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KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kine{a Tahun 2016

dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanhkan dalam Undang-undang

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

lnstansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kine{a, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi
Pemerintah-

Laporan kine{a tahun 2016

ini menyajikan capaian kinerja

sesuai target-

target yang tercantum dalam Sasaran Renstra 2014-2018 yaitu peningkatan penerima

beasiswa; peningkatan kualitas dan kuantitas prodi sesuai kebutuhan stakeholder;
peningkatan kualitas dan kuantitas lulusan; peningkatan kuatifikasi dan kompetensi

sdm; pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; penguatan tata

kelola; dan penguatan sarana dan prasarana perguruan tinggi. Universitas Jambi
benrpaya terus meningkatkan akuntabilitas kinerjanya, diantaranya akan melakukan

review Renstra 2014-2018, mempertajam indikator kinerja utama, dan melakukan
evaluasi atas capaian kinerja berdasarkan orientasi berdasarkan pada oulcome.

Laporan kinerja ini disusun merlgacu kepada indikator-indikator yang telah
ditetapkan dalam Renstra Universitas Jambi 2014-2018, serta berdasarkan prinsip

transparansi

dan akuntabilitas, agar masyarakat dan berbagai pihak

yang

berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja Universitas Jambi.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan

sebagai

pertanggung jawaban Universitas Jambi atas mandat yang diemban dan kinerja yang
telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kine{a Universitas Jambi dimasa
yang akan datang.

Jambi,

Februari 2017

Rektor
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PD,R}IYATAAN TEI.AH DIRX,Vru
LAPORAN AKUNTABILTTAS KINER,TA UNTVERSMAS JAMBI
TAIIUN ANGGARAN 2016

Ifumi telah m€rwiu laporan Kinerja instansi pemerintah Universitas Jambi untuk tahun
mggaan 2016 sesuai Podosun Reviu atas laporan Kinerja. Substansi informasi yang
dimuu dalam Laporan Kine{a meajadi tanggung jawab manajemen Universitas Jambi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan teftatEs lEporEn kinerja telah disajikan
secara akurat, andal, dan valid.

Hasil reviu kami menunjukkan bahwa Univ€rsitas Jambi telalr menetapk&n tujuan yang
berorientasi keluaran, (outplt), namur sasaran dalam lndikator Kinerja

Utmu

belum

berorientasi hasil (outcome). Renstra Universitas Jambi belum s€laras denean Renstra
Kemente..ian fuset, Teknologl. dan Pendidikan Tinggi. Oleh karena

itu, Universitas

Jambi akan segera menyusun revisi Renstra agar selaras dengan Renstra Kementerian
Ris€t, Telnologi, dan P€ndidikan Tinggi-

Berdasarkan reviu kami kecuali terhadap catBtan psda paragraf ketiga

terdapd

kodisi

di

atas, tidak

atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakrni keandalan

infomasi yrng disajikan di dalam laporan kine{a ini.

I

3 Februari 20 I 7
Pengawasan Intern
Jambi

{,\
s.E., M.SA., Ak., C.A.
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IKHTISAR EKSEKUTIF
laporan kine{a ini disusun sebagai wujud dan tekad Universitas
Jambi dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam
Undang-undang Nomor

8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilias Kine{a Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata
Cara Reviu atas l-aporan

Kine{a lnstansi Pemerintah.

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi,

tugas pokok Universitas

Jambi yang dijalankan oleh Rektor

adalah

menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang akademik dan non-akademik.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Universitas Jambi memiliki fungsi

memberikan pelayanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa, melakukan
pengembangan

ilmu, dan atau seni melalui penelitian ilmiah.

Dengan

demikian, tugas pokok dan fungsi Universitas Jambi yang dijalankan oleh
Rektor pada hakekatnya adalah menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi yang
mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan

penjabaran sebagai berikut:

l.

Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi jenjang diploma,
sarjana, dan pascasat'ana,

2.

Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan,

teknologi dan/atau kesenian;

3.
4.

Melaksanakanpengabdian kepada masyarakat;

Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan
lingkungan; dan

5.

Melaksanakan kegiatan layanan administratif.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi, Universitas Jambi
menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi. Masing-masing
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sasaran strategis memiliki indikator kinerja sebagai alat mengukur tingkat

ketercapaiamya. Hasil pengukuran kinerja tahun 2016 bisa dilihat dari
ketercapaian masing-masing indikator kinerja, yaitu:

l.

Sasaran peningkatan penerima beasiswa dengan dua indikator kinerja yang

semuanya sudah mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian Kinerja
sasaran ini mencapai 100% baik fisik maupun realisasi anggaran.

2. Sasaran peningkatan kualitas dan kuantitas prodi sesuai kebutuhan

Dari

stakeholder dengan 16 indikator kine{a yang ditetapkan.

16 Indikator

tersebut 6 indikator kine{a belum mencapai target dan l0 indikator kinerja
sudah mencapai hrget. Secara nta-rata pencapaian kinerja fisik mencapai
94%o dan realisasi anggaran 81 ,99%.

3. Sasaran peningkatan kualitas dan kuantitas lulusan dengan
kinerja,

4

indikator kinerja diantaranya mencapai target dan

6

indikator

2

indikator

kinerja sudah mencapai target. Secara rata-rata pencapaian kinerja fisik
mencapai 650/o dan realisasi anggaran 48,747o.

4. Sasaran peningkatan kualifikasi dan kompetensi sdm dengan 8 indikator
kineda , 2 indikator kinerja diantaranya mencapai target, dan 6 indikator
kineg'a tidak mencapai target. Secara rata-rata pencapaian kinerja fisik
mencapai 5l% dan realisasi anggaran 49,48%.

5. Sasaran pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
dengan

2l

indikator kinerja yang ditetapkan . Dari

2l

indikator kinerja

tersebut 13 indikator kinerja mencapai tuget dan 8 indikator kinerja tidak
mencapai target. Secara rata-rata pencapaian kinerja fisik mencapai 71,59%
dan realisasi anggaran 91,86%.

6.

Sasaran penguatan tata kelola dengan 15 indikator

kine{a yang ditetapkan.

Dari 15 indikator kine{a tersebut 6 indikator kine{a tidak mencapai target
dan 9 indikator kinerja mencapai target. Secara rata-rata pencapaian kine{a

fisik mencapai 91,95% dan realisasi anggaran

90,11o/o.

7. Sasaran penguatan sarana dan prasamna perguruan

tinggi

dengan

5

indikator kine{a dan telah mencapai target semua. Secara rata-rata
pencapaian kinerja fisik mencapai 1680/o dan realisasi anggaran 98,36%.
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Alokasi anggaran Universitas Jambi tahun 2016 yang digunakan untuk

mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam
perjanjian kine{a adalah sebesar Rp. 279.904.596.000,-. Dari pagu anggaran

tersebut untuk mencapai target kine{a yang ditetapkan berhasil terserap
sebesar

Rp. 247.059.177.379,- atau persentase terserap anggaran sampai

dengan desember 2016 adalah sebesar Rp. 88,27

o/o.

Realisasi penyerapan DIPA Tahun 2016

ini meningkat dari

tahun

sebelumnya yang hanya mencapai 72,56.%. Berdasarkan program )rng
dilaksanakan pada tahun 2016 realisasi penyerapan anggaran terbesar adalah

untuk dukungan manajemen PTN/Kopertis yaitu

95,28o/o, sedangkan

penyerapan anggaran untuk program peningkatan layanan tridharma perguruan

tinggi sebesar 82,52%.

Dari hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pencapaian kinerja
Universitas Jambi diperlukan beberapa langkah perbaikan. Strategi yang dapat
dilakukan untuk melaksanakan langkahJangkah perbaikan tersebut adalah:

l.

Melakukan sosialisasi dan workshop penyusunan laporan kineqja pada
unit ke{a dilingkungan Universitas Jambi

2.

Melaksanakan musyawarah perencanaan secara be{enjang pada tingkat
universitas dan unit ke{a

3.

Melakukan pemantauan secara berkala melalui pelaporan triwulan dari

unit kerja untuk

mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang

dihadapi dalam implementasi kegiatan yang diusulkan

Dengan semakin baiknya pemahaman terhadap permasalahan dalam
pencapaian

kine{a serta didukung oleh komitmen semua unit ke{a

dan

pimpinan universitas, Universitas Jambi akan terus berupaya meningkatkan
kinerjanya sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai
lembaga pendidikan tinggi.
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I

PENDAHULUAN
I.1 LATARBELAKANG
Universitas Jambi adalah lembaga pendidikan tinggi

di lingkungan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan yang dipimpin oleh Rektor

yang berada

di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri fuset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Universitas Jambi ditetapkan sebagai
Perguruan Tinggi Negeri melalui Keputusan Presiden Nomor

4l Tahun

1982.

Universitas Jambi merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di

Propinsi Jambi yang menawarkan pendidikan tinggi dari berbagai disiplin
keilmuan. Berbekal pengalaman selama lima dekade dan didukung oleh dosen
dan pegawai berdedikasi tinggi, kepemimpinan yang kuat dengan komitmen
yang teguh, serta kepercayaan masyarakat yang tinggi, Universitas Jambi akan
senantiasa berkomitmen dan memainkan peranan penting dalam menghasilkan

lulusan berkualitas demi masa depan bangsa. Komitmen jangka panjang
Universitas Jambi adalah aldif ikut ambil bagian dalan meningkatkan daya
saing bangsa melalui pendidikan tinggi bermutu.

Saat

ini

Universitas Jambi memiliki 13 Fakultas, yakni Fakultas

Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas petemakan, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Kedokteran dan llmu Kesehatan,
Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Teknologi pertanian, Fakultas Ilmu
Budaya, Fakultas llmu Sosial dan Politik, Fakultas Kehutanan, Fakultas Teknik

dan Fakultas Ilmu Keolahragaan, serta satu Program pascasarjana. Total
keseluruhan program studi aktif yang dilayani adatah 88 program studi yang

terdiri atas 4 program studi jenjang 53, 19 program studi jenjang 52,
program studijenjang S1, 2 program studi jenjang

Dl

, 8 program studi jenjang

D3, dan 3 Prodi Jenjang Profesi sebagaimana disajikan pada tabel tampiran
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I.2. MAKSUD DAN TUJUAI\
Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum
dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang
menenrukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara
negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

laporan Kine{a (LAKIN) disusun sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban Rektor Universitas Jambi atas pelaksanaan
program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai visi dan

misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan Laporan ini

adalah

untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan kinerja Universitas

Jambi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi
stakeholders demi perbaikan kinerja Universitas Jambi. Selain untuk
memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kine{a lnstansi pemerintah, serta
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, pelaporan

Kine{a, dan Tata Cara Reviu Atas taporan Kinerja Instansi pemerintah.

I.3.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi,
tugas pokok Universitas Jambi yang dijalankan oleh Rektor adalah
menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang akademik dan non-akademik.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Universitas Jambi memiliki fungsi
memberikan pelayanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa, melakukan
pengembangan

ilmu, dan atau seni melalui penelitian ilmiah.

Dengan

demikian, tugas pokok dan fungsi Universitas Jambi yang dijalankan oleh

I-4PoR4N
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Rektor pada hakekatnya adalah menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi yang
mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan

penjabaran sebagai berikut:

l.

Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi jenjang diploma,
sarjana, dan pascasa{ana;

2.

Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan,

teknologi danlatau kesenian;

3.
4.

Melaksanakanpengabdiankepadamasyarakat;
Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan
lingkungan; dan

5.

Melaksanakan kegiatan layanan administratif.

I.4.

STRUKTURORGANISASI
Sebagaimana tercantum dalam Permendikbud

No. 19 Tahun

2014

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi, Universitas Jambi
mempunyai organ yang terdiri atas:
I

.

Rektor

2. Senat
3. Satuan Pengawasan Intemal
4. Dewan Pertimbangan

1.

Rektor sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan Universitas

Jambi terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor, Biro, Fakultas
Pascasarjana,

a)

dan

kmbaga dan Unit Pelaksana Teknis.

Rektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina
pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan
lingkungan

b)
I,APORAN

.

Wakil Rektor, terdiri atas :

I(IIIERL{ TAHAN 20I6
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l)

Wakil Rektor Bidang Akademik, mempunyai tugas membantu
Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat.

2)

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, mempunyai

tugas

membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di
bidang administrasi Umum, keuangan dan kepegawaian.

3)

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, mempunyai
tugas membantu Rektor dalam memimpin
kegiatan

di

penyelenggaraan

bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, dan

layanan kesej ahteraan mahasiswa.

4)

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan

Sistem

Informasi, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin
penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, keda sama, dan
sistem informasi.

c)

Biro, Biro terdiri

)
2)
I

d)

atas:

Biro Akademik dan Kemahasiswaan; dan
Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan.

Fakultas dan Pascasa{ana merupakan

unsur

pelaksana akademik

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Fakultas

mempunyai tugas mengoordinasikan

dan

menyelenggarakan

pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam

satu

rumpun

ilmu pengetahuan dan teknologi. Pascasa{ana mempunyai

tugas

melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor

bidang ilmu multidisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu
program magister dan program doktor yang diselenggarakan oleh
fakultas.
e)

Lembaga adalah unsur pelaksana akademik
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi

di

di bawah Rektor

yang

bidang penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran dan
penjaminan mutu serta pengembangan teknologi dan sistem informasi
untuk pendidikan. kmbaga terdiri atas

I-APoRAN KIIIER.IA TAHUN 20I6
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1) kmbaga Penelitian dan

Pengabdian Kepada Masyarakat

mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan,memantau,

dan

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat.

2)

kmbaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
mempunyai tugas melaksanakan,mengoordinasikaq memantau,

dan mengevaluasi kegiatan pengembanganpembelajaran

dan

penjaminan mutu

3)

Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
mempunyai tugas melaksanakan,mengkoordinasikan, memantau,

dan mengevaluasi kegiatan pengembangan teknologi informasi
dan komunikasi.

f)

Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT merupakan unsur
penUniversitas Jambing Universitas Jambi UPT terdiri atas:

l)

UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian
layanan kepustakaan.

2) UPT

Pengembangan Kemahasiswaan mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan pengembangan

dan

peningkatan

kompetensi mahasiswa.

3)
4)

UPT Bahasa mempunyai tugas melaksanakan peningkatan
kemampuan danpelayanan uji kemampuan bahasa.
UPT layanan Intemasional mempunyai tugas melaksanakan
urusan fasilitasi kerja sama intemasional, pelayanan mahasiswa,

pendidik, dan tenaga kependidikan asing serta promosi
internasional Universitas Jambi.

5) UPT laboratorium

Dasar dan Terpadu mempunyai

melaksanakan layanan laboratorium dasar

untuk

tugas

program

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2.

Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan
pengawasan akademik

T,APOMN I{TNERJA TAHUN 20I6
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3.

Satuan Pengawasan Internal sebagai organ yang menjalankan fungsi
pengawasan non-akademik.

4. Dewan

Pertimbangan sebagai organ

yang menjalankan

fungsi

pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan universitas
Jambi
Bagan Struktur Organisasi Universitas Jambi sebagaimana ditetapkan

melalui Permendikbud No. 19 Tahun 2014 tentang organisasi dan Tata Kerja
Universitas Jambi dapat dilihat pada lampiran 2.

1.5.

SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Universitas Jambi

didukung oleh tenaga kependidikan (pegawai) dan tenaga pendidik

(

Dosen).

Sebaran mengenai jumlah SDM tersebut menurut unit kerja dilingkungan
Universitas Jambi disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pegawai dan Dosen Universitas Jambi
DOSEN

UNIT KERJA

NO

PNS

KONTRAK

TENAGA
KEPENDIDIKAN
PNS

KONTRAK

I

BUPK

106

188

2

BAK

66

50

3

Fakultas Ekonomi

Dan

Bisnis

l19

2t

t7

5l

4

Fakultas Hukum

82

7

l6

27

5

FKIP

169

s0

22

60

6

Fakultas Pertanian

ll6

9

25

2l

7

Fakultas Peternakan

97

7

20

l0

8

Fakultas Ilmu Budaya

23

34

9

9

Fakultas Teknik

7

21

6

Teknolosi

l9

65

ll

Fakultas Kehutanan

l0

24

6

t2

Fakultas

16

l6

l5

l0

Fakultas Sains

Dan

Teknologi
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DOSEN

UNIT KERJA

NO

TENAGA
KEPENDIDIKAN

PNS

KONTRAK

t7

t4

7

8

l5

t2

62

25

PNS

KONTRAK

Pertanian

l3
t4

l5

Fakultas

Ilmu

Keolahragaan

Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik
Fakultas Kedokteran Dan
Ilmu Kesehatan

t6

Pascasarjana

l7

Kampus Sarolangun

9

39

l0

70

l3

TOTAL

745

308

604

311

1.5.1. Tenaga Pendidik
Jumlah Tenaga Pendidik (Dosen) saat ini sebanyak 1.053 orang yang

terdiri atas 182 orang berkualifikasi pendidikan s3 (17%), 826 orang
berkualifikasi pendidikan 52 (79%), dan 45 orang yang berkualifikasi
pendidikan

Grafik

sl

(4%). untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar

1.1 Tenaga Pendidik Universitas Jambi berdasarkan

pendidikan

79%

s1
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Dengan jumlah mahasiswa terdaftar pada semester ganjil 201612017

sebanyak 25.363 orang, rasio dosen dengan mahasiswa adalah

sebanyak 1.053

orang

dosen yang ada,

l:24. Dari

35 orang di antaranya sudah

menduduki jabatan akademik Guru Besar (Profesor).

1.5.2. Tenaga

Kependidiken

Tenaga kependidikan Universitas Jambi saat ini berjumlah 915 orang

yang terdiri atas 42 orang berkualifikasi 32 (5%), 418 orang yang
berkualifikasi Sl (45%),60 orang berkualifikasi Diploma (7o/o), 344 orang
berkualifikasi SMA (37%),35 orang berkualifikasi SMP (4%), dan 16 orang
berkualifikasi SD (z%).Rasio karyawan dengan mahasiswa saat

ini

adalah

1:28.

Grafik

1.2 Tenaga Kependidiksn Universitas Jambi berdesarknn

Kualifikasi pendidikan

Distribusi Sumber Daya Manusia dilingkungan Universitas Jambi
baik untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilihat pada tabel
berikut.
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I.6.

ANGGARAN

Pagu Anggaran Universitas Jambi Tahun 2016
Rp.219.904.596.000,- yang terdiri dari Dana Rupiah Mumi

sebesar
sebesar

Rp. 146.254.596.000,- dan Dana PNBP Sebesar Rp. 133.650.000.000,-.
Dari sisi jenis belanja, anggaran tersebut dialokasikan untuk Belanja

Pegawai sebesar Rp.110.722.746.000,-(39,55%), Belanja Barang sebesar
Rp. 148.356.769.000,{53%), dan Belanja Modal sebesar Rp. 20.825.081.000,(7,44%).

I.1.

SISTEMATIKAPENYAJIAN
Sistematika penyajian laporan kine{a Universitas Jambi tahun 2016

adalah sebagai berikut:

l.

Ikhtisar Eksekutii menyajikan ringkasan pencapaian kinerja
Universitas Jambi Tahun 2016.

2.

Bab.

l-

Pendahuluan

Pada bab

ini disajikan latar belakang penyusunan laporan, maksud

dan

tujuan, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi, sumber daya manusia
dan anggaran.

3.

Bab. II

-

Perencanaan dan Perjanjian

Pada bab

ini

Kine{a

diuraikan ringkasan pe{anjian kine{a tahun yang

bersangkutan

4.

Bab III

-

Akuntabilitas Kine{a Tahun 2016

Menjelaskan tentang pengendalian, pengukuran

dan

sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta pencapaian kinerja
sebagai pertanggungiawaban terhadap pencapaian sasaran strategis
pada tahun 2016.

5.

Bab

IV

Pada bab

Penutup

ini diuraikan simpulan umum

atas capaian kinerja organisasi

serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kine{anya.
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PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS
Scjalan dengan mandat Utrdang-Undang Dasar 1945, Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi, dan Undang-undang Nomor

18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, pengembangan

dan

Penerapan lptek, serta dengan mempertimbangkan kondisi umum dan aspirasi

masyarakat, kerangka

ke{a logis untuk

menopang daya saing nasional,

mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan mencermati visi, misi, tujuan dan
sasaran strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi, maka

visi, misi, tujuan dan

sasaran strategis Universitas Jambi dirumuskan

sebagaimana disaj ikan pada uraian berikut.

l.

Visi Universitrs Jambi
Visi Universitas Jambi adalah:

"Pede tahun 2025 Universitas Jambi menjadi pergururn tinggi
bermutu dengan berbagai pusat unggulan yang inovatif dan
kompetitif secera nasional den internasional,'.

2.

Misi Universitas Jambi
Untuk mencapai visi di atas, Univenitas Jambi menetapkan misi
sebagai berikut

l.

:

Mengupayakan

dan menjamin akses pendidikan tinggi

yang

berkualitas dan tefangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dengan
berlandaskan pada asas kesetaraan (layanan prima pendidikan tinggi).

2.

Menghasilkan sumberdaya manusia yang handal dan mampu
berkompetisi secara global.
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J.

Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi

dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian

kepada

masyarakat.
4.

Mengembangkan tatakelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien

berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, tanggung
j awab dan

akuntabilitas.

Tujuan dan Sasaran Strategis
Berdasarkan

visi dan misi yang telah

dirumuskan, tujuan

penyelenggaraan Universitas Jambi adalah sebagai berikut.
I

.

Membuka dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk
berkembang menjadi masyarakat modern yang menghayati iman dan
taqwa serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

2.

Mengembangkan sumberdaya manusia

yang berilmu,

kreatif,

berdisiplin, bermoral dan beretika, berdedikasi tinggi dan mampu
menyesuaikan diri serta bersaing dalam pengembangan ilmu
pengetahuan teknologi dan/atau seni.

3.

Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi

dan/atau seni dan mengupayakan pengguniurnnya dalam rangka
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, serta melestarikan dan
memperkaya kebudayaan nasional.

4.

Mengembangkan suasana demokatis yang mendukung kebebasan
akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan secara
bertanggungiawab.

5.

Mengembangkan dan memantapkan tata kelola organisasi yang sehat
dan baik.

6.

Memenuhi kebutuhan sarana dan prasamna yang mendukung
pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

L4POMN KINERJA TAHUN 2016
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Tujuan penyelenggaraan Universitas Jambi tersebut kemudian
dijabarkan dalam 7 (tuJuh) Sasaran Strategis yaitu

:

1. Peningkatan penerima beasiswa

2. Peningkatan kualitas

dan kuantitas prodi sesuai kebutuhan stakeholder

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas lulusan

4. Peningkatan kualifikasi

dan kompetensi SDM

5. Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

6. Penguatan

tata kelola

7. Penguatan

sarana dan prasarana perguruan tinggi

sasaran-sasaran strategis

di

atas mengacu kepada

Rencana

strategis universitas Jambi 2014-2018 yang selanjutnya dituangkan
kedalam kegiatan-kegiatan sebagaimana disajikan pada perjanjian kinerja

Universitas Jambi Tahun 2016. Pernyataan perjanjian Kinerja beserta
Iampirannya disajikan pada Lampiran

3,

sedangkan uraian indikator

kinerja berdasarkan sasaran strategis pada perjanjian Kinerja tersebut
disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel2.l snsaren strategis dan Indikator Kinerja perjanjian Kinerja
Universitas Jambi Tahun 2016
NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

STRATEGIS

l.

Peningkatan

Penerima Beasiswa PPA

TARGBT

160

Org

2195

Org

36

Keg

Penerima

2.

Beasiswa

Penerima Beasiswa Bidikmisi

Peningkatan

Jumlah Proposal Akreditasi

Kualitas dan
Kuantitas Prodi

Terpenuhinya kegiatan

Sesuai

Pendidikan/Pen gaj aran/Perkul iahan
(Termasuk Penyelenggaraan Praktek)

12

Bln

Jumlah Kegiatan Pengembangan
Pembelajaran (Sl)

7l

Keg

Kebutuhan
Stakeholder
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NO

SASARAN

lam6i

INDIKATOR KINERJA

STRATEGIS

Jumlah Kegiatan Pengembangan
Pembelajaran (S2)

54

Keg

Jumlah Kegiatan Penganbangan
Pembelajaran (53)

4

Keg

Jumlah Kegiatan Pengembangan
Pembelajaran Pendidikan Vokasi

4

Keg

22

Keg

Jumlah Kegiatan Pengembangan
Pembelaj aran Pendidikan Pro fesi

Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan

s68

unit

Jumlah Pengadaan Peralatan Laboratorium

708

unit

9.1l6

Eks

Jumlah Pengadaan Buku Perpustakaan
Jumlah Pengadaan Alat Pengolah Data dan

Informasi

30 unit

Jumlah Pengadaan Meubelair

966

Jumlah Pengadaan AC

128 Unit

Jumlah Gedung Pendukung Layanan
Jumlah Pengadaan Bahan Kuliah dan Bahan

3.

TARGET

36

unit

Pkt

Praktikum

15 Pkt

Jumlah Kegiatan Pengembangan PBM

13

Keg

5

Keg

Peningkatan

Jumlah Kegiatan Penerimaan Maru

Kualitas dan
Kuantitas
Lulusan

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Mahasiswa

96

Keg

Jumlah Kegiatan Pengembangan Penalaran
Mahasiswa

137

Keg

Jumlah Kegiatan Pengambangan
Kewirausahaan
Jumlah Kegiatan Pengambangan Minat dan
Bakat Mahasiswa
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NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

STRATEGIS

4,

Peningkatan

Kualifikasi dan
Kompetensi

SDM\

Terpenuhinya Publikasi Dan Promosi

12

Jumlah Dosen Penerima Bantuan Studi S2/S3

75 0K

44

Keg

Jumlah Tenaga Pendidik Penerima Beasiswa
52 Dalam Negeri

I

ORG

Jumlah Tenaga Pendidik Penerima Beasiswa
53 Luar Negeri

I

ORG

Jumlah Dosen yang mengikuti kegiatan
seminar ilmiah Internasional

20K

Jumlah Dosen Yang Mengikuti kegiatan
seminar ilmiah Nasional

15 0K

S

eminarllokakarya/workshop/Pe

lat

ihan/Kurs

dll

Jumlah Kegiatan Peningkatan Kompetensi

pendidik dalam PBM
Jumlah Kegiatan Pengembangan Sumber
daya Manusia
Pengembangan

Bln

Jumlah Kegiatan
us

5.

TARGET

Jumlah Laporan Penelitian

7

Keg

33 Keg
3

Jdl

Penelitian dan
Pengabdian
Kepada
Masyarakat

Jumlah Laporan Penelitian Pengembangan

Karya llmialr/Seminar/Iptek dan Seni

494

Jdl

Jumlah Kegiatan Evaluasi Proposal dan
Review Hibah Penelitian

3

Keg

Jumlah Kegiatan Seminar/Desiminasi Hasil
Penelitian Tingkat Fakultas

I

Keg

Jumlah Kegiatan Seminar Hasil Peneltian

2

Keg

Swadana

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerjasama
Jumlah Kegiatan Penerbitan Jurnal

LAPOR4N KINERJA TAH(IN 2016

ls

Jdl

2A6

Keg

L4

'Uniaersitas Jam6i

NO

SASARAN

INDIKATOR KINER.IA

STRATEGIS

TARGET

Jumlah Kegiatan Penerbitan Artikel pada

9

Keg

20

Keg

I

Keg

I

Keg

3

Jdl

JurnalOnline
Jumlah Kegiatan Penghimpunan Artikel

Ilmiah
I

Jumlah Kegiatan Pelatihan Penulisan

Jumallnternasional
Jumlah Kegiatan Pengembangan Jurnal

Elektronik
Jumlah Proposal

HAKI

Jumlah Laporan Pengabdian Pada Masyarakat

219

Jdl

Jumlah Kegiatan Seleksi Proposal dan
Monitoring Pelaksanaan PBM

2

Keg

Jumlah Kegiatan Evaluasi Proposal dan
Review Hibah Pengabdian Masyarakat

3

Keg

Jumlah Laporan Hibah Pengabdian pada
Masyarakat

il

Jdl

Jumlah Kegiatan Seminar Hasil PPM

I

Keg

Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Bapel Kukerta

2

Keg

Jumlah Kegiatan Kerjasama Pengabdian
Masyarakat Dengan Pemerintah

I

Keg

kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Pengabdian Masyarakat

(BOPTN)
Jumlah Kegiatan Kerjasama Bertasis
Penelitian dan Pengernbangan (BOPTN)
6.

Penguatan Tata

kelola

Terbayarnya Gaji dan TUniversitas
Jambingan Pegawai dan Dosen
Terpenuhinya Operasional dan Perneliharaan
Perkantoran
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NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

STRATEGI$

Terpenuhinya Penyelenggaraan Administrasi

TARGET

Pendidikan

12

Bln

Terpenuhinya Operasional Perpustakaan

12

Bln

12

Bln

I

I

Terpenuhinya Layanan Perkantoran Satker

(BOPTN)
Jumlah Kegiatan Pengembangan Sistem Tata

kelola

31 Keg

Jumlah Kegiatan Pengembangan
Kelembagaan

16

Keg

Jumlah Kegiatan Dokumen Kepegawaian

l8

Keg

Terpenuhinya Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran

12

Bln

Jumlah Kegiatan Laporan BMN

43

Keg

Terpenuhinya kegiatan
Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/updati

12

Bln

Jumlah Kegiatan Analisis/Pengkajian
Pengembangan Organisasi dan Tatalaksana

l0

Keg

Jumlah Kegiatan Layanan Teknologi

l0

Keg

2

Keg

6l

Keg

Jumlah Pengadaan Kendaraan

I

Unit

Jumlah Pembuatan Jalan Lingkungan Kampus
Telanai

I

Pkt

ng/Analisa Data dan Statistik

Informasi
Jumlah Kegiatan Dokumen Perencanaan dan
penganggaran

I

Jumlah Kegiatan Laporan keuangan dan
Kinerja Satker
Penguatan
Sarana dan
Prasarana

Perguruan

Tinggi

Jumlah Pengadaan Buku-buku Perpustakaan

(BOPTN)
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NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

STRATEGIS

TARGET

Jumlah Pengadaan Peralatan pendidikan

(BOPTN)

209

unit

1

unit

Jumlah Pengadaan Peralatan Laboratorium

(BOPTN)

Program

Anggaran

1. Dukungan manajemen PTN/l(opertis

Rlp.125.722.746.000

2. Peningkatan

Rp.154.181.850.000

layanan tridharma perguruan tinggi

Rp.279.904.s96.000
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3.I CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran capaian kinerja Universitas Jambi tahun 2016 dilakukan

dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator

kinerja pada masing-masing sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja
Universitas Jambi tahun 2016 secara umum dapat dikatakan bahwa target
kinerja yang direncanakan di tahun 2016 berhasil dipenuhi, bahkan terdapat
capaian yang melebihi target yang telah ditentukan, walaupun beberapa
indikator kine{a belum mencapai target.
Secara lebih detil capaian indikator kine{a utama dijelaskan dalam
analisis capaian kine{a sebagai berikut:

SASARAN 1 : PENINGI(ATAN PENERIMA BEASISWA
Akses ke layanan pendidikan tinggi belum merata bahkan terjadi
ketimpangan tingkat partisipasi antara kelompok masyarakat kaya dan miskin.

Kelompok masyarakat miskin tidak mampu menjangkau layanan pendidikan
tinggi karena kesulitan ekonomi dan terhambat oleh ketiadaan biaya. Kendala
finansial menjadi masalah utama bagi lulusanJulusan sekolah menengah dari
keluarga miskin untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Selain

itu

untuk

mondorong peningkatan prestasi mahasiswa perlu juga didukung oleh
pemberian beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (ppA) dengan tujuan

untuk meningkatkan kualitas lulusan Universitas Jambi. Oleh karena itu
Sasaran peningkatan penerima beasiswa merupakan upaya yang harus
dilakukan dengan menetapkan dua indikator kinerja yaitu penerima beasiswa
PPA dan penerima beasiswa bidikmisi.
Pada tahun 2016 tingkat capaian kedua indikator kinerja untuk sasaran

peningkatan penerima beasiswa adalah sebagai berikut:

T-APOR,4N
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Tabel 3.1 Capaian Sasaran Peningkatan Penerima Beasiswa Tahun 2016
SASARAN

INDIKATOR
KINERIA

CAPAIAN
TAHUN
2015

Peningkatan

Penerima

Penerima

Beasiswa PPA

TAHUN 2016
TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100

160

Mhs

160

Mhs

to0%

100

2.195

mhs

2.195

mls

100%

Beasiswa
Penerima
Beasiswa

Bidikmisi

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sasaran peningkatan penerima
beasiswa terealisasi sepenuhnya, baik pada penerima beasiswa ppA maupun

penerima beasiswa bidikmisi. Uraian mengenai analisis capaian kinerja
Sasaran strategis peningkatan penerima beasiswa disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja

1. Penerima Beasiswa PPA

Beasiswa PPA diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi
tinggi, dengan tujuan untuk:

a.
b.

Meningkatkan motivasi belajar mahasiswa

Meningkatkan prestasi mahasiswa baik dalam akademik&urikuler, kokurikuler maupun ekstra kurikuler

c"

Menjamin penyelesaian studi mahasiswa tepat waktu
Capaian kine{a penerima beasiswa PPA pada tahun 2016 mencapai

100% dimana target dari 160 mahasiswa terealisasi sepenuhnya. Capaian

kinerja

ini

sama dengan capaian kinerja tahun 2015 akan tetapi jumlah

penerima Beasiswa PPA tahun 2016

di

Universitas Jambi mengalami

penurunan. Jika dibandingkan dengan target jumlah penerima berdasarkan
Renstra Universitas Jambi 2014-2018 pada tahun yang sama realisasi ini jauh

lebih kecil atau sekitar 7,1%o. Hal ini dikarenakan penetapan kuota penerima
beasiswa dari Kementerian Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi untuk
Universitas Jambi pada tahun 2016 hanya sebanyak 160 penerima beasiswa,
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sementara pada tahun 2015 kuota yang diberikan sebanyak 630 penerima

beasiswa. Secara rinci perbandingan capaian kinerja tahun 2016 dengan
beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel3.2 Penerima Beasiswa PPA di Universitas Jambi
NO

TAHUN

JUMLAH PENERIMA

% CAPAIAI\

I

2013

610

100

2

20t4

630

100

3

201 5

630

100

4

2016

160

r00

Indikator Kinerja 2.Penerima Beasiswa Bidikmisi
Beasiswa bidikmisi yaitu bantuan biaya pendidikan bagi calon
mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki prestasi akademik baik

untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi sampai lulus tepat waktu.
Beasiswa Bidikmisi menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu dan

mempunyai potensi akademik baik untuk dapat menempuh pendidikan sampai

ke jenjang pendidikan tinggi dan menghasilkan sumberdaya insani yang
mampu berperan dalam memutus mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan
masyarakat.

Capaian kinerja penerima beasiswa bidikmisi pada tahun 2016
mencapai lO0% dimana dari target 2.195 mahasiswa terealisasi sepenuhnya.
Capaian kinerja ini sama dengan capaian kinerja tahun 2015. Akan tetapi jika

dibandingkan dengan target jumlah penerima berdasarkan Renstra Universitas

Jambi 2014-2018 pada tahun yang sama realisasi

ini

meningkat hingga

mencapai 199,5Yo. Secara rinci perbandingan capaian kinerja tahun 2016
dengan beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.
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Tabel3.3 Penerima Beasiswa Bidikmisi di Universitas Jambi
tahun 2013-2016
NO

TAHTIN

JUMLAH PENERIMA

I

2013

t.337

2

20t4

1.633

)

2015

1.874

4

2016

2.195

SASARAN 2. PENINGKATAN KUALITAS DAN KUAIITITAS PRODI
SESUAI KEBUTUHAII STAKEHOLDER
Perguruan Tinggi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional

memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa

dan

memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan tinggi juga berperan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang secara tidak langsung sangat
bermanfaat dalam meningkatkan kemalanuran negara. Oleh karena itu sasaran

peningkatan kualitas dan kuantitas prodi sesuai kebutuhan stakeholder harus
dilakukan.
Jumlah progrirm studi di Universitas Jambi meningkat dari tahun ke
tahun. Pada Tahun 2016 jumlah program studi tercatat sebanyak 88 program

studi. Perkembangan jumlah program studi tersebut dari tahun 2014 sampai
dengan 2016 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel3.4. Perkembangan Jumlah Program Studi
di Universitas Jambi Tahun 2014-2016

TAHUN

JUMLAH PROGRAM STUDI

2014

65

2015

8l

2016

88
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Dari 88 program studi yang ada di Universitas Jambi, 2 program studi
memperoleh akreditasi A, 27 progam studi memperoleh akeditasi B, dan 59

program studi memperoleh akreditasi C. Perbandingan antara jumlah program

studi dan jumlah program studi berakeditasi minimal B dapat dilihat pada
grafik berikut:

I

Jumlah Prodi

IJumlah Prodi
terakrditasi
minimal B

Gambar 3.1. Perkembangan Jumlah Program Studi dan Jumlah
Program Studi terakreditasi minimal B

Dari gambar diatas terlihat bahwa jumlah program studi meningkat
dari 65 program studi pada tahun 2014 menjadi

8l

program studi pada tahun

2015 alau dalam 2 tahun te{adi peningkatan sebanyak 16 program studi. Pada
sisi lain jumlah progam studi yang terakreditasi minimal B hanya meningkat
sebanyak 3 program studi dalam kurun waktu yang sama.

Berdasarkan kondisi diatas maka peningkatan kuantitas dan kualitas

program studi perlu ditetapkan sebagai sasaran strategis pada Tahun 2016
dengan 16 indikator kinerja. Dari 16 indikator kinerja yang ditetapkan terdapat

6 indikator kine{a yang belum

mencapai target,

5 indikator kinerja

yang

mencapai target, dan 5 indikator kine{a yang melebihi target, dengan capaian

terendah 37oh dan tertinggi 18070 serta rata-rata capaian sasaran strategis
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peningkatan kualitas dan kuantitas prodi sesuai kebutuhan stakeholder sebesar
93.560/o.

Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja berdasarkan indikator

kinerja tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel3.5 Capaian Sasaran Peningkatan Kualitas dan Kuantitas prodi
Sesuai Kebutuhen Stakeholder
TAHUN 2016

%

INDIKATOR KINERIA

SASARAN

Jumlah Proposal

2.

Akreditasi
Terpenuhinya

n Kualitas
dan

Kuantitas
Prodi

kegiatan
Pendidikan/Pengajar
an/Perkuliahan

Sesuai

Kebutuhan
Stakeholder

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

l00o/o

36 Keg

l6 Keg

44o/o

t00%

12 Bln

l2 Bln

100%

20r 5

l.

Peningkata

CAPAIAN
TAHUN

(Termasuk
Penyelenggaraan

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Praktek)
Jumlah Kegiatan
Pengembangan
Pembelaiaran (Sl)
Jumlah Kegiatan
Pengembangan
Pembelaiaran (S2)
Jumlah Kegiatan
Pengembangan
Pembelaiaran (S3)
Jumlah Kegiatan
Pengembangan
Pembelajaran

77o/o

7l

Keg

40 Keg

s6%

70o/o

54 Keg

20 Keg

37o/o

7s%

4 Keg

2 Keg

50o/o

0%

4 Keg

4 Keg

100%

0%

22Keg

22Keg

100%

83%

568 Unit

587 Unit

t03%

65o/o

708 Unit

975 Unit

t38%

127%

9. I 16 Eks

9.242 Eks

101%

88%

30 Unit

54 Unit

tE0%

99o/o

966 Unir

I.033 Unit

l07o/o

98%

128 Unit

Pendidikan Vokasi
Jumlah Kegiatan
Pengembangan
Pembelajaran
Pendidikan Profesi
Jumlah Pengadaan
Peralatan Pendidikan
Jumlah Pengadaan
Peralatan

Laboratorium

10.
I

l.

12.

Jumlah Pengadaan
Buku Pemustakaan
Jumlah Pengadaan
Alat Pengotah Data
dan Informasi
Jumlah Pengadaan

Meubelair

13.

Jumlah Pengadaan

AC
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CAPAIAN
TAHUN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

2015

14.

Jumlah Gedung
Pendukung

66yo

36

Pk

29 Pl4

8lo/o

560/o

15 Pkt

15 Pk1

100%

100%

l3 Keg

l3 Keg

100%

Lavanan

15. Jun ah Pengadaan
16.

Bahan Kuliah dan
Bahan Prakikum
Jumlah Kegiatan
Pengembangan

PBM

Berdasarkan Tabel 3.5 terlihat bahwa sasaran strategis peningkatan

kualitas dan kuantitas prodi sesuai kebutuhan stakeholder sebagian besar
tercapai. Uraian mengenai analisis capaian kinerja sasaran strategis
peningkatan kualitas dan kunatitas prodi sesuai kebutuhan stakeholder
disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja

1.

Jumlah Proposal Akreditasi

ini sebagian besar program studi di Universitas Jambi baik
pendidikan diploma, Sl, 52, dan 53 terutama program studi baru yang
Pada saat

ditetapkan berdasarkan mandat tahun 2013 dan 2014 masih terakeditasi C.

Selain

itu

beberapa pro$am studi

mendapatkan

juga melakukan reakeditasi

nilai akreditasi yang lebih baik. pada tahun 2016

untuk

kegiatan

pengusulan akreditasi dan re-akreditasi melalui pengajuan proposal akreditasi
sebanyak 36 kegiatan dengan realisasi hanya 16 kegiatan atau dengan capaian
sebesar 44o/o. Angka capaian

mencapai l00Vo. Hal

ini

ini lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang

disebabkan karena sebagian program studi yang

mengusulkan akreditasi belum dapat menyelesaikan penyusunan borang
akreditasi.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target

ini,

diantaranya (a) ketersediaan dan pengumpulan data pendukung untuk

pen)rusunan borang belum lengkap, dan
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minimal untuk pengusulan akeditasi terutama kuantitas dan kualifikasi dosen
pada program studi yang baru dibuka

Untuk mengatasi permasalahan tersebut beberapa langkah yang dapat
dilakukan adalah (a) penataan administrasi dan data akademik pada setiap
program studi baik yang berkaitan dengan mahasiswa, lulusan dan dosen, (b)

rekrutmen tenaga pendidik pada program-program studi yang baru harus
memilki kualifrkasi sesuai dengan ketentuan.

Indikator Kinerja

2.

Terpenuhinya kegiatan Pendidikan/pengajaran/
Perkuliahan (Termasuk Penyelenggaraan praktek)

Kegiatan

pendidikan/pengaj aran/perkuliahan

(termasuk

penyelenggaraan praktek) merupakan kegiatan utama didalam proses
pembelajaran

di

perguruan tinggi. Capaian kine{a terpenuhinya kegiatan

pendidikan/pengajaran/perkuliahan (termasuk penyelenggaraan praktek) pada
tahun 2016 mencapai 100%. Capaian kinerja ini sama dengan capaian kinerja

tahun 2015 yang juga mencapai 100%. Hal

ini

mengindikasikan bahwa

kegiatan pembelajaran disemua program studi dalam lingkungan Universitas
Jambi terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan.

Indikator Kinerja

3.

Jumlah Kegiatan Pengembangan pembelajaran (Sl)

Kegiatan pengembangan pembelajaran untuk jenjang
universitas jambi mencakup kegiatan kegiatan evaluasi

diri,

Sl

pada

rekontruksi

kurikulum, seminar, kuliah umum, lokakarya, kegiatan magang, workshop
pembuatan buku PKPL, pembuatan buku pedoman kerja praktek lapang,
pen)rusunan naskah akademik, pelatihan pembuatan skenario tutorial,
modul,/buku ajar kurikulum sarjana

IKM, revisi panduan akademik prodi,

pedoman pen)rusunan skripsi, menulis ilmiah untuk publikasi internasional,
pengelolaan teaching farm, sosialisasi sop mahasiswa, monitoring dan evaluasi
kegiatan PBM, publikasi online artikel mahasiswa

Sl, dan pelatihan

bahasa

inggris bagi mahasiswa.
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Dari target

7l

kegiatan terealisasi hanya sebanyak 40 kegiatan dengan

capaian kinerja sebesar 56%. Capaian kinerja

ini lebih rendah dibandingkan

dengan capaian kineda tahun 2015 sebesar 77olo. Penurunan capaian kinerja ini

disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana seperti kuliah

umum, magang, lokakarya penulisan tugas akhir, pelatihan, pengembangan
kurikulum dan seminar nasional kependidikan di fakultas yang mengusulkan.
Beberapa hambatan yang ditemukan dalam upaya pencapaian target

ini, diantaranya (a) ketentuan dalam pembayaran honorarium narasumber pada
kegiatan seminar, lokakarya dan pelatihan yang berasal dari dosen sulit untuk
dipenuhi, (b) kesulitan untuk mendapat izin pelaksanaan magang di beberapa
perusahaan, terutama

di

perusahaan bidang kehutanan, (c) keterlambatan

dalam pengusulan SK pelaksanaan kegiatan, dan (d) kurangnya motivasi dosen
untuk melakukan pemuktahiran bahan ajar dan penuntun praktikum.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa langkah yang akan
dilakukan adalah (a) mengusulkan peninjauan kembali terhadap ketentuan
tentang pembayaran honorarium dosen sebagai narasumber pada kegiatan
seminar, lokakarya dan pelatihan, (b) mengembangkan kegiatan kerjasama

yang intensif dengan beberapa perusahaan sebagai calon lokasi kegiatan
magang mahasiswa, (c) pengajuan SK pelaksanaan kegiatan diusulkan segera

setelah RKA-IVL disahkan, dan (d) mengefektilkan evaluasi dosen oleh
mahasiswa yang berkaitan dengan pemuktahiran bahan ajar dan penuntun
praktikum.

Indikrtor Kinerja 4. Jumlah Kegirtan Pengembangan Pembelajaran (S2)
Kegiatan pengembangan pembelajaran untuk jenjang

52

pada

Universitas Jambi mencakup kegiatan pengembangan pembelajaran 52,
penyusunan buku ajar, pengembangan kurikulum. Pada tahun 2016 ditargetkan

54 kegiatan terealisasi hanya sebanyak 20 kegiatan dengan capaian indikator
kineda sebesar 37Yo. Capaian kine{a ini lebih rendah dibandingkan dengan
capaian kinerja tahun 2015 sebesar 70Yo. Penurunan capaian kinerja ini
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disebabkan karena ada 14 Program Magister dan 2 Program Doktor bergabung
dibawah pascasarjana pada bulan September 2016, sehingga beberapa kegiatan

yang diusulkan tidak terlaksana dan tidak mencapai target yang telah
ditetapkan pada program studi jenjang 52.

Hambatan utama yang dihadapi adalah belum terbangunnya sistem

koordinasi antara program-program studi yang baru bergabung dibawah
Pascasa{ana Universitas Jambi dengan pengelola program pascasarjana,
sehingga terjadi kesalahan persepsi dalam proses pengusulan dan implementasi
kegiatan yang akan dilaksanakan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut adalah perlu dibangun koordinasi

dan standar operasional dan prosedw dalam pengusulan dan implementasi
kegiatan dalam RKA-K/L, sehingga kegiatan yang telah dilaksanakan akan
mencapai target di tahun yang akan datang.

Indikator Kinerja

5.

Jumlah Kegiatan Pengembangan Pembetajaran (S3)

Kegiatan pengembangan pembelajaran untuk jenjang

53

pada

Universitas Jambi mencakup kegiatan bedah buku, seminar nasional, seminar
intemasional dan penyusunan buku ajar ditargetkan sebanyak 4 kegiatan dan
terealisasi hanya sebanyak 2 kegiatan dengan capaian indikator kinerja sebesar
50o/o. Capaian

Kinerja ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja

tahun 2015 sebesar 7570. Penurunan capaian kineqja ini disebabkan karena
kegiatan bedah buku dan seminar intemasional yang diusulkan program studi

jenjang 53 tidak terlaksana.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target ini
adalah kurangnya persiapan dari unit kerja dalam menindaklanjuti rencana
kegiatan yang sudah ditetapkan.Untuk mengatasi permasalahan tersebut solusi

yang akan dilakukan adalah mempersiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan
tersebut dengan para stakeholder paling tidak 3 bulan sebelum pelaksanaan
kegiatan dilaksanakan.
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Indikator Kinerja

6. Jumlah

Kegittln Pengembangan Pembelajaran

Pendidikan Vokasi

Kegiatan pengembangan pembelajaran pendidikan vokasi pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dari target 4 kegiatan
terealisasi sepenuhnya dengan Capaian Kinerja mencap

ai

100%. Kegiatan ini

pada tahun 2015 belum dianggarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jambi dan baru dianggarkan pada tahun 2016, sehingga capaian
kinerja tidak dapat diperbandingkan.

Indikator Kinerja

7.

Jumlah Kegiatan Pengembangan pembelajeran
Pendidikan Profesi

Kegiatan pengembangan pembelajaran pendidikan profesi pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi dari target
22 kegiatan yang mencakup kegiatan-kegiatan prodi memenuhi standar mutu
pendidikan dan pelatihan preseptor Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
terealisasi sepenuhnya dengan capaian kineq'a mencapai l00o/o. Kegiatan ini

belum dianggarkan pada tahun 2015 dan baru dianggarkan pada ahun 2016,
sehingga capaian indikator kinerja tidak dapat diperbandingkan.

Indikator Kinerja 8. Pengadann Perrlatan Pendidiken
Kegiatan pengadaan peralatan pendidikan pada Universitas Jambi
pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 568 unit dari 29 kegiatan. Realisasi

indikator kine{anya sebanyak 587 unit dari 25 kegiatan dengan
kinerja sebesar 103%. Capaian kinerja ini meningkat jika dibandingkan

capaian
dengan

capaian kine{a tahun 2015 yang hanya sebesar 83%. Meskipun dari sisi target

pengadaan peralatan pendidikan telah mencapai target indikator kinerja, tapi

dari total 29 kegiatan ada 4 kegiatan yang tidak dilaksanakan. Hal ini
disebabkan karena tidak cukup waktu untuk melaksanakan pengadaan pada

unit keq'a tersebut. Sementara tingginya indikator kinerja pengadaan peralatan
pendidikan dalam bentuk unit pada beberapa unit kerja yang melaksanakan
pengadaan disebabkan karena adanya efisiensi didalam penggunaan dana.
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Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan
pengadaan adalah karena usulan dari unit ke{a terlambat diajukan dan tidak

cukup waktu untuk menjalankan karena masuk ke dalam revisi terakhir bulan

desember tahun 2016. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka
perencanaan dan pengusulan

dari unit ke{a yang melakukan

pengajuan

pengadaan peralatan pendidikan dilakukan sebelum revisi anggaran tahap

terakhir.

Indikator Kinerja

9. Pengadaan

Peralatrn Laboratorium

Kegiatan pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Jambi
pada tahun 2016 terdiri dari 9 kegiatan dengan target sebanyak ?08 unit.
Realisasi indikator kinerjanya sebanyak 975 unit dengan capaian kinerja
sebesar 138%. Capaian kine{a

ini

meningkat

jika

dibandingkan dengan

capaian kinerja tahun 2015 yang hanya sebesar 65Yo_ Meskipun dari sisi target
pengadaan peralatan laboratorium telah mencapai target indikator

kine{a, tapi

dari sisi kegiatan dari total 9 kegiatan ada 2 kegiaan pengadaan dari salah satu
unit kerja yang tidak dilaksanakan.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan
pengadaan karena usulan dari unit ke{a terlambat diajukan dan tidak cukup

waktu untuk menjalankan karena masuk ke dalam revisi terakhir bulan
desember tahun 2016. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka
perencanaan dan pengusulan dari

unit kerja yang melakukan

pengajuan

pengadaan peralatan laboartorium dilakukan sebelum revisi anggaran tahap

terakhir.

Indikator Kinerja 10. Pengadaan buku Perpustakaan
Kegiatan pengadaan buku perpustakaan pada Universitas Jambi pada

tahun 2016 terdiri dari 5 kegiatan dengan target sebanyak 9116 eksemplar.
Realisasi indikator kine{anya sebanyak 9.242 eksemplar dengan capaian

kine{a sebesar l0l%. Capaian kine4'a ini menurun jika dibandingkan dengan
capaian kinet'a tahun 2015 sebesar 127o/o. Hal ini disebabkan karena adanya
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efisiensi didalam penggunaan dana. Meskipun dari sisi target pengadaan buku
perpustakaan telah mencapai target indikator kinerja, tapi dari sisi kegiatan dari

total 5 kegiatan ada

I

kegiatan pengadaan yang tidak dilaksanakan yaitu pada

progam Pascasarjana.
Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tenebuat adalah

karena ada 14 Program Magister dan 2 Program Doktor bergabung dibawah
pascasarjana pada bulan September 2016, sehingga waktu dalam realisasi
pelaksanaan kegiahn tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu setelah penggabungan
program Magister dan program Doktor dibawah Pascasa{ana Universitas
Jambi, perlu adanya koordinasi yang baik sehingga diharapkan kegiatan yang
telah ditetapkan dapat terealisasi pada tahun yang akan datang.

Indikator Kinerja

Alat Pengolah Data dan lnformesi
Kegiatan pengadaan alat pengolah data dan informasi
11. Pengadaan

pada

Universitas Jambi pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 30 unit dari
kegiatan. Realisasi indikator kinerjanya sebanyak 54 unit dari
dengan capaian kinerja sebesar 180%. Capaian kine{a

ini

5

5

kegiatan

meningkat jika

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 yang hanya sebesar 88%. Hal

ini disebabkan karena realisasi pengadaan yang sangat tinggi pada salah unit
kerja yaitu LPTIK menargetkan pengadaan sebanyak I0 unit dan terealisasi
sebanyak 33 unit. Tingginya realisasi tersebut disebabkan adanya efisiensi
didalam penggunaan dana.

Indikator Kinerjr

12. Pengadaan

Meubelair

Kegiatan pengadaan meubelair pada Universitas Jambi pada tahun

2016 ditargetkan sebanyak 966 unit dari

6

kegiatan. Realisasi indikator

kinerjanya sebanyak 1.033 unit dengan capaian kinerja sebesar 107%. Capaian

kinerja ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian kine{a tahun 2015
yang hanya sebesar 99%. Meskipun dari sisi target pengadaan meubelair telah
mencapai target indikator kinerja, tapi dari sisi kegiatan dari total 6 kegiatan
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ada 2 kegiatan pengadaan pada 2 unit

ke{a

yang tidak dilaksanakan. Hal ini

disebabkan karena tidak cukup waktu untuk melaksanakan pengadaan oleh

unit keg'a dan gagal konhak pada unit kerja yang lain . Sementara tingginya
indikator kine{a pengadaan meubelair dalam bentuk unit pada unit-unit kerja
1

yang melaksanakan pengadaan disebabkan karena adanya efisiensi didalam
penggunaan dana.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan
pengadaan oleh unit

ke{a yang tidak dapat melaksanakan pengadaan meubelair
karena gagal kontrak disebabkan oleh kontraklor tidak konsisten terhadap

kesepakatan yang telah dibuat dalam surat perintah kerja (SpK). Sedangkan

tidak terlaksananya pengadaan meubelair pada FISIpoL disebabkan

karena

kegiatan pengadaan meubelair diusulkan dalam revisi anggaran terakhir yang
pengesahannya diterima pada awal bulan desemb er 2016.

Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka perencanaan

dan

pengusulan kegiatan pengadaan Meubelair sebaiknya tidak dilaksanakan pada

revisi anggaran tahap terakhir dan selektif memilih kontraktor

dalam

pengadaan barang.

Indikator Kinerja

13. Pengadaan

Kegiatan pengadaan

AC

AC
pada Universitas Jambi pada tahun 2016

ditargetkan sebanyak 128 unit yang diusulkan dari 1g unit ke{a. Realisasi
indikator kine{anya sebanyak 127 unit dengan capaian kineq'a sebesar 99%.
Capaian kine{a ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian kineq'a tahun
2015 yang hanya sebesar 98%. Meskipun dari sisi target pengadaan AC dalam

jumlah unit hampir mencapai target indikator kinerja, tapi dari sisi kegiatan
ada
2 kegiatan pengadaan yang tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk 2 paket oleh

I unit kefa. Hal ini

disebabkan karena tidak cukup waktu untuk melaksanakan

pengadaan oleh unit

keia

tersebut. Sementara tingginya indikator kinerja

pengadaan AC dalam bentuk unit disebabkan karena adanya efisiensi didalam
penggunaan dana.
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Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan
pengadaan oleh

unit kerja yang tidak dapat melaksanakan pengadaan AC

disebabkan karena pengusulan pengadaan

AC

termasuk didalam revisi

anggaran terakhir yang pengesahannya diterima pada awal bulan desember

2016. Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka perencanaan dan
pengusulan kegiatan pengadaan AC sebaiknya tidak dilaksanakan pada revisi
anggaran tahap terakhir.

Indikator Kinerja

14. Gedung Pendukung Layanan

Kegiatan-kegiatan gedung pendukung layanan pada Universitas
Jambi pada tahun 2016 mencakup kegiatan seperti, pembangunan gedung,
pembuatan interior, pembuatan papan nama, pembangunan pagar kampus,
pembuatan sumur bor, pernasangan portal, renovasi gedung dan pembuatan
teralis. Kegiatan ini ditargetkan sebanyak 36 kegiatan, sedangkan realisasinya
sebanyak 29 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 81%. Meskipun ada
beberapa kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2016, capaian kine{a ini

meningkat jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 yang hanya
sebesar 66yo. Peningkatan kineq'a

ini didorong oleh alokasi

dana yang lebih

difokuskan kepada lanjutan penyelesaian gedung yang pembangunannya sudah
dimulai pada tahun-tahun sebelumnya dan dana yang dialokasikan relatifkecil.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan
gedung pendukung layanan adalah karena termasuk dalam revisi anggran

terakhir yang pengesahannya diterima pada awal bulan Desember 2016,
sehingga tidak cukup waktu dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka perencanaan

dan

pengusulan kegiatan gedung pendukung layanan sebaiknya tidak dilaksanakan
pada revisi anggaran tahap terakhir.
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Indiketor Kinerja

15. Jumlah Pengadaan Bahan

Kuliah den Behan

Praktikum
Kegiatan pengadaan bahan kuliah dan bahan praktikum ini ditargetkan

sebanyak 15 kegiatan dan terealisasi sepenuhnya dengan capaian kinerja
sebesar l00o/o. Capaian kinerja

ini

meningkat

jika

dibandingkan dengan

capaian kinerja tahun 2015 yang hanya sebesar 56%. Peningkatan kineda ini

didorong oleh kebutuhan kegiatan praktikum yang ketersediaan

bahan

praktikum sudah sangat terbatas.

Indikator Kinerja 16. Kegiaten Pengembengan PBM
Kegiatan-kegiatan pengembangan PBM pada Universitas Jambi pada
tahun 2016 mencakup kegiatan seperti, seminar budaya, pelatihan, workshop,
dan pengembangan herbarium kehutanan. Kegiatan

ini ditargetkan sebanyak l3

kegiatan dan terealisasi sepenuhnya dengan capaian kinerja sebesar l00o/o.

Capaian kinerja ini sama dengan capaian kinerja tahun 2015 yang juga
mencapai 100%.

SASARAN

3 :

PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS
LULUSAN

Perkembangan lulusan Universitas Jambi menunj ukkan kecendrungan
yang semakin meningkat setiap tahun sejalan dengan daya tampung dan jumlah

program studi yang ada. Perkembangan lulusan selama 3 tahun terakhir
disajikan pada tabel berikut:

Tabel3.6. Perkembrngen Jumlah Total Lulusan den Jumlah Lulusan
dengan IPK > 3.0 Universitas Jambi Tahun 2AH-2016
Keterangan

2014

2015

2016

Lulusan

3.484

3.706

4.464

IPK > 3.0

3.057

3.1 36

3.739

Persentase

87,740/o

84,6lyo

83,7syo
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Dari Tabel 3.6 terlihat bahwa secara kuantitas terjadi peningkatan
jumlah total lulusan sebanyak 222 lulusan pada Tahun 2015 dibandingkan
dengan tahun 2014. Namun demikian secara kualitas terjadi penurunan
persentase

jumlah lulusan yang memperoleh IPK > 3.0 dari

87,74o/o menjadi

84,61oh.

Berdasarkan kondisi diatas maka peningkatan kuantitas dan kualitas

lulusan perlu ditetapkan sebagai sasaran strategis pada Tahun 2016 dengan 6
Indikator kine{a. Dari 6 Indikator kinerja yang ditetapkan terdapat 4 indikator

kinerja yang belum mencapai target, dan 2 indikator kinerja yang mencapai
target dengan capaian terendah 360/o dan tertinggi 100% serta rata-rata capaian
sasaran strategis sebesar 64,74yo. Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja
berdasarkan indikator kinerja tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel3.7. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas Lulusan Tahun 2015 dan 2016
INDIKATOR
KINERJA

SASARAN
Peningkatan

Kualitas dan
Kuantitas
Lulusan

l. Jumlah Kegiatan
2.

3.

4.

5.

6.

Penerimaan Maru
Jumlah Kegiatan
Pemberdayaan
Mahasiswa
Jumlah Kegiatan
Pengembangan
Penalaran
Mahasiswa
Jumlah Kegiatan
Pengambangan
Kewirausahaan
Jumlah Kegiatan
Pengambangan
Minat dan Bakat
Mahasiswa
Terpenuhinya
Publikasi Dan
Promosi

TAHUN 20T6
% CAPAIAN
TAHUN 2OI5 TARGET REAI,ISASI CAPAIAN
lO0o/o

5 Keg

5 Keg

100%

92%

96 Keg

40 Keg

42%

s3%

137 Keg

50 Keg

36%

100%

8 Keg

5 Keg

63%

89%

67 Keg

32 Keg

48%

l00Yo

l2 Keg

12 Bln

100%

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terdapat 4 indikator kinerja

dari

sasaran strategis peningkatan kualitas dan kuantitas lulusan tidak tercapai.
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Uraian mengenai analisis masing-masing capaian indikator kinerja disajikan
sebagai berikut:

Indikator Kinerja

1.

Jumlah Kegiatan Penerimaan Maru

Penerimaan mahasiswa baru (Maru)

di

Universitas Jambi pada

Tahun 2016 dilaksanakan melalui lima jalur penerimaan yaitu:

a.
b.
c.
d.
e.

Penerimaan Maru melalui jalur SNMPTN
Penerimaan Maru melalui jalur SBMPTN
Penerimaan Maru melalui jalur UMB
Penerimaan Maru SLM (Seleksi Lokal Masuk)
Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana
Jumlah penerimaan mahasiswa Baru di Universitas Jambi dari tahun

ketahun cenderung menunjukkan peningkatan kecuali pada tahun 2015 terjadi
penurunan sebanyak 381 orang meskipun jumlah peminat pada tahun tersebut

meningkat sebanyak 1.827 orang. Penurunan jumlah

ini

disebabkan oleh

karena penurunan jumlah calon mahasiswa yang lulus passing grade pada
seleksi semua jalur masuk.

Adapun rincian perkembangan daya tampung peminat dan jumlah
penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2014-2016 disajikan sebagaiberikut

:

Daya Tampung, Calon Mahasiswa yang mendaftar, dan
Mahasiswa yang diterima Tahun 2014-2016

Tabel 3.8.

MAHASISWA

TAHUN

DAYA
TAMPUNG

PEMTNAT

2014

6.905

63.646

5.978

201 s

7.632

65.473

5.597

2016

7

_210

72.91s

6.030

NITNRIMA

Pada tahun 2016 kegiatan penerimaan mahasiswa baru di targetkan

sebanyak

5

kegiatan dan semua kegiatan dapat direalisasikan. Dengan
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demikian capaian kine{a jumlah kegiatan penerimaan maru

di

Universitas

Jambi mencapai 100% dan capaian ini sama dengan capaian pada tahun 201 5.

Indikator Kinerja 2. Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Mahasiswa

Kegiatan pemberdayaan mahasiswa bertujuan meningkatkan
kreativitas, olah raga

dan seni

mahasiswa. Kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan mencakup kegiatan kemahasiswaan, seminar nasional mahasiswa

dan seleksi penerima beasiswa. Dari 96 kegiatan yang ditargetkan hanya
terealiasi 40 kegiatan. Dengan demikian capaian kine{a kegiatan
42%o. Capaian

ini

sebesar

ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun

2015 sebesar 92o/o. Hal

ini

disebabkan karena ada beberapa kegiatan

kemahasiswaan dan seminar nasional mahasiswa yang tidak terlaksana.
Beberapa hambatan yang ditemukan dalam upaya pencapaian target

ini, diantaranya (a) ketentuan dalam pembayaran honorarium narasumber pada
kegiatan kemahasiswaan yang berasal dari dosen sulit untuk dipenuhi,
(b) keterlambatan dalam pengusulan SK pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan,

dan (c) kurangnya persiapan dari unit kerja dalam melaksanakan rencana
kegiatan
seminar nasional yang sudah ditetapkan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa langkah yang

perlu dilakukan adalah (a) mengusulkan peninjauan kembali

terhadap

ketentuan tentang pembayaran honorarium dosen sebagai narasumber pada
kegiatan kemahasiswaan, (b) melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan
pada awal tahun, dan (c) pengajuan SK pelaksanaan kegiatan diusulkan segera
setelah

RKA-IVL disahkan.

Indikator Kinerja 3. Jumlah Kegiatan Pengembangan Penalaran
Mahasiswa
Kegiatan pengembangan penalaran mahasiswa bertujuan membentuk

karakter,

jati diri, kemandirian, dan meningkatkan

sportivitas mahasiswa

seperti POMNAS, PIMNAS, On MIPA, Mawapres, debat bahasa inggris.
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capaian kine{a kegiatan pengembangan panalaran mahasiswa pada tahun
2016 di Universitas Jambi mencapai 36Vo dimana dari target 137 kegiatan,
terealisasi 50 kegiatan. Capaian kine{a ini menunrn dari capaian kinerja tahun
2015 yaitu sebesar 53%. Hal ini disebabkan beberapa kegiatan kemahasiswaan

tidak terlaksana.
Sama seperti kegiatan kemahasiswaan lainnya hambatan-hambatan

yang ditemukan dalam upaya pencapaian target ini diantaranya (a) ketentuan

dalam pembayaran honorarium narasumber pada kegiatan kemahasiswaan
yang berasal dari dosen sulit untuk dipenuhi, (b) keterlambatan dalam
pengusulan

SK

pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, dan(c) kurangnya

persiapan dari unit

kefa dalam melaksanakan kegiatan kanahasiswaan yang

sudah ditetapkan.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi
permasalahan tersebut diatas adalah (a) mengusulkan peninjauan kembali
terhadap ketentuan tentang pembayaran honorarium dosen sebagai narasumber

pada kegiatan kemahasiswaan,

(b)

melaksanakan kegiatan yang sudah

direncanakan pada awal tahun, dan(c) pengajuan SK pelaksanaan kegiatan
diusulkan segera setelah RKA-IUL disahkan.

Indikrtor Kinerja 4. Jumlah Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan
Kegiatan pengebangan kewirausahaan merupakan salah satu faktor

yang dapat meningkatkan kualitas lulusan. Untuk meningkatkan daya saing
bangsa perlu menumbuhkan semangat dan

jiwa

kewirausahaan

di

kalangan

mahasiswa agar kelak bisa menjadi kelompok orang yang menciptakan
lapangan peke{aan bukan hanya sekedar mencari pekerjaan.

Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan mencakup kegiatan
seminar kompetensi kewirausahaan mahasiswa dan pelatihan kewirausahaan
mahasiswa. Dari 8 kegiatan yang ditargetkan pada tahun 2016 terealisasi

5 kegiatan dengan tingkat capaian kineda sebesar 63%. Capaian kineda ini
menurun jika dibandingkan dengan capaian kinefa tahun 2015 yang mencapai
l00o/o. Hal yang menyebabkan tidak tercapainya target Indikator Kinerja
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kegiatan pengembangan kewirausahaan disebabkan oleh adanya 3 kegiatan
program kewirausahaan yang tidak terlaksana yaitu seleksi proposal mahasiswa

wirausaha, magang mahasiswa wirausaha dan evaluasi kegiatan mahasiswa
wirausaha.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah karena tidak adanya

bantuan modal usaha untuk kegiatan kewirausahaan mahasiswa yang
sebelumnya berasal dari sumber dana BOPTN sehingga dirasakan tidak efektif

untuk melaksanakan ketiga kegiatan ters€but. Untuk mengatasi permasalahan
tersebut diatas dapat dilakukan dengan mengembangkan kemitraan dengan
pihak swasta untuk mendapatkan sumber modal bagi kegiatan kewirausahaan
mahasiswa.

Indikator Kinerja 5. Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat dan Bakat
Mahasiswa

Kegiatan pengembangan minat dan bakat mahasiswa juga
merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas lulusan yang

terdiri dari kegiatan pekan seni mahasiswa, PEKSIMINAS, PEKSIMIDA dan

kegiatan minat dan bakat mahasiswa. Capaian kinerja jumlah kegiatan
pengembangan minat dan bakat mahasiswa pada tahun 2016

di

Universitas

Jambi mencapai 48Vo dimana dari target 67 kegiatan, terealisasi 32 kegiatan.
Capaian kinerja ini menurun dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015

yang mencapai 89%. Penyebab tidak tercapainya target indikator kinerja ini
disebabkan beberapa kegiatan minat dan bakat mahasiswa tidak terlaksana.
Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam upaya pencapaian target

ini

diantaranya

(a) kurangnya informasi dan koordinasi dengan setiap

organisasi kemahasiswaan, dan(b) kurangnya minat mahasiswa dikarenakan
banyaknya persyaratan adminstrasi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan
bantuan.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi
permasalahan tersebut diatas adalah (a) dengan mengadakan sosialisasi kepada
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mahasiswa dan organisasi mahasiswa, dan(b) meningkatkan koordinasi dengan
mahasiswa dan organisasi mahasiswa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Indikator Kinerja 6. Terpenuhinya Publikasi dan Promosi
Kegiatan publikasi dan promosi merupakan satu kegiatan penting
dalam pencapaian sasafim peningkatan kualitas dan kuantitas lulusan. Kegiatan

ini mencakup pubikasi dan promosi program-program, cetak leaflet, spanduk,
brosur dansosialisasi tentang Universitas Jambi. Capaian kinerja terpenuhinya

publikasi dan promosi pada tahun 2016 di Universitas Jambi mencapai 100%
dimana dari target 12 bulan kegiatan, terealisasi sepenuhnya. Capaian kine{a

ini sama dengan capaian kine{a tahun 2015 yangjuga mencapai 100%. Hal ini
mengindikasikan bahwa kegiatan publikasi dan promosi Universitas Jambi
terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan.

SASARAN

4.

PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI
SDM

Dengan semakin ketatnya persaingan

di era globalisasi dan untuk

meningkatkan daya saing lulusan, Universitas Jambi perlu meningkatkan
kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Universitas Jambi. Oleh
karena itu sasaran peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM merupakan
upaya yang harus dilakukan dengan menetapkan

8

indikator kinerja yang

harus dicapai.

Dari 8 Indikator kinerja yang ditetapkan terdapat 6 indikator kine4'a
yang belum mencapai target dan 2 indikator kinerja yang mencapai target,
dengan capain terendah 0% dan tertinggi 1007o serta rata-rata capaian sasaran

strategis peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM sebesar

51,240/0.

Adapun rincian tingkat pencapaian kine{a berdasarkan indikator kinerja tahun
2015 dan 2016 adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.9. capaian sasaran dan Indikator Kinerja peningkatan
Kualilikasi dan Kompetensi SDM Tahun 20lS dan 2016
TAHIIN 20lr

%

INDIKATOR

SASARAN
Peningkatan

Kualifikasi

KINERJA

l.

dan

Kompetensi

SDM

2.
3.

Jumlah Dosen
Penerima Bantuan
Studi S2/S3

CAPAIAN
TAHUN
20t5

TARGET

0K

REALISASI

%

CAPAIAN

CAPAIAN

0K

83%

24Keg

55%

38%

75

28%

44Keg

0%

I O"g

0%

1000h

I Org

0%

0%

20K

0%

0%

l5 0K

r5

0K

100%

37%

7 Keg

7 Keg

t00%

50o/o

33 Keg

24Keg

73%

62

Jumlah Kegiatan

Seminar/Lokakar
yalworkshop/Pela
tihan/Kursus dll
Jumlah Tenaga

Pendidik
Penerima
Beasiswa 52

4.

Dalam Neeeri
Jumlah Tenaga

Pendidik
Penerima
Beasiswa 53 Luar

5.

Neseri
Jumlah Dosen
yang mengikuti
kegiatan seminar

ilmiah
Internasional

6.

Jumlah Dosen

Yang Mengikuti
kegiatan seminar

7.

8.

ilmiah Nasional
Jumlah Kegiatan
Peningkatan

Konpeterrsi
pendidik dalam
PBM
Jumlah Kegiatan
Pengembangan
Sumber daya

Manusia

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis peningkatan

kualifikasi dan kompetensi SDM sebagian besar belum tercapai. uraian
mengenai analisis capaian kinerja sasaran strategis peningkatan kualifikasi dan
kompetensi SDM disajikan sebagai berikut:
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Indikator Kinerja l. Jumlah Dosen Penerima Bantuon Studi S2/S3
Jumlah tenaga pendidik (Dosen) di Universitas Jambi saat ini
sebanyak 1.053 orang yang terdiri atas 182 orang berkualifikasi pendidikan 33

(17%), 826 orang berkualifikasi pendidikan 52 (?9o/o), dan 45 orang yang
berkualifikasi pendidikan

Sl (4%).

Dalam rangka mendukung peningkatan

kualitas Dosen di Universitas Jambi, selain dari beasiswa Kemristekdikti dan

dari sumber-sumber lain, Universitas Jambi juga

beasiswa

melaksanakan

kegiatan bantuan studi S2/S3 untuk Dosen dilingkungan Universitas Jambi.

Kegiatan bantuan S2/S3 pada Universitas Jambi dari target
75 kegiatan terealisasi hanya sebanyak 62 kegiatan dengan capaian kinerja

kine{a ini meningkat dibandingkan dengan

sebesar 83%. Capaian

capaian

kinerja tahun 2015 sebesar 38%. Tidak tercapainya indikator kinerja ini
disebabkan karena kurangnya usulan bantuan S2/S3

dari

masing-masing

fakultas yang mengusulkan.
Adapun permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya minat dosen

yang mau melanjutkan jenjang pendidikan Doktor (S3) dan sebagian besar
dosen

di

Universitas Jambi sudah berkualifikasi pendidikan

52.

Untuk

mengatasi permasalahan tersebut hal yang harus dilakukan adalah tidak
memberikan kesempatan kepada dosen yang berkualifikasi pendidikan 52

untuk mengajar

di

program pascasadana, sehingga memotivasi

dosen

berkualifikasi pendidikan 52 untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan Doktor.

lndikator Kinerja

2.

Jumtah Kegiatar Seminar/ Lokakarya/ workshop/

Pelrtihan/ Kursus dll
Pada tahun 2016 Universitas Jambi menargetkan
seminar/lokakarya/workshop/pelatihan/kursus

dll

44

kegiatan

yang terealisasi

hanya

sebanyak 24 kegiatan dengan capaian kineda sebesar 55%. Capaian kineda ini

meningkat dibandingkan dengan capaian kine4fa tahun 2015 sebesar 2g%.
Tidak tercapainya indikator kinerja ini karena ada kegiatan seminar nasional

yang tidak dilaksanakan dan kurangtya permintaan bantuan mengikuti
seminar, lokakarya dan workshop dari fakultas yang mengusulkan.
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Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target ini
diantaranya (a) pengajuan bantuan melaksanakan seminar karena termasuk
dalam revisi anggran terkahir yang pengesahannya diterima pada awal bulan
desember 2016, sehingga tidak cukup waktu dalam melaksanakan kegiatan

tersebut, dan (b) rendahnya minat tenaga pendidik

dalam

memanfaatkan

bantuan mengikuti seminar.

Untuk mengatasi permasalahan beberapa langkah yang

akan

dilakukan adalah (a) pengusulan kegiatan bantuan mengikuti seminar nasional
sebaiknya tidak dilaksanakan pada revisi anggaran tahap terakhir, dan (b)
melakukan sosialisasi dan koordinasi bagi tenaga pendidik tentang bantuan
mengikuti seminar.

Indikator Kinerja 3. Jumlah Tenaga Pendidik penerima Beasiswa

52

Dalam Negeri
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
menyatakan bahwa Dosen untuk program sat'ana dan diploma harus memiliki

kualifikasi akademik lulusan dari program magister. pada Universitas Jambi
saat ini masih ada 45 orang Dosen yang masih berkualifikasi Sl. Untuk
mencapai kualifikasi tersebut pemerintah terus berupaya mendorong dan
meningkatkan kualitas dan kualifikasi dosen berpendidikan pascasa{ana salah
satunya melalui pemberian beasiswa 52 dalam negeri. penerima beasiswa 52

dalam negeri di Universitas Jambi pada ahun 2016 ditargetkan untuk

I

orang

dan tidak teralisasi atau tingkat capaian kinedanya \Vo. Capaian kine{a ini
sama dengan capaian kine{a tahun 2015 yaitu 0%. Hal

ini

disebabkan pada

tahun 2016 Dosen yang sedang melanjutkan studi 32 sudah mendapatkan
beasiswa.

lndikator Kinerja

4. Jumlah Tenaga

pendidik penerima Beasiswa 53 Luar

Negeri
Dengan semakin ketatnya persaingan

di era globalisasi dan untuk

meningkatkan daya saing bangsa, pemerintah berupaya untuk meningkatkan
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kualitas dosen berskala internasional. beasiswa 53 luar negeri ini dianggarkan
oleh Kemristekdikti dengan nrJuan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan
dan mutu dosen pada perguruan tinggi

di luar negeri. Penerima beasiswa

luar negeri pada Universitas Jambi tahun 2016 ditargetkan untuk

s3

I orang dan

tidak terealisasi atau tingkat capaian 0o/o.Hal ini disebabkan pada tahun 2016
belum ada Dosen yang mengajukan beasiswa 53 luar negeri.

Indikator Kinerja 5, Jumlah nosen Yang Mengikuti Kegiatan Seminar
Ilmiah Internasional
Kegiatan dosen mengikuti seminar ilmiah internasional

pada

Universitas Jambi dengan target indikator kinerja sebanyak 2 kegiatan tidak
terealisasi atau capaian kinerjanya 0%. Kegiatan ini merupakan kegiatan baru

pada Universitas Jambi sehingga belum bisa dibandingkan

tingkat

ketercapaiannya dengan tahun sebelumnya. Ketidaktercapaian kinerja ini
disebabkan karena tidak adanya Dosen yang mengajukan bantuan untuk
mengikuti kegiatan seminar ilmiah internasional
Permasalahan yang menyebabkan

.

tidak terlaksananya

kegiatan

Dosen mengikuti seminar ilmiah internasional ini adalah karena belum adanya

dosen yang memenuhi syarat untuk mengikuti seminar internasional

di luar

negeri, sehingga permintaan bantuan mengikuti seminar ilmiah internasional

tidak diusulkan ke fakultas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut

adalah

dengan memberikan pelatihan penulisan artikel kepada dosen yang memenuhi
standar artikel internasional.

Indikator Kinerjn 6. Jumlah Dosen Yang Mengikuti Kegiatan seminar
Ilmiah Nasionnl
Kegiatan dosen mengikuti kegiatan seminar ilmiah nasional ini
merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Jambi dengan target sebanyak 15 kegiatan dan terealisasi
sepenuhnya. capaian kinerja untuk indikator kinerja

ini mencapai

100%.

Kegiatan ini juga merupakan kegiatan baru pada Fakultas Sains dan Teknologi
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Universitas Jambi sehingga belum bisa dibandingkan tingkat ketercapaian
kinerjanya dengan capaian kineg'a tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja 7. Jumlah Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pendidik
DalamPBM
Kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dalam PBM di
Universitas Jambi mencakup kegiatan workshop, pelatihan

AA dan Pekerti,

dan pelatihan-pelatihan lainnya. Dari 7 Kegiatan yang ditargetkan terealisasi
sepenuhnya dengan capaian kine{a mencapai 100%. Capaian

kine{a ini

meningkat jika dibandingkan dengan capaian kineda tahun 2015 yaitu sebesar

37%. Keberhasilan kegiatan ini didorong oleh kebijakan yang membolehkan
dosen-dosen kontrak untuk mengikuti pelatihan

AA dan pelatihan Pekerti.

Indikator Kinerja 8. Jumlah Kegiatan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kegiatan pengembangan sumber daya manusia mencakup kegiatan
pelatihan, seminar, trucer ,\tudy dan magang. Dari 33 kegiatan yang ditargetkan
terealisasi sebanyak 24 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 73o/o. Capaian
kineq'a ini meningkat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 sebesar

50%. Tidak tercapainya target capaian kine{a dikarenakan beberapa kegiatan

pelatihan dan tracer study tidak dilaksanakan oleh

unit kerja

yang

mengusulkan.

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah (a) ketentuan dalam
pembayaran honorarium narasumber pada kegiatan seminar, lokakarya dan
pelatihan yang berasal dari dosen sulit untuk dipenuhi, dan(b) belum selesainya
pembuatan software untuk penelusuran data alumni.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dapat dilakukan

adalah (a) mengusulkan peninjauan kembali terhadap ketentuan tentang
pembayaran honorarium dosen sebagai narasumber pada kegiatan seminar,
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lokakarya dan pelatihan, dan(b) mempercepat proses pembuatan software
pendukung kegiatan trocer stucly sehingga kegiatan

ini

dapat dilaksanakan

pada tahun yang akan datang.

SASARAN 5

:

PENGEMBAIYGAN PENELTTIAN DAII PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT
Produktivitas dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
adalah paten dan publikasi. Universitas Jambi terus mendorong peningkatan

perolehan

HKI dan publikasi

penelitian dengan melaksanakan

sasaran

pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dari

2l

Indikator kinerja pengembangan penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat yang ditetapkan, terdapat 8 indikator kinerja yang belum
mencapai target, dan 13 indikator kinerja yang mencapai target dengan capaian

terendah 0o/o dan tertinggi l}Ao/o serta rata-rata capaian sasaran strategis
pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebesar

7l,5go

.

Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja berdasarkan indikator
kinerja tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel3.10. Capaian sasaren Pengembangan Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat
o/o

INDIKATOR
KINERJA

SASARAN

TAHUN 2016

CAPAIAN
TAHTJN

TARGET REALISASI % CAPAIAI\

20t 5
Pengembangan

Penelitian dan

Jumlah Laporan
Penelitinn

Pengabdian
Kepada

Jumlah Laporan

Masyarakat

Pengembangan

3 Jdl

l Jdl

33%

494 Jdl

494 Jdl

r00%

Penelitian
Karya
llmialr/Seminar/

.

Jumlah
Kegiatan
Evaluasi
Proposal dan

l0OYo

3 Keg

0%

Review Hibah
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INIXKATOR
KINERJA

SASARAN

TAHIIN 2OI6

CAPAIAN
TAHUN TARGET REALISASI % CAPAIAI\
2015

Jumlah
Kegiatan
Seminar/Desimi

I Keg

nasi Hasil

I Keg

100%

Penelitian
Tingkat
Fakultas

Jumlah
Kegiatan
Seminar Hasil
Peneltian
Swadana
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Kerjasama

67%

2 Keg

23%

rs Jdl

ls Jdl

t00%

s0%

206 Keg

167 Keg

8t%

9 Keg

5 Keg

s6%

I Keg

I Keg

100%

I Keg

I

Keg

100%

I Keg

I Keg

100%

t00%

3 Jdl

3 Jdl

100%

l00o/o

219 Jdl

2t9 Jdl

lo0%

0%

(LP2M)
Jumlah
Kegiatan
Penerbitan
Jurnal
Jumlah
Kegiatan
Penerbitan
Artikel pada

JurnalOnline
Jumlah

Kegiatan
Penghimpunan

Artikel Ilmiah

0. Jumlah
Kegiatan
Pelatihan
Penulisan
Jurnal

1000h

Internasional

l.

Jumlah

Kegiatan
Pengembangan
Jurnal

Elektronik

(FKIK)
12. Jumlah
Prooosal HAKI

13. funrlatr Laporan
PengaMian
Pada

Masvarakat
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TAHUN 2Ot6
CAPAIAN
TAHUN TARGET REALISASI % CAPAIAI\
o

SASARAN

INDIKATOR
KIntERJA

2015

4. lumtatr
Kegiatan
Seleksi
Proposal dan

100%

2Keg

100%

3 Keg

I Keg

33%

il

Jdl

il

100%

lO0o/o

I

l(eg

t00%

2 Keg

2Keg

t00%

I Keg

I Keg

100o/o

1l Keg

ll

Keg

t00%

4 Keg

4 Keg

t00%

0%

Monitoring
Pelaksanaan

PBM

5. Jumhn
Kegiatan
Evaluasi
Proposal dan

Review Hibah
PengaMian
Masvarakat

6. Jumlah Laporan
Hibah
Pengabdian
pada
Masvarakat

Jdl

7. Jumlah
Kegiatan
Seminar Hasil

0%

PPM

8. Jumlah
Kegiatan
Pelaksanaan
Bapel Kukerta
(LP2UD

9. Jumlah
Kegiatan
Kerjasama

PengaMian
Masyarakat
Dengan
Pemerintah

kabupater/Kota

(FH)
10. Jumlah Laporan
Pengabdian
Masyarakat

l00o/o

(BOPTN)

ll.

Jumlah
Kegiatan
Kerjasama
Berbasis

Penelitian dan
Pengembangan

(BOPTN)
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tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis

pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagian besar

tercapai. Uraian mengenai analisis capaian kine{a sasamn

strategis

pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

Indikator Kinerja

1.

Jumlah Laporan Penelitian

Kegiatan ini merupakan kegiatan seleksi proposal penelitian untuk
mendapatkan calon dosen penerima dana penelitian ditingkat fakultas. laporan

penelitian merupakan output dari kegiatan seleksi proposal tersebut, karena
setiap proposal yang lulus akan mendapatkan dana penelitian dan berkewajiban

menyampaikan laporan penelitian setelah penelitian dilaksanakan. Pada tahun
2016 target yang ditetapkan sebanyak 3 kegiatan, akan tetapi hanya teralisasi

I

kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 33%. Kegiatan

ini

merupakan

kegiatan baru ditingkat fakultas,sehingga tingkat capaian kinerjanya tidak bisa
dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja tahun sebelumnya.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target

ini,

adalah belum terbentuknya

tim reviewer ditingkat fakultas

sehingga

kegiatan seleksi proposal penelitian tidak dapat dilaksanakan. Untuk mengatasi

permasalahan tersebut diatas, solusi

dan langkah antisipasi yang

akan

dilakukan adalah dengan membentuk rim reviewer segera setalah RKAKL
disahkan.

Indikator Kinerja 2. Jumlah Laporan Penelitian Pengembangan Karya
Ilmiah/Seminar/Iptek dan Seni
Jumlah laporan penelitian pengembangan karya ilmiah/seminar/iptek

dan seni merupakan salah satu indikator kineda yang menggambarkan
pencapaian sasaran smtegis pengembangan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat. Kegiatan ini merupakan kegiatan penelitian dan bantuan seminar

di lingkungan universitas jambi. Pada tahun 2016
capaian kinerja jumlah laporan penelitian pengembangan karya

hasil penelitian dosen

ilmiah/seminar/iptek dan seni
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dari target 494 judul, dapat direalisasikan sebanyak 494 judul. Capaian kinerja

jumlah laporan penelitian pengembangan karya ilmiah/seminar/iptek dan seni

ini

sama dengan capaian kinerja tahun 2015 yangjuga mencapai 100%. Hal ini

mengindikasikan bahwa kegiaan pengembangan karya ilmiah/seminar/iptek
dan seni telah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

Indikator Kinerja

3.

Jumlah Kegiatan Evaluasi Proposal dan Review
Hibah Penelitian

Jumlah kegiatan evaluasi proposal dan review hibah penelitian
merupakan salah satu indikator kine{a yang menggambarkan pencapaian
sasaran strategis pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Kegiatan

ini

dilaksanakan oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas

Jambi. Pada tahun 2016 capaian kinerja jumlah kegiatan evaluasi proposal dan

review hibah penelitian di Universitas Jambi adalah 0% dimana dari target

kegiatan, semuanya tidak dapat direalisasikan. Kegiatan

ini

3

merupakan

kegiatan baru pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, sehingga

tingkat capaian kinerjanya tidak bisa dibandingkan dengan tingkat capaian
kinerja tahun sebelumnya.
Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan

ini

adalah

ketentuan dalam pembayaran honorarium rel)iewer pada evaluasi proposal dan

review hibah penelitian yang berasal dari dosen sulit untuk dipenuhi. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengusulkan peninjauan
kembali terhadap ketentuan tentang pembayaran honorarium reviewer pada
evaluasi proposal dan review hibah penelitian.

Indikator Kinerje

4.

Jumleh Kegiatan Seminar/Desiminasi Hasil
Penelitian Tingkat Fakultas

Kegiatan

seminar/de

siminasi hasil penelitian tingkat fakultas

merupakan salah satu indikator kinet'a yang menggambarkan pencapaian
sasaran strategis pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pada tahun 2016 Fakultas Sains dan Teknologi Univenitas Jambi
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melaksanakan kegiatan seminar/desiminasi hasil penelitian dengan target satu

kegiatan. Kegiatan tersebut sudah dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja

100%. Kegiatan

ini

merupakan kegiatan baru pada Fakultas Sains dan

Teknologi Universitas Jambi, sehingga tingkat capaian kine{anya tidak bisa
dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja

5. Jumlah Kegiatan Seminar Hasil Penelitian Swadana

Jumlah Kegiatan seminar hasil penelitian swadana merupakan salah

satu indikator kine{a yang menggambarkan pencapaian sasaran strategis
pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pada tahun 2016

Fakultas Petemakan menargetkan 2 kegiatan seminar hasil penelitian swadana,

akan tetapi kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana, sehingga tingkat capaian

kinerja untuk kegiatan ini 0%. Capaian kinerja pada kegiatan ini menurun jika
dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 sebesar 677o.

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini disebabkan tidak cukup

waktu untuk melaksanakan seminar hasil penelitian swadana oleh

Dosen

karena sudah mendekati akhir tahun anggaran. Solusi yang dapat dilakukan

untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memberikan batas
waktu penyerahan laporan hasil penelitian paling tidak satu bulan sebelum
berakhir tahun anggaran.

Indikator Kinerja

6. Jumlah

Laporan Pelaksanaan Kerjasama

Pelaksanaan kerjasama Universitas Jambi merupakan kegiatan
kerjasama penelitian yang dilakukan secara melembaga oleh Universitas Jambi
dengan pihak pemerintah provinsi jambi, pemerintah kabupaten/kota maupun

pihak swasta. Pada tahun 2016 capaian kine{a jumlah laporan pelaksanaan
ke{asama di Universitas Jambi adalah 100% dimana dari target 15 laporan
pelaksanaan kerjasama, dapat direalisaikan seluruhnya. Capaian

laporan pelaksanaan kerjasama

kine{ajumlah

ini mengalami peningkatan dari tahun 2015

dengan capaian kinerja sebesar 23%
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Jumlah Kegiatan Penerbitan Jurnel

Kegiatan ini terdiri dari penerbitan jumal, bantuan penulisan jurnal
dan artikel serta langganan jurnal. Pada tahun 2016 capaian kinerja jumlah
kegiatan penerbitan jumal

di Universitas Jambi mencapai 81% dimana

dari

target 206 kegiatan, terealisasi 167 kegiatan. Capaian kinerja jumlah kegiatan
penerbitan jumal ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian

kinerja ahun 2015 yang hanya sebesar 50%. Hambatan dalam pelaksanaan
kegiatan ini disebabkan karena tidak adanya artikel ilmiah dari dosen yang
masuk

jumal nasional terakreditasi

dan

jumal intemasional terindeks sehingga

bantuan dana publikasi tidak dapat diberikan. Untuk mengatasi permasalahan

tersebut diatas perlu diadakannya pelatihan penulisan artikel ilmiah yang
memenuhi standar internasional

Indikator Kinerja 8. Jumlah Kegiatan Penerbitan Artikel pada Jurnal
Online
Kegiatan penerbitan artikel pada jumal online penerbitan jumal
merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Fakutas Sains dan Teknologi
Universitas Jambi. Pada tahun 2016 capaian kinerjajumlah kegiatan penerbitan

artikel pada jumal online di Universitas Jambi mencapai 56% dimana dari
target 9 kegiatan, terealisasi 5 kegiatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan baru
pada Fakultas Sains dan Teknologi, sehingga capaian kine{a jumlah kegiatan
penerbitan jurnal

ini tidak dapat dibandingkan

2015. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

dengan capaian kinerja tahun

ini

disebabkan karena tidak

adanya artikel ilmiah dari dosen yang masuk jurnal nasional terakreditasi dan

jurnal internasional terindeks sehingga bantuan dana publikasi tidak

dapat

diberikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas perlu diadakannya
pelatihan penulisan artikel ilmiah yang memenuhi standar intemasional.

Indiketor Kinerja

9. Jumlah Kegietan Penghimpunan

Artikel Ilmiah

Kegiatan penghimpunan artikel ilmiah merupakan salah

indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian sasaran
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pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini

mencakup menghimpun berbagai artikel ilmiah yang dihasilkan oleh
mahasiswa dan Dosen untuk selanjutnya diterbitkan dalam bentuk jumal.

Pada tahun 2016 capaian kine{a jumlah kegiatan penghimpunan

artikel ilmiah di Universitas Jambi adalah 100% dimana dari target 20
kegiatan, sudah dapat direalisasikan. Kegiatan

ini

merupakan kegiatan baru

pada Universitas Jambi sehingga tingkat capaian kinerjanya tidak dapat
dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015.

Indikator Kinerja 10. Jumlah Kegiatan Pelatihan Penulisan Jurnal
Internasional
Kegiatan pelatihan penulisan jumal intemasional merupakan salah

satu indikator kine{a yang menggambarkan pencapaian sasaran strategis
pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini
dilaksanakan oleh program Pascasa{ana Universitas Jambi.

Pada tahun 2O16 capaian kine{a jumlah kegiatan pelatihan
penulisan jumal internasional di Universitas Jambi adalah 100% dimana dari

target 1 kegiatan, sudah dapat direalisasikan. Kegiatan ini merupakan kegiatan

baru pada program Pascasa{ana Universitas Jambi sehingga tingkat capaian
kinerjanya tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015.

Indikator Kinerja

11.

Jumlah Kegiatan Pengembangan Jurnal Elektronik

Kegiatan pengembangan jurnal elektronik merupakan salah satu

indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian sasaran

strategis

pengembangan penelitian dan pengabdian kepada maslarakat. Kegiatan ini
dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran dan llmu Kesehatan Univesitas Jambi.

Pada tahun 2016 capaian kine{a jumlah kegiatan pengembangan

jumal elektronik di Universitas Jambi adalah 100% dimana dari target

I

kegiatan, sudah dapat direalisasikan. Kegiatan ini merupakan kegiatan baru

pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi sehingga
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tingkat capaian kine{anya tidak dapat dibandingkan dengan capaian kine{a
tahun 2015.

Indikstor Kinerja 12. Jumlah Proposal HKI
Proposal hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan salah satu

indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian sasaran

strategis

pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pada tahun 2016

capaian kinerja jumlah proposal HKI di Universitas Jambi mencapai 100%
dimana dari target 3 kegiatan, telah dapat dilaksanakan sepenuhnya. Dari 3
proposal HKI yang diusulkan tahun 2016 satu pengusul sudah mendapatkan

sertifikat HKI. Capaian kine{a jumlah proposal

HKI ini

sama dengan capaian

kinerja tahun 2015.

Indikator Kinerja

13. Jumlah

Laporen Pengrbdian Padr Masyarakat

Pelaksanaan laporan pengabdian pada masyarakat ke{asama
merupakan salah satu indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian
sasaran strategis pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pada tahun 2016 capaian indikator kine{a jumlah laporan pengabdian pada

di Universitas Jambi adalah 100% dimana dari target 219 judul
laporan dapat direalisasikan seluruhnya yakni 219 judul laporan. Capaian
masyarakat

kinerja jumlah laporan pengabdian pada masyarakat ini baik jumlah maupun
persentase capaian sama dengan capaian

ini maka

secara rata-rata

kine{a tahun 2015. Dengan

capaian

jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat sudah

mencapai angka 29,4Yo dari jumlah Dosen PNS di Universitas Jambi.

Indikrtor Kinerja

14. Jumlah Kegieten Seleksi Proposal dan Monitoring

Pelaksenaan Pengabdian Pada Masyrrakat
Kegiatan seleksi proposal dan monitoring pelaksanaan pengabdian
pada masyarakat merupakan salah satu indikator kinerja yang menggambarkan

pencapaian sasaran strategis pengembangan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Fakultas Teknologi Pertanian.
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Pada tahun 2016 capaian kinerja jumlah kegiatan seleksi proposal
dan monitoring pelaksanaan pengabdian pada masyarakat di Universitas Jambi

adalah 0% dimana dari target 2 kegiatan, tidak dapat direalisasikan. Capaian

kinerja ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja
tahun 2015 yaitu sebesar 100%.Hal ini disebabkan kegiatan seleksi proposal
dan monitoring pelaksanaan PPM tidak dilaksanakan oleh Fakultas Teknologi
Pertanian.

Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaafl kegiatan

ketentuan dalam pembayaran honorarium

reviewer proposal

ini

adalah

pengabdian

masyarakat yang berasal dari dosen sulit untuk dipenuhi. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut adalah dengan mengusulkan peninjauan kembali

terhadap ketenfuan tentang pembayaran honorarium reviewer proposal
pengabdian masyarakat.

Indikator Kinerja 15. Jumlah Kegiatan Evaluasi Proposal dan Review
Hibah Pengabdian Masyarakat
Kegiatan evaluasi proposal dan review hibah pengabdian masyarakat

merupakan salah satu indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian
sasaran strategis pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan

ini

dlilaksanakan oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas

Jambi.
Pada tahun 2016 capaian kineda jumlah kegiatan evaluasi proposal

dan review hibah pengabdian masyarakat di Universitas Jambi adalah
dimana dari target 3 kegiatan, terealisasi hanya

I

33o/o

kegiatan. Capaian kinerja ini

menurun jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2015 yangmencapai 100%.

Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan

ini

adalah

ketentuan dalam pembayaran honorarium reviewer pada evaluasi proposal dan

review hibah pengabdian masyarakat yang berasal dari dosen sulit untuk
dipenuhi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengusulkan

peninjauan kembali terhadap ketentuan tentang pembayaran honorarium
reviewer pada evaluasi proposal dan review hibah pengabdian masyarakat.
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Indikator Kinerja 16. Jumlah Laporan Hibah Pengabdian

pada

Masyarakat
Pelaksanaan laporan hibah pengabdian pada masyarakat merupakan
salah satu indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian sasaran strategis
pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan hibah

pengabdian pada masyarakat

ini

dilaksanakan oleh Fakultas Sains dan

Teknologi dalam bentuk pemberian hibah pengabdian kepada masyarakat
kepada Dosen Fakultas Sains dan Teknologi.

Pada tahun 2016 capaian indikator kinerja jumlah laporan hibah

pengabdian pada masyarakat di Universitas Jambi adalah 100% dimana dari
target I I judul laporan, dapat direalisasikan seluruhnya yakni l1 judul laporan.

Kegiatan

ini

merupakan kegiatan baru pada Fakultas sains dan Teknologi

sehingga capaian kinerjanya tidak dapat dibandingkan dengan capaian kineda
tahun sebelumnya.

Indikator Kinerje 17. Jumlah Kegiaten Seminar Hasil Pengebdian Pada
Masyarakat
Kegiatan seminar hasil pengabdian pada masyarakat merupakan
salah satu indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian sasaran strategis

pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan

seminar hasil pengabdian masyamkat

ini

dilaksanakan

oleh

Fakultas

Petemakan.

Pada tahun 2016 capaian kinerja jumlah kegiatan seminar hasil
pengabdian pada masyarakat

target

I

di

Universitas Jambi adalah 0% dimana dari

kegiatan, tidak dapat direalisasikan. Hambatan dalam pelaksanaan

kegiatan ini disebabkan tidak cukup waktu untuk melaksanakan seminar hasil
pengabdian pada masyarakat karena penyampaian laporan hasil pengabdian
pada masyarakat oleh Dosen sudah mendekati akhir tahun anggaran. Solusi

yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan
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memberikan batas waktu penyerahan laporan hasil pengabdian pada
masyarakat paling tidak satu bulan sebelum berakhir tahun anggaran.

Indikator Kinerja

18.

Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Bapel Kukerta)

Kegiatan pelaksanaan Bapel Kukerta merupakan salah satu indikator

kinerja yang menggambarkan pencapaian sasaran strategis pengembangan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini berupa kegiatan

kuliah ke{a nyata (Kukerta) yang merupakan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral

pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan Kukerta biasanya
berlangsung antara satu sampai dua bulan dan bertempat di daerah setingkat
desa
Pada tahun 2016 capaian

kine{a Jumlah kegiatan pelaksanaan Bapel

Kukerta di Universitas Jambi adalah 100% dimana dari target 2 kegiatan, dapat
direalisasikan seluruhnya yakni 2 kegiatan. Capaian kinerja Jumlah kegiatan
pelaksanaan Bapel Kukerta

ini

sama dengan capaian

kine{a tahun 2015 yang

juga mencapai 100%.

Indikator Kinerja 19. Jumlah Kegiatan Kerjasama

Masyarakat Dengan

Pengabdian

Pemerintah

kabupaten/Kota

Kegiatan kerjasama pengabdian masyarakat dengan pemerintah
kabupaten/kota merupakan salah satu indikator kine{a yang menggambarkan
pencapaian sasaran strategis pengembangan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat. Kegiatan

ini

dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas

Jambi.

Pada tahun 2016 capaian kinerja jumlah kegiatan
pengabdian masyarakat dengan pemerintah kabupaten/tota
Jambi adalah 100% dimana dari target
seluruhnya yakni

I

kegiatan. Kegiatan
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Fakultas Hukum Universitas Jambi sehingga tingkat capaian kinerjanya tidak
dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja 20. Jumlah Laporan Pengabdian Masyarakat
laporan pengabdian masyarakat merupakan salah satu indikator
kinerja yang menggambarkan pencapaian sasaran strategis

pengembangan

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan

ini

merupakan

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari sumber dana

BOPTN.

Pada tahun 2016 capaian kinerja jumlah laporan pengabdian
masyarakat di Universitas Jambi adalah 100% dimana dari target I I kegiatan,
terealisasi sepenuhnya. Capaian kinerja jumlah laporan pengabdian masyarakat

ini

sama dengan capaian kinerja tahun 2015 yang juga mencapai 100%.

Indikator Kinerja 21. Jumlah Kegiatan Kerjasama Berbasis Penelitian
dan Pengembangan

Kegiatan kerjasama berbasis penelitian dan

pengembangan

merupakan salah satu indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian
sasaran strategis pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan ini mencakup kegiatan penjajakan kerjasama, workshop dan FGD
kerjasama yang sumber dananya bersumber dari dana BOPTN.

Pada tahun 2016 capaian jumlah kegiatan kerjasama berbasis
penelitian dan pengembangan

di Universitas Jambi mencapai 100% dimana

dari target 4 kegiatan, telah dapat dilaksanakan 4 kegiatan. Kegiatan ke{asama
berbasis penelitian dan pengembangan

ini

merupakan kegiatan baru pada

Universitas Jambi sehingga tidak dapat dibandingkan tingkat capaian
kinerjanya dengan capaian kinerja tahun 2015.
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PENGUATAN TATA KELOLA

Dari 15 indikator kinerja penguatan tata kelola yang

ditetapkan,

terdapat 6 indikator kinerja yang belum mencapai target, 9 indikator kinerja
yang mencapai

target

dengan capaian terendah

6loh

dan

tertinggi [00% serta

rata-rata capaian sasaran penguatan tata kelola sebesar 91,750

.

Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja berdasarkan indikator
kinerja tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel3.11. Capaian Kinerja Penguatan Tata Kelola Tahun 2016
o/o

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2OI6

-ADATAI

TAHUN

TARGET

PFAI IqASI CAPAIAN

,or5
Penguatan
Tata Kelola

l.

Terbayarnya Gaji
dan TUniversitas
Jambingan Pegawai
dan Dosen

l00o/o

12

Bln

12

Bln

l00o/o

100()h

12

Bln

l2

Bln

1000h

l00Yo

12

Bln

t2

Bln

t00%

lo0,)h

12

Bln

12

Bln

100%

100Yo

L2

Bln

12

Bln

l00Yo

s0%

3l

Keg

26

Keg

84%

100%

16

Keg

14

Keg

88%

8.

Layanan Perkantoran
Satker (BOPTI.I)
Jumlah Kegiatan
Pengembangan
Sistem Tata kelola
Jumlah Kegiatan
Pengembangan
Kelembagaan
Jumlah Kegiatan

90%

l8

Keg

17

Keg

94%

9.

Dokumen
Keoesawaian
Terpenuhinya

lO0o/o

t2

Bln

t2

Bln

t00%

2.

3.

Terpenuhinya
Operasional dan
Pemeliharaan
Perkantoran

Terpenuhinya
Penyelenggaraan

4.
5.
6.
7.

Administrasi
Pendidikan
Terpenuhinya
Operasional
Pemustakaan

Terpenuhinya

Operasional dan
Pemeliharaan
Perkantoran
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o/o

SASARAN

INT'IKA'I'OR KINERJA

TAHUN 20T6

ADATAI

TAHT]N

TARGET

DFAT TCACI

CAPAIAI'[

20rs

10.

ll.

12.

Jumlah Kegiatan
Laporan BMN

89%

43

Keg

27

Keg

630/o

t00%

l2

Bln

12

Bln

l00o/o

67%

l0

Keg

l0

Keg

l00o/o

86%

l0

Keg

9

Keg

90o/o

2

Keg

2

Keg

100%

6l

KeB

37

Keg

6t%

Terpenuhinya
kegiatan
Penyusunan/Pengum
pulan/Pengolahan/up
dating/Analisa Data
dan Statistik
Jumlah Kegiatan

Analisis/Pengkajian

13.
14.

Pengembangan
Organisasi dan
Tatalaksana
Jumlah Kegiatan
Layanan Teknologi

Informasi
Jumlah Kegiatan
Dokumen
Perencanaan dan
DenEangsaran

15.

Jumlah Kegiatan
Laporan keuangan
dan Kineria Satker

t00%

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis penguatan
tata kelola sebagian besar sudah tercapai. Uraian mengenai analisis capaian
kinerja sasaran strategis penguatan tata kelola sebagai berikut:

Indikator Kinerja

l. Gaji dan TUniversitas Jambingan

pegawai dan

Dosen

Kegiatan

ini

merupakan salah satu kegiatan utama dalam

penguatan tata kelola. Capaian kinerja terpenuhinya pembayaran gaji dan

tunjangan Pegawai dan Dosen pada tahun 2016 mencapai 100%. capaian
kinerja ini sama dengan capaian kinerja tahun 2015 yang juga mencapai 100%.

Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan ini dalam lingkungan Universitas
Jambi terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan.
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Indikator Kinerja

2. Operasional Pemeliharaan

tam6i

Perkantorrn

Kegiatan operasional pemeliharaan perkantoran merupakan indikator
kinerja dari sasaran penguatan tata kelola Universitas Jambi. Pada tahun 2016
kegiatan operasional pemeliharaan perkantoran ditargetkan

12

bulan dan

terealisasi semuanya dengan capaian kinerja sebesar 100% dan sama dengan
capaian kinerja pada tahun 2015.

Indikator Kinerja 3. Penyelenggaraan Operasional Administrasi
Pendidikan

Kegiatan penyelenggaraan operasional administrasi pendidikan
merupakan indikator kine{a dari sasaran penguatan tata kelola Universitas

Jambi. Pada tahun 2016 kegiatan operasional pemeliharaan perkantoran
ditargetkan 12 bulan dan terealisasi semuanya dengan capaian kinerja sebesar
100% dan sama dengan capaian

kinefa pada tahun 2015.

lndikator Kinerja 4. Terpenuhinya Operasional perpustakaan
Kegiatan operasional perpustakaan merupakan indikator kinerja dari
sasaran penguatan tata kelola Universitas Jambi. pada tahun 2016 kegiatan

operasional perpustakaan ditargetkan

12

bulan dan terealisasi semuanya

dengan capaian kinerja sebesar 100% dan sama dengan capaian kine{a pada
tahun 2015.

Indikator Kinerja 5. Layanan Perkantoran Satker
Kegiatan layananan perkantoran satker merupakan indikator kine{a

dari sasaran penguatan tata kelola Universitas Jambi. Kegiatan

layanan

perkantoran satker ini bersumber dari dana BOPTN_ pada tahun 2016 kegiatan
layananan perkantoran satker ditargetkan 12 bulan dan terealisasi semuanya
dengan capaian kinerja sebesar 100% dan sama dengan capaian kinerja pada
tahun 2015.
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6. Kegiatan Pengembangan Sistem Tata Kelola

Kegiatan pengembangan sistem tata kelola merupakan indikator
kinerja dari sasaran penguatan tata kelola Universitas Jambi. Kegiatan ini
mencakup kegiatan magang tata kelola, pelatihan penyusunan rencana
pembelajaran semester (RPS), peningkatan task lorce penyusunan dokumen
ISO, penyelenggaraan siklus penjaminan mutu akademik dan lokakarya revisi

dokumen SOP mutu dan instruksi ke{a. Pada tahun 2016 kegiatan
pengembangan sistem tata kelola

ini

ditargetkan sebanyak

3l

kegiatan.

Realisasi indikator kinerja sebanyak 26 kegiatan dengan capaian kinerja
sebesar 84%. Hal

ini mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang tingkat

capaian kinerjanya sebesar 50%. Ketidak tercapaian kinerja kegiatan ini
disebabkan kegiatan magang tata kelola dan lokakarya revisi dokumen SOp
mutu dan instruksi kerja tidak dilaksanakan oleh fakultas yang mengusulkan.
Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target ini terutama pada

kegiatan lokakarya revisi dokumen SOP mutu dan instruksi kerja disebabkan
karena kegiatan tersebut sudah dilaksanakan dalam workshop kurikulum gugus

penjaminan mutu, sedangkan untuk kegiatan magang tata kelola tidak
dilaksanakan karena ketidaksiapan fakultas dalam melaksanakan kegiatan yang

telah direncanakan. Solusi yang diambil adalah tidak merencanakan kegiatan
yang sejenis pada tahun yang sama, dan segera melaksanakan kegiatan yang
direncanakan setelah RKA-KL di sahkan.

Indikator Kinerja

7. Kegiatan Pengembangan Kelembrgaan

Kegiatan pengembangan kelembagaan merupakan indikator kinerja dari

sasaran penguatan tata kelola Universitas Jambi. Kegiatan

ini

mencakup

kegiatan p€nyusunan dokumen pembukaan prodi teknik informatika, workshop

metodologi penelitian, bimtek penulisan artikel ilmiah, evaluasi keriasama
dengan Slhinsz university Japan dan workshop penguatan pengelolaan jumal.
Pada tahun 2016 kegiatan pengembangan sistem tata kelola

ini

ditargetkan

sebanyak l6 kegiatan. Realisasi indikator kinerja sebanyak l4 kegiatan dengan

capaian kinerja sebesar 887o. Capaian kinerja kegiatan
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penurunan

jika

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 yang

mencapai l00o/0. Penurunan capaian kinerja

ini

disebabkan oleh tidak

terlaksananya kegiatan evaluasi kerjasama dengan Shinsu University Japan
oleh fakultas yang mengusulkan.
Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target ini disebabkan oleh

tidak cukup waktu untuk mengajukan izin perjalanan dinas luar negeri yang
menggunakan dana PNBP Universitas Jambi. Untuk mengatasi permasalahan

ini yang perlu dilakukan
setelah

adalah mempersiapkan kegiatan pada awal tahun

RI(AKL disahkan.

Indikator Kinerja

E.

Kegiatan Dokumen Kepegawaian

Kegiatan pengembangan dokumen kepegawaian merupakan indikator

kinerja dari sasaran penguatan tata kelola Universitas Jambi. Kegiatan ini
mencakup kegiatan penerimaan CPNS, verifikasi dan validasi data, lelang
jabatan, sertifikasi dosen, sumpah pengangkatan/pelantikan, dan sistem aplikasi

pelayanan kepegawaian

.

Pada tahun 2016 Universitas Jambi menargetkan

sebanyak 18 kegiatan. Realisasi indikator kinerja sebanyak

l7 kegiatan

dengan

capaian kinerja sebesar 94ol0. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2015

yang capaian kinerjanya sebesar 917o. Tidak tercapainya kineda kegiatan ini
disebabkan kegiatan penerimaan CPNS tidak terlaksana. Hal

ini

disebabkan

tidak adanya formasi penerimaan CPNS di Universitas Jambi pada tahun 2016.

Indikator Kinerja 9. Terpenuhinya Operasional dan pemeliharaan
Perkantoran

Kegiatan operasional pemeliharaan perkantoran

ini

merupakan

indikator kine4'a dari sasaran penguatan tata kelola Universitas Jambi yang

bersumber

dari dana PNBP. Pada tahun 2016 kegiatan operasional

pemeliharaan perkantoran ditargetkan

12

bulan dan terealisasi semuanya

dengan capaian kinerja sebesar 100% dan sama dengan capaian kine{a pada
tahun 201 5.
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10. Kegiatan

lafl6i

Laporan BMN

Kegiatan laporan BMN ini merupakan indikator kineria dari sasaran
penguatan tata kelola Universitas Jambi. Kegiatan

ini

mencakup kegiatan

inventarisasi BMN, penghapusan barang inventaris, penghapusan gedung
bangunan, pengelolaan BMN, SIMAK BMN, penaBan aset dan penatausahaan

arsip BMN. Kegiatan laporan BMN Universitas Jambi pada tahun 2016
ditargetkan sebanyak 43 kegiatan. Realisasi indikator kinerja sebanyak 27
kegiatan dengan capaian kine{a sebesar 630/o Hal

ini mengalami

penumnan

dari tahun 2015 yang capaian kinerjanya sebesar 89%. Tidak tercapainya
kinerja kegiatan ini disebabkan ada beberapa kegiatan yang sifatnya insidentil
tidak terlaksana. Untuk mengatasi permasalahan ini perlu melakukan prediksi
rencana kegiatan yang lebih tepat berdasarkan pengalaman pada tahun+ahun
sebelumnya.

Indikator Kinerja I l. Kegiatan Penyusunen/pengumpulan/pengolahan/
Updating/Analisa Data dan Stetistik
Kegiatan penyusunar/pengumpulan/pengolahan/updating/analisa

data

dan statistik ini merupakan indikator kinet'a dari sasaran penguatan tata kelola

Universitas Jambi. Pada tahun 2016 kegiatan penyusunan/pengumpulan/
pengolahan/updating/analisa data dan statistik ditargetkan

12

bulan

dan

terealisasi semuanya dengan capaian kinerja sebesar 100% dan sama dengan
capaian kinerja pada tahun 2015.

Indikator Kinerja

12. Kegiatan Analisis/Pengkajian pengembangan

Organisasi dan Tatalnksana

Kegiatan analisis/pengkajian pengembangan organisasi

dan

tatalaksana merupakan indikator kinerja dari sasaran penguatan tata kelola

Universitas Jambi pada tahun 2016. Kegiatan

ini

mencakup kegiatan

pengembangan sistem lSO, pelatihan pelayanan prima, visitasi tim ISO, monev

intemal, pelatihan auditor non akademik dan pelatihan penguatan Spl dengan
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target

l0

kegiatan. Realisasi indikator kinerja ini terpenuhi l0 kegiatan dengan

capaian kinerja sebesar 1007o. Capaian kinerja kegiatan

ini

mengalami

peningkatan dibandingkan capaian kinerja tahun 2015 sebesar 67%.

Indikator Kinerja

13. Kegiatan Layanan Teknologi

Informasi

Kegiatan layanan teknologi informasi Universitas Jambi pada tahun

2016 dengan target

9

10

kegiatan. Realisasi indikator kinerja

kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 90%o.

ini

Hal ini

sebanyak

mengalami

peningkatan dibandingkan tahun 2015 sebesar 8670. Tidak tercapainya kinerja

kegiatan

ini disebabkan karena pengembangan jaringan intemet di

Fakultas

Sains dan teknologi tidak terlaksana.

Indikator Kinerja

14. Kegiatan Dokumen Perenctnaan dan penganggaran

Kegiatan dokumen perencanaan dan penganggaran Universitas Jambi

mencakup kegiatan penyusunan dokumen rencana kerja tahunan dan rencana
kegiatan program dan anggaran fakultas dan pascasarjana. Pada tahun 2016
dengan

target 2 kegiatan

terealisasi sepenuhnya dengan capaian kine{a

mencapai 100%. Capaian kinerja ini sama dengan capaian yang diperoleh pada
tahun 2015.

Indikator Kinerja

15. Kegiatan Laporan Keuangan dan

Kinerja Satker

Kegiatan laporan keuangan dan kinerja satker Universitas Jambi
mencakup kegiatan penlusunan laporan keuangan dan laporan kine{a. pada

tahun 2016 kegiatan

ini

ditargetkan sebanyak

6l

kegiatan dan terealisasi

sebanyak 37 kegSatan dengan capaian kinerja sebesar

6l%. Capaian kinerja

kegiatan ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yang mencapai
100%. Tidak tercapainya kegiatan

ini disebabkan karena ada beberapa unit

ke{a yang tidak dapat menyampaikan laporan kinerjanya pada batas waktu
yang ditetapkan. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman
dari unit ke{a tentang cara dan pentingtya pen}usunan laporan kinerja. Solusi
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yang dilakukan untuk permasalahan ini adalah perlu diadakannya bimbingan
teknis penyusunan laporan kinerja.

SASARAN

7 :

PENGUATAN SARANA

DAN

PRASARANA

PERGURUAhI TINGGI

Dari 5 indikator kinerja penguatan sarana dan prasarana perguuan
tinggi yang ditetapkan, terdapat 3 indikator kinerja yang mencapai target dan 2
indikator kinerja yang melebihi

target

dengan capaian terendah 100% dan

tertinggi 293o/o serta rata-rata capaian sasaran penguatan tata kelola sebesar
168 %.

Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja berdasarkan indikator
kinerja tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel3.12. Capeian seseran Penguatan Serana dan Presarana
Perguruan Tinggi
INDIKATOR
KINERJA

SASARAN
Penguatan
Sarana dan

.

% CAPAIAN
TAHUN 2OI5

TAHUN 2016
TARGET

DIT AI IC

A

EI

o/
/o

(-APAIAN

Jumlah
Pengadaan

Prasarana

Kendaraan

Perguruan

Jumlah

Tinggi

Pembuatan
Jalan

Lingkungan

100%

I

Unit

l

Unit

100%

0%

I

Pkt

1 Pkt

100%

Kampus

l.

Telanai
Jumlah
Pengadaan

Buku-buku

t.

l63Yo

1.501 Eks

4.395 Eks

293%

83%

209 Unit

520 Unit

249o/o

Perpustakaan
TBOPTN)
Jumlah
Pengadaan

Peralatan

pendidikan

(BOPTN\
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II{DIKATOR
KINERJA

SASARAN

.

9/o

TAHUN 2016

CAPAIAN

TAHTIN 2OI5

TARGET

0%

rPh

DFAI iC EI

CAPAIAN

Jumlah
Pengadaan

Peralatan

Laboratorium

I

Pkt

l00o/o

(BOPTN)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis penguatan
sarana dan prasarana perguruan tinggi telah mencapai target yang ditetapkan.

Uraian mengenai analisis capaian kinerja sasaran strategis penguatan tata
kelola sebagai berikut

Indikator Kinerja l. Pengadaan Kendaraan
Kegiatan pengadaan kendaraan dinas roda

2

pada salah satu unit di

Universitas Jambi pada tahun 2016 terdiri dari 1 kegiatan dengan target
sebanyak

I

unit. Realisasi indikator kine{a ini terpenuhi dengan

capaian

Indikator Kinerja sebesar 100%. Capaian kinerja ini sama dengan capaian
kinerja yang dicapai pada tahun 2015.

Indikator Kinerja

2. Pembuatan Jalan Lingkungan Kampus Telanai

Kegiatan pembuatan jalan lingkungan kampus telanai Universitas
Jambi pada tahun 2016 dengan target 1 kegiatan terealisasi sepenuhnla dengan
capaian kinerja sebesar 100%. Kegiatan

ini tidak dianggarkan pada tahun 2015

sehingga tidak dapat diperbandingkan.

Indikator Kinerja 3. Pengadaan Buku-buku Perpustakaan
Kegiatan pengadaan buku-buku perpustakaan yang bersumber dari dana

bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) ditargetkan sebanyak

1.501 eksemplar pada

4 unit kerja. Realisasi

kegiatan

eksemplar dengan capaian kinerja sebesar 293

ini

sebesar 4.395

%. Capaian kine{a ini

meningkatjika dibandingkan dengan capaian kine{a tahun 2015 sebesar 163%.
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Tingginya tingkat capaian kine{a

ini

disebabkan prediksi harga buku

perpustakaan yang terlampau tinggi sehingga menyebabkan realisasi fisik
dengan jumlah dana yang diusulkan menjadi lebih banyak dari target yang

direncanakan. Hal yang dapat dilakukan adalah (a) inventarisasi judul-judul

buku lengkap dengan pengarang dan penerbitnya sesuai dengan kebutuhan

(b) melakukan survei harga sesuai dengan judul-judul buku yang

telah

diinventarisasi.

Indiketor Kinerja 4. Pengadaan Perrlatan Pendidiken
Kegiatan pengadaan peralatan pendidikan yang bersumber dari dana
bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) Universitas Jambi pada

tahun 2016 ditargetkan sebanyak 209 sarpras. Realisasi indikator kinerja
sebesar 520 sarpras dengan capaian

kine{a sebesar 249%. Capaian kineda ini

meningkat jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 sebesar g3%.

Tingginya tingkat capaian kinerja

ini

disebabkan prediksi harga peralatan

pendidikan terlampau tinggi sehingga menyebabkan realisasi fisik dengan

jumlah dana yang diusulkan menjadi lebih banyak dari target

yang

direncanakan. Hal yang dapat dilakukan adalah (a) inventarisasi peralatan

pendidikan sesuai spesifikasi peralatan pendidikan yang sesuai dengan
kebutuhan, dan(b) melakukan survei harga sesuai degan spesifikasi yang telah
diinventarisasi.

Indikator Kinerja 5. Pengadaan Peralatan Laboratorium (BOPTN)
Kegiatan pengadaan peralatan laboratorium yang bersumber dari dana
bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOpl"N) Universitas Jambi pada

tahun 2016 ditargetkan sebanyak

I

paket. Kegiatan ini terealisasi sepenuhnya

dengan capaian kinerja sebesar 100%. Kegiatan

ini tidak dianggarkan

pada

tahun 2015 sehingga capaian kinerjanya tidak dapat dibandingkan.
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3.2 REALISASI ANGGARAN
Berdasarkan data per 31 Desember 2A16, realisasi penyerapan DIPA

Universitas Jambi tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp.247.059.177.379,atau mencapai88,27Yo dari total pagu sebesarRp.279.904.596.000,-. Realisasi
penyerapan DIPA Tahun 2016 ini meningkat dari tahun sebelumnya yang baru

mencapai 72,56.oh. Secara umum, perkembangan realisasi penyerapan DIPA
dalam periode 2013 s.d 2016 terlihat dalam grafik berikut:

Grafik 3.2 Perkembangan Realisasi Penyerapan DIPA
Universitas Jambi Tahun 2014-2016
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Dari realisasi pada tahun 2016 alokasi terbesar adalah untuk belanja
barang. Secara rinci alokasi pagu dan realisasi anggaran serta persentase
realisasi terhadap pagu menurut jenis belanja disajikan pada tabel berikut.

Tabel3.13. Rincian Realisasi Per Jenis Belanja Universitas Jambi
Tahun 2016
No

Belanja

Pagu DIPA

Realisasi (SP2D)

7" Realisasi

I

Pegawai

110.t22.746.000

106.970.331.69s

96,6lyo

2

Barang

148.356.769.000

121.858.568.926

82,140

J

Modal

20.825.081.000

18.230.276.7s8

87,54yo

279.904.596.000

247.0s9.177.379

JUMLAH
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Dari Tabel 3.13 terlihat bahwa realisasi penyerapan anggaran terbesar
adalah untuk belanja pegawai yang mencapai 96,61%, sedangkan realisasi
penyerapan anggaran terendah adalah untuk belanja barang sebesar 82,14o/o.
Secara total realisasi penyerapan anggaran adalah 88,27o/o.

Berdasarkan program yang dilaksanakan pada tahun 2016 realisasi

penyerapan anggamn terbesar adalah

untuk dukungan manajemen

PTN/Ifupertis, sedangkan penyerapan anggaran untuk program peningkatan
layanan tridharma perguruan tinggi sebesar 82,52Yo. untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel

3.1

4.Realisasi Anggaran 201 6 per Program

UNIVERSITAS JAMBI
I

Dukungan

Manajemen

PTN/Kopertis
2

Pagu (Rp.)

Realisrsi (Rp.)

o/
/o

279.904.596.000

247.4s9.177.379

89,27o/o

t25.722.746.000

l 19.790.887.59s

95,280/o

l8 I .850.000

127.238.289.784

82,520/o

Kegiatan

No.

Peningkatan

Tridharma

Layanan
Perguruan

154.

Ttnggi

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis diperlukan dukungan
anggaran sebagaimana tercantum dalam dokumen perjanjian kinerja. Berikut

Uraian tentang realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian
sasaran tersebut.

Sasaran 1 : Peningkntan Penerima Beasiswa

Anggaran untuk sasaran

ini

berasal dari DIPA Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Realisasi anggaran

untuk

kegiatan ini

adalah sebesar 100%.

Sasaran 2

:

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Prodi Sesuai Kebutuhan
Stakeholder

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis peningkatan
kualitas dan kuantitas prodi sesuai kebutuhan stakeholder adalah sebesar
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Rp. 68.131.005.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 59.948.989.501,atau sebesar 87,99%. Dari 16 indikator pada sasaran ini, capaian terendah
adalah 33,51% untuk indikator kinerja pengembangan pembelajaran 53 dan

capaian tertinggi adalah 99,16% untuk indikator kine{a pengadaan alat
pengolah data dan informasi.

Sasaran 3 : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Lulussn

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis peningkatan
kualitas dan kuantitas lulusan adalah sebesar Rp6.515.978.000,- sedangkan

realisasi anggaran adalah sebesar

F.:p3 .17

5.965 .228,-

penyerapan anggaran sebesar 48,74%o. Dari

6

dengan persentase

indikator pada sasaran ini,

capaian terendah adalah 12,85%o untuk indikator kine{a jumlah kegiatan
pengambangan kewirausahaan dan capaian tertinggi adalah 86,92% untuk
indikator kine{a terpenuhinya publikasi dan promosi.

Sasaran 4 : Peningkatan Kuatilikasi dan Kompetensi SDM

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis peningkatan

kualifikasi dan kompetensi SDM adalah sebesar Rp. 4.259.893.000,sedangkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 2.101 .747.814,- dengan
persentase penyerapan anggaran sebesar 49,48%. Dari 8 indikator pada sasaran

ini, capaian terendah adalah 0% untuk 3 indikator kinefa yaitu jumlah tenaga

pendidik penerima beasiswa 52 dalam negeri, jumlah tenaga pendidik
penerima beasiswa 53 luar negeri dan jumlah dosen yang mengikuti kegiatan

seminar ilmiah intemasional. Sedangkan capaian tertinggi adalah 9i,39%
untuk indikator kineda jumlah dosen yang mengikuti kegiatan seminar ilmiah
nasional.

Sasaran

5 :

Pengembangan Penelitian

dan Pengabdian

Kepada

Masyarakat
Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran pengembangan penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat adalah sebesar
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sedangkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp15.071.610.546,- atau sebesar

2l

indikator pada sasaran ini, capaian terendah 0% untuk 8
indikator kinerja yaitu jumlah kegiatan evaluasi proposal dan review hibah

91,860/o.

Dari

penelitian, jumlah kegiatan seminar hasil peneltian swadana, jumlah kegiatan
pelatihan penulisan jumal intemasional, jumlah kegiatan pelatihan penulisan

jumal intemasional, jumlah kegiatan pengembangan jumal elektronik, jurnlah
proposal HIC, jumlah kegiatan seleksi proposal dan monitoring pelaksanaan
PPM, jumlah kegiatan seminar hasil PPM, Sedangkan capaian tertinggi 100%

unnrk indikator kine{a jumlah kegiatan ke{asama pengabdian masyarakat
dengan pemerintah kabupaten/kota.

Sasaran 6 : Penguatrn Tata kelola

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis penguatan tata

kelola adalah sebesar

Rp

182.006.910.000,- sedangkan realisasi anggaran

adalah sebesar Rp 163.999.966.358,- dengan persentase penyerapan anggaran
sebesar 90,11%.

Dari

15 indikator pada sasaran

ini, capaian terendah 31,06%

untuk indikator kinerja jumlah kegiatan laporan keuangan dan kine{a satker.
Sedangkan capaian tertinggi 97,6t% untuk indikator kine{a terpenuhinya
operasional perpustakaan.
Sasaran 7 : Penguatan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran penguatan sarana dan
prasarana perguruan tinggi adalah sebesar Rp.2.800.969.000,- sedangkan
realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 2.754.897.930,- atau sebesar 98,36%.

Dari 5 indikator pada sasaran ini, capaian terendah adalah 84,46% untuk
indikator kinerja jumlah pengadaan kendaraan. Sedangkan capaian tertinggi

adalah 99,62% untuk indikator kine{a jumlah pengadaan peralatan
laboratorium (BOPTN).

3.3 EFISIENSI

PENGGUNAAN ANGGARAN

Dalam perjanjian kinefa Universitas Jambi terdapat

7

sasaran

strategis dengan 73 indikator kinerja. Dari 73 indikator kinerja tersebut
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ditemukan efisiensi penggunaan anggaran pada 39 indikator kinerja. Efisiensi
penggunaan anggaran yang dimaksud dalam hal

ini

adalah kondisi dimana

capaian fisik terealisasi 100% atau lebih sedangkan realisasi anggaran kurang

dari 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15. Realisasi Fisik dan Anggaran Pada Indikator Kinerja Yang
Efisien Dalam Penggunaan Anggaran
CAPAIAN

CAPAIAN

FISIK

ANGGARAN

180%

99,t6Yo

Jumlah Pengadaan Peralatan Laboratorium

l38o/o

62,460h

Jumlah Pengadaan Meubelair

t07%

84,58yo

Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan

103%

87,75%

Jumlah Pengadaan Buku Perpustakaan

l0l%o

94,94yio

Pend

Terpenuhinya kegiatan
idikar/Pengajaran/Perkuliahan
(Termasuk Panyelenggaraan Praktek)

t00%

92,62%

Jumlah Kegiatan Pengembangan
Pembelajaran Pendidikan Vokasi

t00%

44,89%

Jumlah Kegiatan Pengembangan
Pembelajaran Pendidikan Profesi

100%

76,glyo

Praktikum

100%

7l,sgyo

Jumlah Kegiatan Pengembangan PBM

t00%

80,20yo

Peningkatan
Kualitas dan

Jumlah Kegiatan Penerimaan Maru

100v,

47,\lyo

Kuantitas
Lulusan

Terpenuhinya Publikasi Dan Promosi

lOOo/o

86,92yo

Jumlah Dosen Yang Mengikuti kegiatan
seminar ilmiah Nasional

100%

97,390/o

100%

92,7syo

INDIKATOR KINERJA

SASARAN
Peningkatan

Kualitas dan
Kuantitas
Prodi Sesuai
Kebutuhan

Jumlah Pengadaan Alat Pengolah Data dan

Informasi

Stakeholder

Jumlah Pengadaan Bahan Kuliah dan Bahan

Peningkatan

Kualifikasi dan
Kompetensi

SDM

Jumlah Kegiatan Peningkatan Kompetensi

padidik dalam PBM
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CAPAIAN

CAPAIAN

F'ISIK

ANGGARAN

Jumlah Laporan Penelitian Pengembangan
Karya Ilmial/Seminar/Iptek dan Seni

100%

99,300/o

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerjasama

100%

79,560/o

t00%

87,l3o/o

r00%

0,00%

Elektronik

lA0o/o

0,00%

Jumlah Proposal HAIC

r00%

0,00%

Jumlah Laporan PengaMian Pada Masyarakat

1000/,

99,glyo

Jumlah Laporan Hibah PengaMian pada
Masyarakat

l00o/o

59,390/o

Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Bapel Kukerta

100%

90,01o

(BOPTN)

100%

88,320/o

Jumlah Kegiatan Kerjasama Berbasis
Penelitian dan Pengembangan (BOPTN)

100%

59,06%

Terpenuhinya Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran

lOOo/o

85,470/0

Terpenuhinya Penyelenggaraan Administrasi
Pendidikan

100%

72,270/o

Terpenuhinya Operasional Perpustakaan

t00%

97,6t%

l00o/o

66,73%

lOOVo

85,82%

100%

82,370/o

100%

67,8t%

Jumlah Kegiatan Dokumen Perencanaan dan
penganggaran

lO0Yo

63,960/o

Terbayarnya Caji dan TUniversitas
Jambingan Pegawai dan Dosen

100%

96,6lyo

lAAo/o

97,7lo

to0%

99,62yo

INDIKATOR KINERJA

SASARAN
Pengembangan
Penelitian dan

PengaMian
Kepada

Masyarakat
Jumlah Kegiatan Penghimpunan Artikel

Ilmiah
Jumlah Kegiatan Pelatihan Peaulisan
Jurnallnternasional
Jumlah Kegiatan Pengembangan Jurnal

Jumlah Laporan PengaMian Masyarakat

Penguatan
Tata kelola

Terpenuhinya Layanan Perkantoran Satker

(BOPTN)
Terpenuhinya Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran

Terpenuhinya kegiatan
Penyusunan/Pengumpu lan/Pengo lahan/updat

i

ndAnalisa Data dan Statistik
Jumlah Kegiatan Analisis/Pengkajian
Pengembangan Organisasi dan Tatalaksana

Penguatan
Sarana dan

Jumlah Pembuatan Jalan Lingkungan Kampus

Telanai

Prasarana

Perguruan

Jumlah Pengadaan Peralatan Laboratorium

(BOPTN)
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INDIKATOR KINERJA

SASARAN
Tinggi

Jumlah Pengadaan Kendaraan
Jumlah Pengadaan Buku-buku Perpustakaan

(BOPTN)
Jumlah Pengadaan Peralatan pendidikan

(BOPTN)

lam6i

CAPAIAN

CAPAIAN

FISIK

ANGGARAN

t00%

84,46%

293%

96,630/o

249o/o

99,130/o

Efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana disebutkan diatas dapat
disebabkan oleh perbedaan penetapan harga pada saat pengusulan kegiatan
dengan harga pada saat implementasi kegiatan. Selain itu efisiensi penggunaan
anggaran juga dapat disebabkan oleh estimasi penetapan anggaran yang terlalu
besar.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kine{a Universitas Jambi Tahun 2016 ini
menyajikan informasi hasil-hasil kinerja yang dicapai pada tahun anggaran

2016 sesuai dengan sasaran strategis dalam indikator kinerjanya. Dalam
laporan ini disajikan pembahasan dari 7 sasaran strategis dengan 73 indikator
kinerja yang pembahasannya dilakukan berdasarkan indikator kine{a masingmasing. Secara umum dari 7 sasaran sfategis, 6 sasaran diantaranya belum

mampu memenuhi target kinerja. Sedangkan

I

sasaran strategis yaitu

penguatan sarana dan prasaftrna perguuan tinggi yang mencapai kine{a 168%.
Secara keseluruhan capaian kine{a yang diperoleh pada Tahun 2016 lebih baik

dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2015.

Dalam penyusunan laporan kinet-ja

ini

disadari bahwa pengukuran

kinerja masih berorientasi kepada Output dan belum berorientasi kepada
Outcome. Hal ini disebabkan Renstra yang menjadi acuan dalam penyusunan

peianjian kine{a adalah Renstra Universitas Jambi 2014-2018 yang
pengukuran kine{anya belum berorientasi kepada Outcome. Namun demikian

didalam analisis kine{a pada beberapa indikator kinerja diupayakan
berorientasi kepada Outcome sesuai dengan ketersediaan data pada laporan
kinerja dari masing-masing unit ke4'a.

Dari beberapa target indikator kine{a yang tidak dapat

dicapai

diperoleh beberapa faktor yang menjadi penghambat diantaranya adalah:

l.

Pengesahan revisi anggaran yang dilakukan mendekati

akhir tahun

anggaran (bulan Desember) sehingga menyebabkan tidak cukupnya
waktu untuk mengimplementasikan kegiatan yang diusulkan.

2.

Ketentuan tidak bolehnya membayar honorarium Dosen yang bertindak
sebagai narasumber sehingga menyebabkan beberapa kegiatan pelatihan

tidak dapat dilaksanakan pada beberapa unit kerja.
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3.

Ketidaksiapan

unit ke{a dalam

melaksanakan rencana yang telah

ditetapkan.
Capaian kine{a fisik sasaran strategis penguatan sarana dan prasarana

perguruan tinggi yang indikator kinerjanya sebagian besar adalah pengadaan
barang, peralatan pendidikan, alat laboratorium dan pembuatan jalan kampus

jauh melebihi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan kurang cermatnya unit
kerja dalam mengusulkan harga satuan kegiatan.

Dari hambatan-hambatan yang ditemukan diatas beberapa

langkah

perbaikan yang dapat dilakukan pada masa yang akan datang adalah:

1. Melakukan revisi

terhadap Renstra terutama terhadap pengukuran

kinerja yang harus berorientasi kepada Outcome dan selaras dengan
Renstra Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

2. Tidak melakukan revisi

anggaran mendekati berakhimya tahun

anggaran.

3.

Mencari altematif skema pelaksanaan kegiatan pelatihan )xang sasaran
utamanya adalah civitas academica Universitas Jambi

4.

Mempersiapkan rencana pelaksanaan kegiatan segera setelah RKAKL
disahkan.

5.

Melakukan inventarisasi barang-barang yang akan diadakan

secara

cermat lengkap dengan spesifikasinya sesuai dengan kebutuhan.

6.

Melakukan survey huga barang-barang yang akan diadakan sesuai
dengan inventarisasi yang dilakukan

7. Meningkatkan fungsi koordinasi,

pelaksanaan kebijakan dan

meningkatkan efektivitas instrumen kebijakan yang ada

Strategi yang dapat dilakukan untuk melaksanakan langkahJangkah
perbaikan diatas adalah:

l.

Melakukan sosialisasi dan workshop penyusunan laporan kinerja pada
unit kerja dilingkungan Universitas Jambi

2.

Melaksanakan musyawarah perencanaan secara be{enjang pada tingkat
Universitas dan unit kerja
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3.

lam6i

Melakukan pemantauan secara brkala melalui pelaporan triwulan dari

unit kerja untuk

mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang

dihadapi dalam implementasi kegiatan yang diusulkan

Dengan semakin baiknya pemahaman terhadap permasalahan dalam
pencapaian kinerja serta didukung oleh komitmen semua

unit keg'a

dan

pimpinan universitas, universitas jambi akan terus berupaya meningkatkan
kine{anya sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai
lembaga pendidikan tinggi.
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lampiran. I
Daftar Fakultas dan Program Studi Universitas Jambi

Fakultas

Strata

Akreditasi

llmu Ekonomi

S3

C

Ilmu Hukum

S3

C

Kependidikan

S3

C

Pendidikan MIPA

S3

C

Ilmu Lingkungan

S2

B

S2

C

Teknologi Pendidikan

S2

B

Pendidikan Dasar

S2

C

Manajemen Pendidikan

S2

C

Ilmu Ekonomi

S2

B

Manajemen

S2

B

Ilmu Akuntansi

S2

C

Ilmu Hukum

S2

B

Kenotariatan

S2

B

Agribisnis

S2

B

Agroekoteknologi

S2

C

Ilmu Peternakan

S2

B

S2

B

S2

C

S2

C

S2

C

Program / Program Studi

Ilmu

Kependudukan &

Ketenagaerjaan

Pascasarjana

Pendidikan

Ilmu

Pengetahuan

Alam
Pendidikan Bahasa Ingggris
Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia
Pendidikan Ekonomt
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Strata

Akreditasi

Pendidikan Kimia

S2

C

Pendidikan Matematika

S2

C

SI

B

Manajemen

SI

B

Akuntansi

SI

B

Ekonomi Islam

SI

C

Manaj emen Pemerintahan

D4

C

Manajemen Pemasaran

D3

B

Akuntansi

D3

B

Perpajakan

D3

C

Keuangan Daerah

Drl

C

Pendidikan Ekonomr

S1

B

SI

B

Pendidikan Bahasa Inggris

SI

B

Pendidikan Kimia

SI

A

Pendidikan Matematika

SI

B

Pendidikan Fisika

SI

B

Pendidikan Biologi

S1

B

Pendidikan Guru Sekolah Dasar

SI

B

Pendidikan Guru PAUD

SI

C

Bimbingan dan Konseling

SI

B

Administrasi Pendidikan

SI

C

SI

C

SI

C

Program I Program Studi

Fakultas

Ilmu Ekonomi dan

Studi

Pembangunan

Ekonomi

dan

Bisnis

Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia

Keguruan dan Ilmu
Pendidikan

Pendidikan Pancasila

dan

Kewarganegaraan
Pendidikan Sejarah
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Fakultas

Program / Program Studi

Strata

Akreditasi

Ilmu Hukum

S1

A

Agroekoteknologi

S1

B

Agribisnis

SI

B

Agrobisnis Pertanian

D3

B

Ilmu Peternakan

S1

B

SI

C

Kesehatan Hewan

D3

C

Teknologi Hasil Perikanan

D3

C

Pendidikan Dokter

SI

C

Ilmu Keperawatan

SI

C

Kedokteran dan

Ilmu Kesehatan Masyarakat

SI

C

Ilmu Kesehatan

Psikologi

SI

C

Profesi Dokter

Profesi

C

Profesi Ners

Profesi

C

Teknologi Hasil Pertanian

S1

B

Teknologi Industri Pertanian

SI

C

Teknik Pertanian

SI

C

Kimia Industri

D3

C

Analis Kimia

D3

C

Kimia

SI

B

Fisika

SI

C

Biologi

SI

C

Matematika

SI

C

Sistem Informasi

SI

C

Farmasi

SI

C

Hukum

Pertanian

Pemanfaatan
Peternakan

Sumberdaya

Perikanan

Teknologi
Pertanian

Sains
Teknologi

dan
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Fakultas

Program / Program Studi

Strata

Akreditasi

Teknik Geofisika

SI

C

Teknik Pertambangan

S1

C

SI

C

SI

C

SI

C

Ilmu Politik

SI

C

Kepelatihan Olahraga

SI

C

SI

B

Ilmu Sejarah

SI

C

Sastra Indonesia

SI

C

Bahasa Arab

SI

C

Seni Drama, Tari dan Musik

SI

C

Arkeologi

SI

C

SI

C

SI

C

SI

C

SI

C

Teknik Geologi

Kehutanan

Kehutanan

Sosial dan Ilmu Ilmu Pemerintahan
Politik

Keolahragaan

Pendidikan Olah Raga

dan

Kesehatan

Ilmu Budaya

Teknik Elektro
Teknik Kimia
Teknik

Teknik Sipil
Teknik Lingkungan
Profesi Insinyur
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Lampiran 2.

BAGAN STRUKTT'R ORGANISASI UNTVERSMAS JAMBI

BIRO AKADEMIK DAN

BIRO UMUM,

KEMAHASISWAAN

PERENCANAAN, DAN
KEUANGAN

FAKULTAS

PASCASARJANA

LEMBAGA

-
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Lampiran 3.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
T'NIVERSITAS JAMBI

NO
I

INDIKATOR KINERJA

SASARAN
Peningkatan
Penerima
Beasiswa
Peningkatan

Kualitas dan
Kuantitas Prodi
Sesuai

Kebutuhan
Stakeholder

160

Org

2195

Org

36

Keg

12

Bln

7l

Keg

32

Keg

4

Keg

4

Keg

37

Keg

Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan

568

sprs

Jumlah Pengadaan Peralatan Laboratorium

708

sprs

9l16

Eks

30

sprs

Jumlah Pengadaan Meubelair

966

sprs

Jumlah Pengadaan AC

128

Unit

Penerima Beasiswa PPA
Penerima Beasiswa Bidikmisi
Jumlah Proposal Akreditasi
Terpenuhinya kegiatan
Pendidikan/Pengajaran/Perkuliahan
Penyelenggaraan Praktek)

(Termasuk

Jumlah Kegiatan Pengembangan Pembelajaran

(sl)
Jumlah Kegiatan Pengembangan Pembelajaran

(s2)
,)

TARGET

Jumlah Kegiatan Pengembangan Pembelajaran

(s3)
Jumlah Kegiatan Pengembangan Pembelajaran

Pendidikan Vokasi
Jumlah Kegiatan Pengembangan Pembelajaran
Pendidikan Profesi

Jumlah Pengadaan Buku Perpustakaan
Jumlah Pengadaan Alat Pengolah Data dan

lnformasi

Jumlah Gedung Pendukung Layanan

36

Pkt

Jumlah Pengadaan Bahan Kuliah dan Bahan

15

Pkr

9

Keg

Praktikum
Jumlah Kegiatan Pengembangan PBM
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NO
3.

SASARAN
Peningkatan
Kualitas dan

INDIKATOR KINERJA
Jumlah Kegiatan Penerimaan Maru

TARGET

2

Keg

96

Keg

137

Keg

Kuantitas
Lutusan
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Mahasiswa
Jumlah Kegiatan Pengembangan Penalaran

Mahasiswa
Jumlah Kegiatan Pengambangan Kewirausahaan

Jumlah Kegiatan Pengambangan Minat dan Bakat

4.

5

Keg

Mahasiswa

67 Keg

Terpenuhinya Publikasi Dan Promosi

t2

Bln

Jumlah Dosen Penerima Bantuan Studi S2lS3

75

0K

Jumlah Kegiatan
Seminarllokakarya/work shoplPelat ihan/Kursus

44

Keg

I

ORG

Luar Negeri

1

ORG

Jumlah Dosen yang mengikuti kegiatan seminar
ilmiah Internasional (Fsaintek)

20K

Jumlah Dosen Yang Mengikuti kegiatan seminar

15 0K

Peningkatan

Kualifikasi dan
Konpetensi
SDIvt\

dll
Jumlah Tenaga Pendidik Penerima Beasiswa 52

Dalam Negeri

Jumlah Tenaga Pendidik Penerima Beasiswa 53

ilmiah Nasional (Fsaintek)

Jumlah Kegiatan Peningkatan Konpetensi
pendidik dalam PBM
Jumlah Kegiatan Pengembangan Sumber daya
Manusia
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NO
5.

INDIKATOR KINERJA

SASARAN
Pengembangan
Penelitian dan

PengaMian
Kepada

Masyarakat

Jumlah Laporan Penelitian
Jumlah Laporan Penelitian Pengembangan Karya
Ilrniah/Seminar/Iptek dan Seni

TARGET

3
494

Jdl
Jdl

Jumlah Kegiatan Evaluasi Proposal dan Review
Hibah Penelitian (Fsaintek)

3

Keg

Jumlah Kegiatan Seminar/Desiminasi Hasil
Penelitian Tingkat Fakultas (Fsaintek)

I

Keg

Jumlah Kegiatan Seminar Hasil Peneltian
Swadana (Fapet)

2

Keg

15

JDL

128

Keg

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerjasama (LP2M)
Jumlah Kegiatan Penerbitan Jurnal
Jumlah Kegiatan Penerbitan Artikel pada

9

Keg

I

Keg

Jumlah Kegiatan Pelatihan Penulisan
Jurnallnternasional (Pascasarjana)

I

Keg

Jumlah Kegiatan Pengembangan Jurnal Elektronik

1

Keg

3

Jdl

JurnalOnline (Fsaintek)
Jumlah Kegiatan Penghimpunan Artikel tlmiah

(Fhut)

(FKrK)
Jumlah Proposal HAKI
Jumlah Laporan PengaMian Pada Masyarakat

2t9 Jdl

Jumlah Kegiatan Seleksi Proposal dan Monitoring
Pelaksanaan PBM (Fateta)

2

Keg

Jumlah Kegiatan Evaluasi Proposal dan Review
Hibah PengaMian Masyarakat (Fsaintek)

3

Keg

Jumlah Laporan Hibah Pengabdian pada
Masyarakat (Fsaintek)

il

Jdl

Jumlah Kegiatan Seminar Hasil PPM(Fapet)

I

Keg

Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Bapel Kukerta

(LP2M)

2

Keg

Jumlah Kegiatan Kerjasama Pengabdian
Masyarakat Dengan Pemerintah kabupaten/Kota

I

Keg

l0

Keg

3

Keg

(FH)
Jumlah Laporan Pargabdian Masyarakat

(BOPTN)
Jumlah Kegiatan Kerjasama Berbasis Penelitian
dan Pengembangan (BOPTN)

LAP0MN IiINERJA T,4HI|N

2016

86

Uniaersitas tamhi

NO

IhIDIKATOR KIhIERJA

SASARAN

6.

TARGET

Terbayarnya Gaji dan TUniversitas Jambingan

12

Bln

Perkantoran

12

Bln

Terpenuhinya Penyelenggaraan Administrasi
Pendidikan

12

Bln

Terpenuhinya Operasional Perpustakaan

12

Bln

Terpenuhinya Layanan Perkantoran Satker

l2

Bln

3l

Keg

6

Keg

Jumlah Kegiatan Dokumen Kepegawaian

18

Keg

Terpenuhinya Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran

12

Bln

Jumlah Kegiatan Laporan BMN

43

Keg

l2

Bln

l0

Keg

Pegawai dan Dosen

Terpanuhinya Operasional dan Pemeliharaan

Penguatan Tata

kelola

(BOPTN)
Jumlah Kegiatan Pengembangan Sistem Tata

kelola
Jumlah Kegiatan Pengembangan Kelembagaan

Terpenuhinya kegiatan
Penyusunan/Pengumpulan/?engolahan/updat ing/A
nalisa Data dan Statistik (Baeian Perencanaan)
Jumlah Kegiatan Analisis/Pengkajian
Pengembangan Organisasi dan Tatalaksana

7
2

Jumlah Kegiatan Layanan Teknologi Informasi
Jumlah Kegiatan Dokumen Perencanaan dan
penganggaran
Jumlah Kegiatan Laporan keuangan dan Kinerja
Satker
7.

Penguatan

Jumlah Pengadaan Kendaraan

Sarana dan
Prasarana

Jumlah Pembuatan Jalan Lingkungan Kanpus
Telanai
Jumlah Pengadaan Buku-buku Perpustakaan

Perguruan

Tinggi

(BOPTN)
Jumlah Pengadaan Peralatan pendidikan (BOPTN)

6t
I
I
4395

Unit
Pkt
eks

I

sprs

Anqqaran

Dukungan Manajemen PTN/Kopertis

2. Peningkatan [ayanan Tridharma Perguruan

Keg

sprs

(BOPTN)

l.

Keg

209

Jumlah Pengadaan Peralatan Laboratorium

Program

Keg

Rp.125.722.746.000

Tinggi

Rp.154.181.850.000
Rp.279.904.596.000
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