/Kepala

Perencanaan

Badan

Perencanaan

Pembangunan
Pembangunan

15. Renstra

Kemenag

RI

tahun

2020-2024

dan Renstra

Direktorat Pendidikan Islam tahun 2020-2024.

Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Sesuai dengan arahan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan

Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/

Islam, regulasi yang perlu disiapkan oleh Institut Agama Islam

Lembaga tahun 2020-2024;

Negeri Ternate yang memberikan dasar kebijakan dan peraturan

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3

tingkat institut yang lebih bersifat sebagai pedoman atau panduan.

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNPT);

Sebagian regulasi bersifat baru dan sebagian berupa revisi,

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 95

penyempurnaan atau konsolidasi dari regulasi yang sudah ada.
Adapun

rincian

lebih

lanjut

tentang

masing-masing

Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut

Keputusan Rektor yang perlu disusun, penjelasan tentang urgensi

Agama Islam Negeri Ternate;

Keputusan, unit yang bertanggung jawab, unit yang terkait dan
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target penyelesainnya dapat dilihat pada lampiran kerangka

f. Dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel;

regulasi.

g. Dilakukan secara kolaboratif dengan multi pihak;

3.4

h. Memperhatikan efisiensi dan efektivitas angggaran;

Kerangka Kelembagaan
Kerangka

kelembagaan

dibutuhkan

untuk

mendukung

efektivitas pelaksanaan Renstra sehingga terukur, berjalan tepat
waktu dan sesuai dengan proses yang direncanakan. Penyesuaian
dan perubahan kelembagaan dapat dilakukan menyesuaikan
dengan regulasi dan dinamika serta perubahan lingkungan kampus
untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan.
Hal ini dapat melalui restrukturisasi organisasi, perubahan dalam
tugas, fungsi, dan kewenangan, serta peran.
Prinsip-prinsip yang dipegang dalam melakukan perubahan
kelembagaan adalah sebagai berikut:
a. Mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional;
b. Sejalan dengan peraturan perundangan;
c. Sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis;
d. Memperhatikan asas manfaat;
e. Mendukung pencapaian outcome;
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i. Mendorong pembatasan pembentukan lembaga baru;
j. Memperhatikan pembagian tugas dan wewenang.
Berdasarkan

arah

kebijakan,

strategi,

dan

indikator

program maupun kegiatan yang tercantum dalam Renstra IAIN
Ternate

2020-2024,

hasil

identifikasi

kebutuhan

perubahan

kelembagaan adalah sebagai berikut:
1. Restrukturisasi organisasi kelembagaan IAIN Ternate;
2. Pembentukan unit pengelola sistem penjaminan mutu
pada Fakultas dan Program Studi;
3. Perubahan status dari IAIN Ternate menjadi Universitas
Islam Negeri Ternate;
4. Membuka pendidikan vokasi;

5. Perubahan Satker PNBP menjadi Satker Badan Layanan
Umum (BLU)

BAB IV
TARGET KINERJA DAN
TARGET PENDANAAN

4.1

Target Kinerja
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Berdasarkan kebijakan umum dan sasaran strategis yang
telah ditetapkan oleh Kementerian Agama dalam rangka untuk
mendukung tercapainya pembangunan náional sẻrta mewujudkan
visi dan misi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang kemudian
di jabarkan lagi di dalam Visi dan misi Institut Agama Islam Negeri
Ternate pada periode 2020-2024, maka akan dijabarkan ke dalam
Sasaran

Strategis (SS), Sảsaran Program (SP), Sâsaran Kegiatan

beserta indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) IAIN Ternate.
Penetapan IKSS haruslah mempertimbangkan data base line di
akhir tahun 2019. Trend laju kenaikan rata-rata setiap indikator
per tahun yang dihitung secara pasti dengan menggunakan data
lima tahun terakhir dan terobosan program akselerasi yang akan
dilakukan pada periode renstra 2020-2024 agar setiap sasaran
strategis dan program yang telah ditetapkan dapat diketahui
melalui
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indikator

kinerja

sebagai

berikut

:

Tujuan 1. Penguatan Moderasi beragama di IAIN Ternate
SASARAN STRATEGIS (Impact)/SASARAN
PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN
KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR

KODE

SATUAN

BASELINE
2019

TARGET
2020

2021

2022

2023

2024

SS2 Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama
SP.3.1

Menguatnya sistem pendidikan yang berspektif moderat

IKSP.5.1.1 Rerata nilai ujian mata kuliah yang
bermuatan moderasi beragama

%

NA

10

15

20

25

50

SK.5.2132.1 Menguatnya muatan moderasi beragama
dalam mata pelajaran agama
IKSK.5.2132.1.1 Persentase mahasiswa yang dibina
dalam moderasi beragama

%

NA

10

15

17

19

20

%

NA

NA

3

7

12

25

IKSK.5.2132.1.2 Persentase dosen yang dibina dalam
moderasi beragama

%

NA

15

20

25

30

35

Tujuan 2 : Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan Islam yang berkulaitas

KODE

SASARAN STRATEGIS (Impact)/SASARAN
PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN
KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR

SATUAN

BASELINE
2019

TARGET
2020

2021

2022

2023

2024

NA

3,5

4,5

5,7

6,2

SS7 Meningkatnya kualitas pểmerataan akses pendidikan
IKSS.7.1 Persentase APK PTK

%

NA

44

Tujuan 3. Peningkatan Lulusan pendidikan Islam yang produktif dan memiliki daya saing Komparatif
KODE
SS.11
SP.5.2
IKSP.5.2.1
IKSP.5.2.2
SK.5.2132.2
IKSK.5.2132.2.1
SK.5.2132.3

SASARAN STRATEGIS
(Impact)/SASARAN PROGRAM
SATUAN
BASELINE
(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN
2019
2020
(OUTPUT)/INDIKATOR
Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas
Meningkatnya kualitas tenaga pendidik
Persentase dosen bersertifikat
%
53
53
pendidik
Persentase dosen berkualifikasi
%
18
22
S3
Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif
Persentase Prodi yang
%
NA
110
menyelenggarakan pembelajaran
daring
Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

TARGET
2021

2022

2023

2024

51

80,4

72

78

25

35

55

75

50

20

30

50

IKSK.5.2132.3.1 Persentase dosen IAIN Ternate
%
22
25
27
28
30
yang memperoleh peningkatan
kompetensi
IKSK.5.2132.3.2 Persentase tenaga kependidikan
%
19
2
3
5
7
IAIN Ternate yang memperoleh
peningkatan kompetensi
SK.5.2132.4 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan
IKSK.5.2132.4.1 Persentase IAIN Ternate yang
%
50
60
65
70
75
memenuhi standar sarana
prasarana Perguruan Tinggi
SK.5.2132.5 Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat
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IKSK.5.2132.5.1 Persentase mahasiswa penerima
PIP Kuliah/Bidikmisi
IKSK.5.2132.5.2 Persentase mahasiswa penerima
beasiswa PPA

45

25

80

%

12

9

13

15

16

18

%

0,63

0

0

0

0,70

1

IKSK.5.2132.5.3 Persentase mahasiswa penerima
%
beasiswa Tahfidz
IKSK.5.2132.5.4 Jumlah mahasiswa asing yang
orang
menerima beasiswa
SK.5.2132.7 Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi

0,2

0

0

4

8

10

NA

NA

NA

3

5

12

NA

22,7

31,8

45,5

30

40

50

60

0,5

0,15

0,35

1

NA

1,5

1,8

2

25

30

35

45

6

8

9

10

NA

0,5

1

1,5

NA

8

14

15

NA

0,4

1

1

IKSK.5.2132.7.1 Persentase Prodi yang
%
NA
NA
menyelenggarakan Sistem
Kampus Merdeka
SK.5.2132.8 Meningkatnya budaya mutu pendidikan
IKSK.5.2132.8.1 Persentase IAIN Ternate yang
%
10
20
menerapkan budaya mutu
IKSK.5.2132.8.2 Persentase mahasiswa yang
%
0,12
0,2
mengikuti kompetisi nasional
maupun internasional
IKSK.5.2132.8.3 Persentase dosen yang menjadi
%
3,43
NA
narasumber konferensi nasional
maupun internasional
SK.5.2132.10 Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan
IKSK.5.2132.10.1 Persentase anggaran PNBP dan
%
11
21
PNBP-BLU pada PTKN terhadap
seluruh Sumber Dana Pendidikan
IKSK.5.2132.10.2 Persentase peningkatan alokasi
%
6
5
anggaran BOPTN
SK.5.2132.11 Meningkatnya kualitas IAIN Ternate berstandar Internasional
IKSK.5.2132.11.1 Persentase
kerjasama
%
NA
NA
internasional
yang
ditindaklanjuti
di bidang
pendidikan dan pengajaran
IKSK.5.2132.11.2 Persentase
kerjasama
%
NA
NA
internasional
yang
ditindaklanjuti
di
bidang
penelitian dan publikasi
IKSK.5.2132.11.3 Persentase
kerjasama
%
NA
NA
internasional
yang
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SK.5.2132.12
IKSK.5.2132.12.1
IKSK.5.2132.12.2
SK.5.2132.13
IKSK.5.2132.13.1
IKSK.5.2132.13.2
SK.5.XXXX.3
IKSK.5.XXXX.3.1
SP.5.3
IKSP.5.3.1
IKSP.5.3.2
SP.5.4
IKSP.5.4.1
SP.5.5
SP.5.5.1
SP.5.6
IKSP.5.6.1
IKSP.5.6.2
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ditindaklanjuti
di
bidang
pengabdian kepada masyarakat
Meningkatnya kualitas hasil penelitian IAIN Ternate
Persentase hasil penelitian yang
%
100
100
memperoleh HAKI
Persentase hasil penelitian yang
%
NA
NA
menghasilkan Hak Paten
Meningkatnya kualitas lulusan IAIN Ternate
Persentase lulusan yang tepat
%
3,3
3
waktu
Rerata
lama
masa
studi
Tahun
4
4
mahasiswa
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan
Persentase
Ma'had
yang
%
13,45
NA
memenuhi
standar
sarana
prasarana Perguruan Tinggi
Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan
Persentase
prodi
yang
%
NA
NA
terakreditasi A/unggul
Persentase pelaksanaan prosedur
%
NA
NA
sistem penjaminan mutu dan
manajemen kelembagaan
Meningkatnya kualitas PT bereputasi internasional
Persentase
peningkatan
%
NA
NA
mahasiswa asing
Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian
Persentase
jurnal
ilmiah
%
NA
NA
terakreditasi nasional
Meningkatnya kualitas lulusan IAIN Ternate diterima di dunia kerja
Persentase kerja sama dengan
%
0,5
0.7
dunia kerja / industri dalam
seleksi dan penempatan lulusan
Rerata nilai IPK
kelulusan
mahasiswa

50

50

75

100

NA

3

4

5

5

7

9

11

4

4

4

4

NA

NA

15

18

NA

NA

9,09

13,6

NA

8

14

15

NA

0,05

0,12

0,2

NA

45

75

66

0,8

1

1,2

1,5

a.S1
b.S2
IKSP.5.6.3 Rerata masa tunggu lulusan
sebelum memperoleh pekerjaan

Nilai
Nilai
Bulan

3,11
3
12

3,14
3,10
11

3,16
3,15
10

3,20
3,20
9

3,25
3,25
8

3,35
3,30
7

Tujuan 4 : Peningkatan budaya bỉrokrasi kepemerintahan di lingkungan IAIN Tẻrnate yang bersih melayani dan responsif
KODE

SASARAN STRATEGIS
(Impact)/SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/INDIKATOR

SATUAN

BASELINE
2019

TARGET
2020

2021

SS12 Meningkatnya kualitas tata kelola pẻmerintahan yang êfektif transparan dan akuntabel
IKSS12.1 Predikat opini laporan keuangan
Opini
WTP
WTP
WTP
IKSS12.2 Nilai reformasi birokrasi
Nilai
64
64
70
SP1.6 Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel
IKSP1.6.1 Persentase
tindak
lanjut
hasil
%
70
75
80
pemeriksaan yang diselesaikan
IKSP1.6.2 Nilai mandiri pelaksanaan reformasi
Nilai
60
65
68
birokrasi (PMPRB)
IKSP.1.6.3 Nilai sístem akuntabilitas kinerja
NA
NA
60
ínstansi pemerintah (SAKIP)
Nilai
IKSP.1.6.4 Nilai maturitas SPIP
Nilai
NA
NA
NA
IKSP.1.6.5 Indeks profesionalitas ASN
Nilai
NA
70,60
72,27
SK1.6.1 Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal
IKSK.1.6.1.1 Persentase temuan administrasi dan
%
80
73
76
keuangan hasil pengawasan internal
dan eksternal yang diselesaikan
SK1.6.2 Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi
IKSK.1.6.2.1 Persentase kesesuaian SOP layanan
%
5
10
15
dengan peta proses bisnis
IKSK1.6.2.1 Persentase produk hukum pengawasan
%
35
40
45
yang diharmonisasikan/diterbitkan
SK1.6.3 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja
IKSK.1.6.3.1 Persentase keselarasan muatan renja
%
NA
30
50

2022

2023

2024

WTP
72

WTP
75

WTP
80

85

90

95

70

72

75

65

70

80

3,5
75,73

3,10
77,27

3.12
79,64

79

82

85

20

25

30

50

60

70

60

70

80
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IKSK.1.6.3.2
IKSK.1.6.3.3
SK.1.6.4
IKSK1.6.4.1
IKSK1.6.4.2
SK1.6.5
IKSK1.6.6
IKSK1.6.6.1

dengan renstra
Nilai Penyerapan anggaran dan
%
pencapaian output belanja
Persentase nilai BMN yang ditetapkan
%
status penggunaan dan
pemanfaatannya.
Meningkatnya kematangan pengendalian interen
Persentase
dokumen
manajemen
%
risiko audit yang komprehensif, valid
dan reliable
Persentase data pendidikan yang
%
komprehensip valid dan reliable
Meningkatnya ASN yang profesional
Persentase ASN yang memiliki nilai
%
indeks profesional berkategori sedang
(minimum 71)
Persentase ASN yang memenuhi syarat
%
leveling kompetensi jabatannya

94,23

97,86

97,88

97,95

98,87

99,01

65

70

75

78

80

83

20

25

40

60

70

80

60

63

65

67

70

72

NA

NA

NA

75

79

81

84

85

87

90

91

Tabel 4. Tabel sasaran strategis dan program
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89

4.2

Kerangka Pendanaan

Kaidah dalam sistem pengelolaan pendanaan IAIN Tẻnate

Pendidikan Islam diselenggarakan oleh Pemerintah dan

mencakup: (a) meningkatkan kualitas alokasi pendanaan dengan

sebagian besar oleh masyarakat, dengan sumber pendanaan berasal

mengutamakan kepada program dan kegiatan prioritas, termasuk

dari kedua belah pihak tersebut.

untuk memberikan layanan dasar; (b) memperkuat sinergi dan

Kerangka pendanaan dalam bab ini disusun khusus untuk

integrasi antar jenis sumber pendanaan yang tersedia; (c)

pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

ketepatan

Negara (APBN). Kerangka pendanaan dalam Renstra IAIN berupa

kegiatan; (d) menyesuaikan modalitas pendanaan dengan sasaran

rambu-rambu dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan

pembangunan, termasuk kapasitas dan keberlanjutan pendanaan,

pendanaan dalam menunjang implementasi program dan kegiatan

kesesuaian antara program/kegiatan dengan karakteristik sumber

berbasis Renstra IAIN Tẻrnate, serta berdasarkan kaidah-kaidah

pendanaannya,

yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan anggaran Negara.

mengoptimalkan dan memperluas pemanfaatan sumber dana yang

Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja IAIN

tersedia; (f) mendorong inovasi pendanaan yang meningkatkan

Tẻrnate

serta

efektivitas dan rasa kepemilikan program (ownership), seperti

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membiayai Pendidikan

sistem pendanaan bersama (join financing), pendanaan berbasis

Islam. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas

kinerja (output-based financing), pendanaan berbasis kontrak

pembiayaan oleh pemerintah, peningkatan sistem penyalurannya,

prestasi (performance-based transfer), pendanaan dengan dana

menjamin

pendamping (matching-grand financing); dan (g) meningkatkan

dalam

masyarakat.

mengelola

keberlanjutannya,

investasi

dan

pemerintah,

peningkatan

partisipasi

penempatan

serta

alokasi pendanaan antara

tingkat

kesiapan

pelaksana

pelaksanaanya;

(e)

pemerataan dan rasa keadilan.
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Sumber pendanaan APBN IAIN Tẻnate bersumber dari Rupiah
Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN). Dalam rangka meningkatkan

pengembangan kelembagaaan, dan kegiatan lain dalam
rangka mewujudkan target rencana strategis.
2. Sumber pendanaan dari PNBP, diarahkan untuk mendanai PTKIN

kualitas alokasi pendanaan sesuai dengan sumbernya, maka

yang bersangkutan dalam bentuk:

kerangka pendanaannya adalah sebagai berikut :

a. Belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan pokok sertifikasi

1. Sumber pendanaan RM difokuskan untuk mendanai biaya
operasional rutin yang mencakup:

lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

a. Belanja operasional PNS, seperti gaji dan tunjangan pokok,
uang

makan,

uang

lembur,

dosen non PNS, tunjangan profesor non PNS, dan tunjangan

tunjangan

profesi

PNS,

tunjangan kinerja, sertifikasi dosen, tunjangan profesor dan
tunjangan lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran pada
satker.
c. Belanja non operasional berupa sarana prasarana, beasiswa,
bantuan,

kegiatan

penunjang,

b. Belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran satker.

kelembagaaan, pengembangan kelas internasional, serta

c. Belanja non operasional yang berkarakteristik operasional,

peningkatan mutu PTKIN untuk masuk kategori Islamic

seperti tunjangan sertifikasi dosen non PNS, dan Bantuan
Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada PTKIN.

Research University.
d. Biaya investasi untuk pengembangan Tridharma Perguruan

d. Belanja Non Operasional seperti, PIP, KIP Kuliah, Bidik Misi,

Tinggi: gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi

sarana prasarana, beasiswa, bantuan, kegiatan penunjang,

dan jaringan, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya, aset
tidak terwujud, dan aset lainnya.
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pengembangan

3. Pendanaan yang diperoleh dari Surat Berharga Syariah (SBSN)

3. Pendanaan

untuk

biaya

investasi

non-fisik

seperti

digunakan untuk mendanai biaya investasi fisik dengan fokus

penyusunan peraturan perundangan,

pada investasi fisik perluasan akses PTKIN dalam kerangka alih

Training of Trainers (ToT), penyusunan naskah buku

status IAIN menjadi UIN (seperti pembangunan gedung kuliah,

pelajaran dan sebagainya, dialokasikan di Institut, Fakultas,

perpustakaan, laboratorium sain dan teknologi, laboratorium

Program Pascasarjana, Lembaga dan Unit

agama dan lain-lain).

4. Pendanaan untuk biaya kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan

4. Sumber pendanaan dari hibah dalam negeri (seperti dari
pemerintah

daerah)

lebih

difokuskan

untuk

peningkatan

kualitas dan pengembangan kelembagaan PTKI. Demi efisiensi
dan

efektivitas

desain, panduan,

pelaksanaan

pembangunan,

ketepatan

penempatan alokasi pendanaan antara pelaksana kegiatan
Institusi, Fakultas, program pascasarjana, lembaga, dan unit

pendampingan,dialokasikan di tingkat Institut, Fakultas,
Program Pascasarjana, Lembaga dan Unit.
5. Pendanaan untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
dialokasikan ke Institut, Fakultas, Program Pascasarjan,
Lembaga dan Unit.
6. Kegiatan yang dilaksanakan di luar negeri atau bersifat

juga menjadi perhatian.

internasional,

Kerangka pendanaannya adalah sebagai berikut:

Fakultas, Program Pascasarjana.

1. Pendanaan untuk belanja operasional PNS dialokasikan pada
institusi.
2. Pendanaan untuk biaya investasi fisik dialokasikan institusi.

pendanaannya

dialokasikan

di

Institut,

7. Kegiatan yang bersifat lintas sektor, lintas kementerian/
lembaga, dan lintas negara, pendanaannya dialokasikan di
Institut, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga dan
Unit.
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Untuk

mengoptimalkan

dan

memperluas

pemanfaatan

sumber dana yang tersedia pada progam/kegiatan yang
sama, maka dapat dilakukan kegiatan bersama lintas
pelaksana

kegiatan

dengan

kerangka

pendanaan

sebagaimana berikut, yaitu (a) alokasi pendanaan utama
diberikan kepada pelaksana kegiatan penanggungjawab
utama,

dan (b) pada pelaksana kegiatan yang lain

dialokasikan dana penunjangnya.
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BAB V
PENUTUP
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Renstra

IAIN

merupakan

Untuk mengimplementasikan Renstra ini agar dapat dicapai

penjabaran dari Renstra Kementerian Agama RI dan lebih khusus

tujuan, target, dan sasarannya dibutuhkan komitmen kuat dan

lagi yakni Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun

sinergitas seluruh sivitas akademika di lingkungan IAIN Ternate. Di

2020-2024. Renstra IAIN ini menjelaskan visi, misi, sasaran serta

samping itu, pengendalian dan evaluasi menjadi kunci penting

arah kebijakan dan strategi dalam rangka pelaksanaan tridarma

untuk mengawasi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan

perguruan tinggi. Oleh sebab itu, Renstra ini merupakan pedoman

dalam Renstra ini sehingga dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

dan acuan semua pihak dalam manajemen institusi, sehingga

Hasil evaluasi tersebut menjadi salah satu acuan untuk

pengembangan

ini

Ternate

tahun

berlangsung

2020-2024

secara

simultan

dan

berkesinambungan.
Dibanding
Ternate

tahun

fundamental

tahun anggaran, pimpinan IAIN Ternate melakukan evaluasi secara

dengan Renstra sebelumnya,
2020-2024

dalam

ini

Renstra

mengamanatkan

merevitalisasi

revolusi

IAIN

menyeluruh terhadap berbagai kebijakan, program, kegiatan dan

perubahan

indikator yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Evaluasi

mental

melalui

tersebut

meliputi

ketepatan

perencanaan,

keberlangsungan

penanaman nilai moderasi beragama yang diprogramkan dalam

program dan kegiatan, ketercapaian indikator dan target, prestasi

kegiatan strategis di seluruh program studi dan jenjang pendidikan

yang dicapai, dan kendala-kendala yang dihadapi. Hasil evaluasi

pada IAIN Ternate. Apabila Renstra ini dilaksanakan dengan

setiap tahapan tersebut kemudian menjadi salah satu bahan

sungguh-sungguh akan meningkatkan mutu keluaran (output) dan

pertimbangan penting untuk menyusun strategi menuju ke tahap

hasil (outcome) serta memberikan dampak ikutan jangka panjang

program dan kegiatan berikutnya.

yang berlipat ganda (multiplier effects).
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penyusunan program dan kegiatan selanjutnya. Di akhir setiap

LAMPIRAN I
MATRIKS KINERJA DAN
PENDANAAN
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PROGRAM /
KEGIATAN

1

SASARAN STRATEGIS/SASARAN
PROGRAM/SASARAN
KEGIATAN/INDIKATOR

2
SS.2 Meningkatnya moderasi
beragama dan kerukunan umat
beragama
SP.3.1 Menguatnya sistem pendidikan
yang berspektif moderat
IKSP.3.1.1 Rerata nilai ujian mata kuliah
yang bermuatan moderasi
beragama
SK.5.2132.1 Menguatnya muatan moderasi
beragama dalam mata pelajaran
agama
IKSK.5.2132.1.1 Persentase mahasiswa yang
dibina dalam moderasi beragama
IKSK.5.2132.1.2 Persentase dosen yang dibina
dalam moderasi beragama
SS.7 Meningkatnya kualitas
pemerataan akses pendidikan
IKSS.7.1 APK PTK
SS.11 Menguatnya pendidikan tinggi
yang berkualitas
SP.5.2 Meningkatnya kualitas tenaga
pendidik
IKSP.5.2.1 Persentase dosen bersertifikat
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SATUA
N

BASELINE

ALOKASI (dalam Rupiah)

UNIT
ORGANISA
SI
PELAKSAN
A

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3

4

5

6

7

8

9

Nilai

NA

NA

NA

%

NA

NA

NA

%

NA

NA

NA

15.000.000

20.000.000

25.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

10

%

%

NA

NA

LPM

IKSP.5.2.2
SK.5.2132.2
IKSK.5.2132.2.1
SK.5.2132.3
IKSK.5.2132.3.1
IKSK.5.2132.3.2
SK.5.2132.4
IKSK.5.2132.4.1
SK.5.2132.5

IKSK.5.2132.5.1

pendidik
Persentase dosen berkualifikasi
S3
Meningkatnya kualitas
penerapan kurikulum dan
metode pembelajaran inovatif
Persentase Prodi yang
menyelenggarakan pembelajaran
daring
Meningkatnya kualitas pendidik
dan tenaga kependidikan
Persentase dosen yang
memperoleh peningkatan
kompetensi
Persentase tenaga kependidikan
yang memperoleh peningkatan
kompetensi
Meningkatnya kualitas sarana
dan prasarana pendidikan
Persentase PTKI yang memenuhi
standar sarana prasarana
Perguruan Tinggi
Meningkatnya pemberian
bantuan pendidikan bagi
mahasiswa kurang mampu,
daerah afirmasi, dan berbakat
Persentase mahasiswa penerima
PIP Kuliah/Bidikmisi

IKSK.5.2132.5.2 Persentase mahasiswa penerima
beasiswa PPA
IKSK.5.2132.5.3 Persentase mahasiswa penerima

53,00
%

%

%
%

%

%
%
%

24,49

NA

NA

35.000.000

35.000.000

35.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

50,00

5.000.000

6.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

43,00

131.092.000

131.092.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

50,00

131.092.000

131.092.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

43,79

3.338.926.000

4.730.466.000

25.350.000.000

35.000.000.
000

35.000.000.000

10,11

4.114.800.000

5.438.400.000

5.511.000.000

5.678.000.000

0,54
0,13

30.000.000
NA

NA

NA

5.591.000.0
00
NA

NA

NA

NA

LPM

PTID

LPM
LPM

REKTORAT

REKTORAT

NA

REKTORAT

NA

REKTORAT
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IKSK.5.2132.5.4
SK.5.2132.7
IKSK.5.2132.7.1
SK.5.2132.8
IKSK.5.2132.8.1
IKSK.5.2132.8.2
IKSK.5.2132.8.3
SK.5.2132.10
IKSK.5.2132.10.1
IKSK.5.2132.10.2

beasiswa Tahfidz
Jumlah mahasiswa asingyang
menerima beasiswa
Menguatnya kapasitas dan
akselerasi akreditasi
Persentase Prodi yang
menyelenggarakan Sistem
Kampus Merdeka
Meningkatnya budaya mutu
pendidikan
Persentase IAIN Ternate yang
menerapkan budaya mutu
Persentase mahasiswa yang
mengikuti kompetisi nasional
maupun internasional
Persentase dosen yang menjadi
narasumber konferensi nasional
maupun internasional
Menguatnya pembiayaan dan
efektivitas pemanfaatan
anggaran pendidikan
Persentase anggaran PNBP dan
PNBP-BLU pada PTKN terhadap
seluruh Sumber Dana Pendidikan
Persentase peningkatan alokasi
anggaran BOPTN

SK.5.2132.11 Meningkatnya kualitas IAIN
Ternate berstandar Internasional
IKSK.5.2132.11.1 Persentase kerjasama
internasional yang ditindaklanjuti
di bidang pendidikan dan
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Orang

NA

NA

%

NA

NA

%

NA

NA

NA

%

NA

NA

NA

%

NA

NA

NA

13,50

9.025.038.000

4,50

NA

%
%

%

NA

83.920.000

NA

NA

NA

83.920.000

83.920.000

83.920.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

50.000.000

65.000.000

70.000.000

35.000.000

40.000.000

55.000.000

17.611.482.00
0

19.225.404.000

19.870.000.
000

21.400.000.000

1.689.383.000

3.093.678.000

5.030.590.000

6.967.502.0
00

8.904.414.000

NA

NA

200.000.000

200.000.000

200.000.000

REKTORAT

LPM

pengajaran
IKSK.5.2132.11.2 Persentase kerjasama
internasional yang ditindaklanjuti
di bidang penelitian dan publikasi
IKSK.5.2132.11.3 Persentase kerjasama
internasional yang ditindaklanjuti
di bidang pengabdian kepada
masyarakat
SK.5.2132.12 Meningkatnya kualitas hasil
penelitian
IKSK.5.2132.12.1 Persentase hasil penelitian yang
memperoleh HAKI
IKSK.5.2132.12.2 Persentase hasil penelitian yang
menghasilkan Hak Paten
SK.5.2132.13 Meningkatnya kualitas lulusan
IAIN Ternate
IKSK.5.2132.13.1 Persentase lulusan yang tepat
waktu
IKSK.5.2132.13.2 Rerata lama masa studi
mahasiswa
SK.5.XXXX.3 Meningkatnya kualitas sarana
dan prasarana pendidikan
KSK.5.XXXX.3.1 Persentase Ma'had yang
memenuhi standar sarana
prasarana Perguruan Tinggi
SP.5.3 Meningkatnya kualitas standar
dan sistem penjaminan mutu
pendidikan
IKSP.5.3.1 Persentase Prodi yang
terakreditasi A/Unggul

%

NA

NA

NA

NA

%

NA

NA

NA

NA

%
%

%
Tahun

%

%

25,00
NA

5.200.000
NA

11.600.000
NA

14.000.000
NA

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

16.000.000
NA

18.000.000
NA

25.000.000.
000

25.000.000.000

50.000.000

50.000.000

75,00
4,00

13,45

NA

NA

NA

NA

NA

NA

50.000.000

60

IKSP.5.3.2 Persentase PTK yang
melaksanakan prosedur sistem
penjaminan mutu dan
manajemen kelembagaan
SP.5.4 Meningkatnya kualitas PTK yang
bereputasi internasional
IKSP.5.4.1 Persentase peningkatan
mahasiswa asing
SP.5.5 Meningkatnya Kualitas
pemanfaatan penelitian
IKSP.5.5.1 Persentase jurnal ilmiah
terakreditasi nasional
SP.5.6 Meningkatnya kualitas lulusan
yang diterima di dunia kerja
IKSP.5.6.1 Persentase PTK yang bekerjasama
dengan dunia kerja/industri
dalam seleksi dan penempatan
lulusan
IKSP.5.6.2 Rerata nilai indeks prestasi
kumulatif kelulusan mahasiswa
a. S1
b. S2
IKSP.5.6.3 Rerata masa tunggu lulusan
sebelum memperoleh pekerjaan
SS.12 Meningkatnya tata kelola
pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel
SP.1.6 Meningkatnya tata kelola
organisasi yang efektif dan
akuntabel
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%

NA

NA

NA

%

NA

NA

NA

%

NA

NA

NA

%

NA

NA

NA

3,11

2.646.500.000

3,00

659.900.000

Nilai
Nilai
Bulan

12,00

50.000.000

50.000.000

50.000.000

120.000.000

150.000.000

150.000.000

68.000.000

70.000.000

80.000.000

45.000.000

50.000.000

60.000.000

2.894.760.000

3.143.020.000

3.391.280.0
00

3.639.540.000

633.300.000

686.500.000

713.100.000

739.700.000

IKSP.1.6.1 Persentase tindaklanjut hasil
pemeriksaan yang diselesaikan
IKSP.1.6.2 Nilai penilaian mandiri
pelaksanaan reformasi birokrasi
IKSP.1.6.3 Nilai sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (SAKIP)
IKSP.1.6.4 Nilai maturitas sistem
pengendalian intern pemerintah
(SPIP)
IKSP.1.6.5 Indeks profesionalitas ASN
SK.1.2135.1 Meningkatnya penyelesaian
tindaklanjut hasil pemeriksaan
internal dan eksternal
IKSK.1.2135.1.1 Persentase temuan administrasi
dan keuangan hasil pengawasan
internal dan eksternal yang
diselesaikan
SK.1.2135.2 Meningkatnya kualitas
implementasi reformasi birokrasi
IKSK.1.2135.2.1 Persentase kesesuaian SOP
layanan dengan peta proses
bisnis
IKSK.1.2135.2.2 Persentase produk hukum
pengawasan yang
diharmonisasikan/diterbitkan
SK.1.2135.3 Meningkatnya kualitas
akuntabilitas kinerja
IKSK.1.2135.3.1 Persentase keselarasan muatan
Renja dengan Renstra
IKSK.1.2135.3.2 Nilai penyerapan anggaran dan
pencapaian output belanja

%
Nilai

45,00

Nilai

64,00
NA

Nilai

NA

Nilai

NA

%

%
%

%
%

80,00

NA

5,00

25.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

50.000.000

35,00

10.000.000

20.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

NA
94,23
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IKSK.1.2135.3.3 Persentase nilai Barang Milik
Negara yang ditetapkan status
penggunaan dan
pemanfaatannya
SK.1.2135.4 Meningkatnya kematangan
pengendalian intern
IKSK.1.2135.4.1 Persentase dokumen manajemen
risiko audit yang komprehensif,
valid, dan reliabel
IKSK.1.2135.4.2 Persentase data pendidikan yang
komprehensif, valid dan reliabel
SK.1.2135.5 Meningkatnya ASN yang
profesional
IKSK.1.2135.5.1 Persentase ASN yang memiliki
nilai indeks profesional
berkategori sedang (minimum 71)
IKSK.1.2135.5.2 Persentase ASN yang memenuhi
syarat leveling kompetensi
jabatannya

%

NA

%

NA

%

NA

%

NA

%

NA

NA

NA
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No

SS2
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Arah Kerangka
Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi
IAIN Ternate

Kategori

Kerangka Regulasi
IAIN Ternate

Urgensi
Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi
Regulasi Ekstisting,
Kajian dan Penelitian
Meningkatnya Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama
1. RPDJPI
Keputusan
Rencana
Memberikan dasar
implementasi
Baru
Keputusan Rektor
kebijakan dalam
moderasi beragama
tentang
pelakasanaan
melalui kurikulum
implementasi
moderasi Bergama
Pendidikan agama
nilai-nilai
dalam muatan
Islam.
moderasi
Kurikulum
beragama dalam
Kurikulum.
2. RPDJPI
Keputusan
Implementasi
Memberikan dasar
implementasi
Baru
rencana
kebijakan dalam
moderasi
Keputusan Rektor
pelakasanaan
beragama pada
tentang
moderasi Beragama
satuan Pendidikan
implementasi
dalam muatan Mata
Islam.
nilai-nilai
Kuliah
moderasi
beragama dalam
Mata Kuliah
3. PDJPI standar
Keputusan
Implementasi
Memberikan dasar
Pendidikan agama Baru
rencana
kebijakan dalam
Islam yang
Keputusan Rektor
pelakasanaan
moderat pada
tentang moderasi
moderasi Beragama
satuan Pendidikan
beragama dalam
dalam muatan buku
Islam Madrasah,
pembuatan buku
bahan ajar.
sekolah umum,
bahan ajar.
PTU, PTKI, dan
Pesantren.

Unit Penanggung
Jawab

Unit Institusi
Terkait

Target
Penyelesaian

Wakil Rektor
Bidang Akademik

LPM, Wakil
Dekan Bidang
Akademik,
Wakil Direktur
Pascasarjana
dan Ketua
Program Studi.

2022

Wakil Rektor
Bidang Akademik

LPM, Wakil
Dekan Bidang
Akademik,
Wakil Direktur
Pascasarjana
dan Ketua
Program Studi.

2022

Wakil Rektor
Bidang Akademik

LPM, Wakil
Dekan Bidang
Akademik,
Wakil Direktur
Pascasarjana
dan Ketua
Program Studi.

2022

SS7

Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan yang berkualitas
RPDJPI tentang
Penyelenggaraan
Pendidikan Agama
Islam yang Moderat
pada perguruan
Tinggi Keagamaan.

Keputusan
Baru

Implementasi
rencana
Keputusan Rektor
tentang
Penyelenggaraan
Pendidikan Agama
Islam yang
Moderat di IAIN
Ternate.
SS11
Menguatnya Pendidikan Tinggi yang Berkualitas
1. RPDJPI tentang
Keputusan
Rencana
pengedalian dan
baru
Keputusan Rektor
pembinaan mutu
tentang struktur
kelembagaan PTKI
kepengurusan
lembaga (LPM)
IAIN Ternate.

Untuk
menindaklanjuti
PDJPI tentang
Penyelenggaraan
Pendidikan Agama
Islam yang Moderat
pada perguruan Tinggi
Keagamaan.

Rektor

Wakil, Rektor
I, II, III, LPM,
LP2M, Fakultas
dan Program
Studi.

2022

Untuk memberikan
kepastian hukum
terkait kepengurusan
lembaga (LPM) IAIN
Ternate.

Rektor

2022

Rektor

Wakil rektor
bidang
Administrasi
Umum,
Perencanaan
dan Keuangan,
Kepala Biro
AUAK, Kabag.
Umum,
Kasubbag OKPP
Wakil Rektor
bidang
Administrasi
Umum,
Perencanaan
dan Keuangan,
Kepala Biro
AUAK, Kabag.
Umum,
Kasubbag OKPP
Wakil Rektor
Bidang
Kemahasiswaan

2. RPDJPI tentang
pembukaan
program studi
dan atau kelas
internasional

Keputusan
baru

Rencana
Keputusan Rektor
Tentang
Pembukaan
Program Studi
baru.

Untuk memberikan
kepastian hukum
terkait pembukaan
prodi baru.

3. RPDJPI
tentang
pedoman
penyelenggaraan

Keputusan
baru

Rencana
Keputusan Rektor
tentang

Untuk mendukung
inovasi pembelajaran
dan peningkatan

Wakil Rektor
Bidang Akademik

2021

2020
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sistem
pembelajaran
daring di PTKI
4. SK DJPI tentang Keputusan
Kerjasama dalam baru
pembinaan
dan
percepatan
akreditasi PTKI

pembelajaran
daring

Keputusan
5. RPDJPI
tentang baru
pedoman
teknis
penyusunan
statuta PTKIN dan
PTKIS

Rencana
Keputusan Rektor
tentang
Penyusunan
Statuta IAIN
Ternate

akses yang
berkualitas di lingkup
IAIN Ternate.
Untuk mendukung
akselerasi dan
peningkatan
akreditasi dan
reakreditasi PT dan
Program Studi.
Untuk meningkatkan
kualitas pengelolaan
lembaga.

6. SKDJPI
tentang Keputusan
pembentukan
baru
Majelis
Ilmu
Keagamaan Islam

SS12

Rektor

Warek I, Warek
III, Warek III,
LPM, LP2M,
Fakultas,
Pascasarjana
dan Program
Studi.
Rektor
Senat Institut,
Wakil Rektor
Bidang
Administrasi
Umum,
Perencanaan
dan Keuangan,
Kepala Biro
AUAK
Wakil Rektor
Wakil Dekan
Bidang
Bidang
Kemahasiswaan dan Kemahasiswaan
Kerja sama
dan Kerjasama.

Rencana
Untuk mengendalikan
Keputusan Rektor
kualitas lembaga.
tentang pusat
kegiatan
pengkajian ilmu
keagamaan Islam.
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, transparan dan akuntabel

1. RPDJPI tentang
pembinaan
profesionalitas
ASN pada
Madrasah,
Pendidikan
Keagamaan
Islam, PTKI, dan
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dan Kerjasama
serta PTID.

Keputusan
baru

Rencana
Keputusan Rektor
tentang
pembinaan
profesional PNS
dan Non PNS di
Lingkup IAIN
Ternate.

Untuk menindak
lanjuti implementasi
PDJPI tentang
pembinaan
profesionalitas ASN.

Kepala Biro AUAK

Wakil Rektor
Bidang
Administrasi
Umum,
Perencaanaan
dan Keuangan.
Kabag Umum,
Kasubbag

2020

2022

2022

2022

Pesantren.

OKPP.

2. RPDJPI tentang
pengelolaan
pegawai pada
Madrasah,
Pendidikan
Keagamaan
Islam, PTKI, dan
Pesantren

Keputusan
baru

Rencana
Keputusan Rektor
tentang
pengelolaan
pegawai di lingkup
IAIN Ternate

Untuk menindak
lanjuti PDJPI tentang
pembinaan
profesionalitas ASN
pada Madrasah,
Pendidikan
Keagamaan Islam,
PTKI, dan Pesantren.

Kepala Biro AUAK

3. RPDJPI tentang
pengintegrasian
dan interkoneksi
data nasional
Pendidikan Islam.

Keputusan
baru

Untuk menindak
lanjuti PDJPI tentang
pengintegrasian dan
interkoneksi data
nasional Pendidikan
Islam.

Wakil Rektor
Bidang Administrasi
dan Keuangan

4. RPDJPI tentang
SOP satuan kerja
di lingkungan
Ditjen.
Pendidikan Islam
berdasarkan PMA
yang baru .

Keputusan
baru

Rencana
Keputusan Rektor
tentang
pengintegrasian
dan interkoneksi
data nasional
Pendidikan Islam
Rencana
Keputusan Rektor
tentang
Penyusunan SOP
IAIN Ternate.

Untuk menindak
lanjuti PDJPI tentang
SOP satuan kerja di
lingkungan Ditjen.
Pendidikan Islam

Ketua LPM

5. RPDJPI tentang
petunjuk Teknik
analisis dan
pengukuran
beban kerja

Keputusan
baru

Rencana
Keputusan Rektor
tentang TIM
analisis Beban
Kerja Tenaga
Pendidik dan
tenaga
Kependidikan.

Untuk menindak
lanjuti PDJPI tentang
petunjuk Teknik
analisis dan
pengukuran beban
kerja.

Kepala Biro AUAK

Kabag Umum,
Kasubbag
OKPP.

2022

PTID IAIN
Ternate

2023

Gugus Mutu,
Unit Mutu dan
Program Studi.

2022

Wakil Rektor
Bidang
Administrasi
dan Keuangan
dan OKPP.

2023
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6. RPDJPI tentang
pengukuran
kinerja jabatan
fungsional di
lingkungan
Ditjen.
Pendidikan Islam

Keputusan
baru

7. RPDJPI tentang
implementasi
pengarus
utamaan gender
pada satuan
Pendidikan Islam
.

Keputusan
baru

Rencana
Keputusan Rektor
tentang
pengukuran
kinerja jabatan
fungsional tenaga
Pendidik dan
tenaga
kependidikan di
lingkup IAIN
Ternate
Rencana
Keputusan Rektor
tentang
pengarustamaan
Gender di Lingkup
IAIN Ternate.

Untuk menindak
lanjuti PDJPI tentang
pengukuran kinerja
jabatan fungsional di
lingkungan Ditjen.
Pendidikan Islam.

Kepala Biro AUAK

Wakil Rektor
Bidang
Administrasi
Umum,
Perencanaan
dan Keuangan
serta OKPP.

2024

Untuk menindak
lanjuti PDJPI tentang
implementasi
pengarus utamaan
gender pada satuan
Pendidikan Islam.

Wakil Rektor
Bidang Akademik

LPM, Wakil
Dekan Bidang
Akademik dan
Koordinator
Program Studi.

2024
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