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TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI !

Universitas Jam6i

o

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 2017
dalarn rangka mernenuhi kewajiban sebagaimana diamanhkan dalam Undeng-undang

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kine{a Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kine{a
Instansi Pemerintal! serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birolaasi

Kinerj4 Pelaporan

RI Nomor 53 Tahur 2014 tentarg Petunjuk Teknis Pe{anjian

fu"da d-

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Laporan kine{a tahun 2017 ini menyajikan capaian

kinefa

sesuai target-

target yang tercantuD dalarn Sasaran Renstra 2015-2019 yaitu peningkatan penerima

beasiswq peningkaran kualitas dan kuantitas prodi sesuai kebutuhan stakeholder;
peningkatan kualitas d"n kuantitas lulusan; peningkatan kualifikasi dan kompetensi
sdm; pengernbangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; penguatan tata

kelola; drn penguatan sarana dan prnsirana perguruan tinggi. Utriversitas Jarnbi
berupaya terus meningkatkan akuntabilitas

kinojany4 diantaranya melakukan reviu

Renstra 2015-2019, meryertajam indikator kineda
atas capaian

utm4

dan melakukan evaluasi

kine{a berdasarkan orientasi berdasarkan pada oulcome.

Laporan kinerja ini disusun mengacu kepada indikaror-indikator yang telah

ditetapkar dalarn Renstra Universitas Janbi 2015-2019, serta berdasarkan prinsip

ranspanansi

dan akuntabilitas, aga masyaraka dan berbagai pihak

yang

berkepentingan dapat mernperoleh ganbaran tentang kine{ia Universitas Jambi.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapar memenuhi harapan

sebagai

pertarggmg jawaban Universitas Jambi atas mandat yang diernban dan kinerja yatg
telah dit€fapkan dan sebagai pendorong peningkatan kine{a Universias Jambi dimasa
yang akm datang.
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V_ERSITAS

JAI{BI

TAHtri\- 20t7
Kami telah mereviu laporan Kinerja Universitas Jamb,i untuk tahun 2017 yang disusun
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 uhun 2006 tentang Pelsporan Keuanpn &n
Kinerja lnstansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik ln&nesia Nomor 29 ohun
2014 tentang Sistem Akunubilitas Kineqs lnsunsi Pemerintah, dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 taltang
Petunjuk Teknis Peqanjian Kineqa, Pelaporan Kinerja, dan Tau Can Reviu Atas
Laporan Kineda lnstansi Pemerintah. Semua informasi yang dimuat dalam taporan
Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Universitas Jambi.
Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendaysgunasn Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pe{anjian
Kinerja. Pelaporan Kinerja, dan Tau Cara Reviu atas Laporan Kinetja Pemerintah. Reviu
bertujuan untuk meinberikan kefakinan terbaos terhadap laporan Kinerja yang telah
disajikan sccara akurat, andal, dan valid
Berdasarkan reviu kami, pengecualian pada masalah yang kami jelaskan dalam paragraf
berikut, tidak terdapar penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa L.aporan Kinerja
yang kami sebutkan di aas, tidak disajikan berdasarkan peraturan yang berlaku

Reviu dilakukan ber&sartan Draft Laporan Kinerja yang diterima Satran Penpwasan
lntem (SPI) Universitas Janbi pa& tanggal 7 Februari 201t. llasil reviu menunjuklan
bahwa Universitas Jambi telrh melakukan pcrbeikan dalam penyusunan Laporan Kinerja
rahun 2017. Sebagian indikator kirrqia telah dilengkapi dengan infonnasi tentsng data
orientasi ketuaran (ourpt\ dan orientasi hasil (outcome\. Laporan Kinerja disusun
berdasarkan pa& Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Jambi tahun 2015'2019.
Saat ini. Universias Jambi sedang melakukan revisi untuk menl'elaraskan Renstra
Universitas Jambi &ngan Rensrra Kemenlerisn Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

J

, 15 Februari 2018
Satuan Penga\*'asan lntem

1A

Jambi

o

)

I

Rahayu, S.E., M.SA.. Ak., C.A.

SP
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IKHTISAR EKSEKLTTIF
Laporan kinerja

ini

disusun sebagai wujud dan tekad Universitas

Jambi dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam
Undang-undang Nomor

8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

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

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kine{q Pelaporan Kine{a, dan Tata

Cara Reviu atas l,aporan Kinef a lnstansi Pemerintah.
Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Keda Universitas Jambi,
tugas pokok Universitas

Jambi yang dijalankan oleh Rekor adalah

menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang akademik dan non-akademik.

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

ilmr1 dan atau seni melalui penelitian ilmiah.

Dengan

demikian, tugas pokok dan fungsi Universitas Jambi yang dijalankan oleh

Rellor pada hakekatnya adalah menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi yang
mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan
penjabaran sebagai berikut:

1.

Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi jenjang diploma,
sadana, dan pascasarj ana;

2.

Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan,

teknologi dan/alau kesenian;

3.
4.

Melaksanakanpengabdiankepada masyarakat;
Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan
lingkungan; dan

5.

Melaksanakankegiatanlayananadministratif.

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 kineria sebagai alat mengukur tingkat

ketercapaiannya. Hasil pengukuran

kine{a tahun 2017 bisa dilihat dari

ketercapaian masing-masing indikator kinef a, yaitu:

L

Sasaran meningkatnya penerima beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi

dan mahasiswa yang kurang mampu dengan

I

indikator kineg'a yaitu

p€rsentase mahasiswa penerima beasiswa belum mencapai target yang
ditetapkan.

2- Sasaran meningkatnya kualitas dan kuanfitas prodi sesuai kebutuhan
stakeholder dengan 4 indikator hnerja yang ditetapkan, 3 indikator kine{a

belum mencapai target dan

Indikator kineia

I

indikator kinerja telah mencapai target.
yang belum mencapai target adalah Rangking pT

Nasional, akreditasi institusi dan jumlah prodi berakeditasi intemasional.
Sedangkan indikator kinerja yang telah mencapai target adalah persentase

prodi terakreditasi minimal B.

3. Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan dengan 7 indikator
kine{a, 3 indikator kine{a diantaranya belum mencapai target dan 4
indikator kineda telah mencapai target. Indikator kine{a yang belum
mencapai target adalah persentase lulusan yang langsung beke{a sesuai
bidangnya, jumlah mahasiswa berprestasi dan rata-rata lama studi lulusan.

Sedangkan indikator kine{a yang telah mencapai target adalah jumlah
mahasiswa yang berwirausaha, persentase lulusan bersertifikasi kompetensi
dan profesi, persentase lulusan tepat waktu dan rata-rata

4.

IpK lulusan.

Sasaran meningkatnya SDM sesuai standar kompetensi dengan 8 indikator

kine{a

, 5 indikator kine{a diantaranya belum mencapai

target dan

3

indikator hne{a telah mencapai target. Indikator kinerja yang belum
mencapai target adalah persentase dosen berkualifikasi 53, persentase dosen

bersertifikat pendidi( persentase dosen dengan jabatan

lrktor

Kepal4

percentase dosen dengan jabatan Guru Besar dan persentase tenaga
kependidikan dengan sertifikat kompetensi. Sedangkan indikator kine{a
yang telah mencapa.i target adalah rasio jumlah dosen terhadap mahasisw4
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rasio dosen tetap terhadap jumlah dosen dan Jumlah SDM

tenaga

kependidikan yang meningkat kompetensinya.

5. Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengaMian
kepada masyarakat dengan 8 indikator kinerja,

I

indikator kinerja tidak

mencapai target dan 7 indikator kine{a mencapai target. Indikator kine{a

yang belum mencapai target adalah jumlah publikasi nasional. Sedangkan

indikator kine{a yang telah mencapai target adalah jumlah publikasi
internasional, jumlah

HKI yang didaftarkan, jumlah sitasi karya ilmiah,

jumlah prototipe R & D, jumlah prototipe industri, jumlah produk inovasi
dan

jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat.

6. Sasaran meningkatnya tatakelola administrasi perkantoran yang prima
dengan

I

indikator

kine{a yaitu opini penilaian

laporan keuangan oleh

auditor publik telah mencapai target yang ditetapkan.

7. Sasaran tersedianya sarana dan prasirmna perguruan tinggi yang memadai

dengan

I

indikator kine{a yaitu Laboratorium Terakreditasi belum

ditargetkan pada tahun 2017.

Alokasi anggaran Universitas Jambi tahun 20 17 yang digunakan untuk

mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam
pe{anjian kinerja adalah sebesar Rp. 303 054.675.000,-. Dari pagu anggaran
tersebut untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan berhasil terserap
sebesar

Rp. 275.381.811.967,- atau persentase terserap anggaran sampai

dengan Desember 2017 adalah sebesar Rp. 90,87%.

Realisasi penyerapan DIPA Tahun 2017

ini meningkat dari tahun

sebelumnya yang hanya mencapai 88,27.%. Berdasarkan progmm yang
dilaksanakan pada tahun 2017 realisasi penyerapan anggaran terbesar adalah
untuk program dukungan manajemen PTN/Kopertis yaitu 98,18%, sedangkan
penyerapan anggaran untuk program peningkatan layanan tridharma perguruan

tinggi sebesar 85,70%.

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

I-4PORAN KINERJA TAHUN 2OI7
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Melaksanakan musyawarah perencarvurn secara bedeniang pada tingkat
Universitas dan unit ke{a.

2,

Melakukan pemantauan secara berkala melalui laporan triwulan dari unit

kef a untuk mengantisipasi permasalahan-permasalan yang dihadapi dalam
mencapai target kine{a.

3. Meningkatkan fungsi koordinasi, pelaksanaan kebijakan

dan

meningkatkan efeltivitas instrumen kebijakan yang ada.

Dengan semakin baiknya pemahaman terhadap permasalahan dalam
pencapaian

kine{a serta didukung oleh komitrnen semua unit ke{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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PENDAIIULUAN

I.I LATAR BELAKANG
Universitas Jambi adalah lembaga pendidikan tinggi

di

lingkungan

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 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

Universitas

Jambi

4l

Tahun 1982.

merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di

Propinsi Jambi yang menawarkan pendidikan tinggi dengan 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 aktit ikut ambil bagian dalam nuningkatkan daya
saing bangsa mclalui pendidikan tinggi bermuta.
Saat

ini Universitas Jambi memiliki 14 Fakultas, yakni Fakultas Hukunr,

Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas Petemakan, Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Kedokteran dan Itmu Kesehatan, Fakultas Sains

dan Teknologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas

Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Kehutanan, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu
Keolahragaan, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat serta satu Program
Pascasadana. Total keseluruhan progr:tm studi

program studi yang terdiri atas

aktif yang dilayani adalah

88

4 program studi jenjang 33, 19 program studi

jenjang 52, 52 program studi jenjang 51, 2 program studi jenjang

Dl

, 8 program

studi jenjang D3, dan 3 Prodi Jenjang Profesi sebagaimana disajikan pada tabel

Lampiran

l.

T.!4POR4N XINERJA T,4HI]N

20'7

1

'Universitas

o

tamhi

1.2. MAKSUII DAN TUJUAN
Salah satu a"as penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam

Undang-undang Nomor

28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas

yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan
negara harus dapat dipertanggungiawabkan kepada masyarakat.

Laporan Kine{a disusun sebagai salah satu b€ntuk pertanggungjawaban

Rektor Universitas Jambi atas p€laksanaan program&egiatan dan pengelolaan
anggaran dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun

tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menilai dan mengevah,asi pencapaian
sasaran dan

hne{a Universifas Jambi, serta sebagai salah satu alat

mendapatkan masukan bagj stukehoLlers demi perbaikan

kinefa

untuk

Universitas

Jambi. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, l,aporan Kine{a juga
merupakan amanat Perafuran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan

Keuangan dan Kine{a Instansi Pemerintah, peraturan presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kine{a Instansi
Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk reknis perjanjian

Kine{a, Pelaporan Kine{a, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kineq'a Instansi
Pemerintah.

I.3.

TUGAS POKOKDAN FTTNGSI
Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 19 Tahun 2014 tenrang Organisasi dan Tata Ke{a Universitas Jambi,

tugas

pokok Universitas Jambi yang dijalankan oleh Rellor adalah menyelenggarakan
pendidikan tinggi bidang akademik dan non-akademik. Untuk melaksanakan tugas

pokok tersebut, Universitas Jambi memilih fungsi memberikan pelayanan
pendidikan tinggi kepada mahasiswa, melakukan pengembangan ilmu, dan atau
seni melalui penelitian ilmiah. Dengan demikian, tugas pokok .tan fungsi
Universitas Jambi yang dijalankan oleh Rektor pada hakekatnya adalah

L4MRAN KINERJA TAHUN 20I7
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menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitiarq
dan pengabdian kepada masyarakat dengan penjabaran sebagai berikut:

1.

Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi jenjang diplom4
sarjana dan pascasa! an4,

2.

Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi dan/atau kesenian;

3.
4.

Melaksanakanpengabdiankepadamasyarakat;

Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan
lingkungan; dan

5.

Melaksanakan kegiatan layanan administratif.

I.4.

STRUKTI'RORGAIYISASI
Sebagaimana tercanturn dalam Permendikbud

No. 19 Tahun

2014

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

l.

Rektor

2. Senat
3. Satuan Pengawas lntemal
4. Dewan Pertimbangan
Rektor sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan Universitas
Jambi terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor, Biro, Fakultas dan Pascasa{ana,
Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis.

a)

Relcor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik,
tenaga kependidikan, mahasiswa dan hubungannya dengan lingkungan

b)

.

Wakil Reklor, terdiri atas :

l)

Wakil Rektor Bidang Akademik, mempunyai tugas

membantu

Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat.
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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

di

Retlor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan

bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni dan

layanan

kesejahteraan mahasiswa.

4)

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Ke{asama dan Sistem Informasi,

mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin
penyelenggaraan kegiatan

di bidang

perencanaan, ke{asama dan

sistem informasi.

c)

Biro, terdiri

atas:

l) Biro Akademik dan Kemahasiswaan, dan
2) Biro Umum, Perencanaan, dan Keuanga.n.
d)

Fakultas dan Pascasa{ana merupakan unsur pelaksna akademik yang

berada

di

bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Fakultas

mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan
akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan
dan teknologi. Pascasarjana mempunyai tugas meiaksanakan pendidikan

program magister dan program doktor bidang ilmu multidisiplin dan
melaksanakan penjaminan mutu program magister dan program doftlor
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

1)

Lembaga Penelitian

dan

:

Pengabdian Kepada Masyarakat

mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan
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mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat.

2)

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau

dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran

dan

penjaminan mutu

3)

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

mengevaluasi kegiatan pengembangan teknologi informasi dan
komunikasi.

0

Unit

Pelaksana Teknis selanjutnya disebut

UPT merupakan

unsur

penunjang Universitas Jambi, UPT terdiri atas.

l) tlPT Perpust"kaan mempunyai

tugas melaksanakan pemberian

layanan kepustakaan.

2) LJPT

Pengembangan Kemahasiswaan mempunyai

tugas

melaksanakan kegiatan pengembangan dan peningkatan kompetensi
mahasiswa.

3) UPT

Bahasa mempunyai tugas melaksanakan peningkatan

kemampuan dan pelayanan

4)

uji

kemampuan bahasa.

LIPT Layanan Intemasional mempunyai tugas melaksanakan urusan

fasiliasi ke{asama intemasional, pelayanan mahasisw4 pendidi(

dan tenaga kependidikan asing serta promosi

intemasional

Universias Jambi.

5) UPT

dan Terpadu mempunyai tugas
layanan laboratorium dasar untuk program

Laboratorium Dasar

melaksanakan

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2.

Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan

di bidang akademik

3.

Satuan Pengawas Internal sebagai organ yang menjalankan fungsi
pengawasan non-akademi k.
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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 Ke{a
Universitas Jambi dapat dilihat

1.5.

pda t ampiran 2.

SUMBERDAYAMANUSIA
Dalam melaksanakan tugas pokok dan firngsinya, Universitas Jambi

didukung oleh tenaga kependidikan (pegawai) dan tenaga pendidik
Sebaran mengenai jumlah SDM tersebut menunrt

unit ke{a

(

Dosen).

dilingkungan

Universitas Jambi disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pegawai dan Dosen Universitas Jambi
TENAGA
KEPENDIDIKAN

DOSEN

\o

UIiIT KERJA
PNS

KONTR{K

PNS

KONTRAK

I

BT,PK

92

203

2

BAK

62

65

l,l

3l

l6

50

82

t2

l7

27

FI.IP

r67

63

23

59

6

Fakulras Pefl.adan

I

l4

8

25

20

7

Fakrltas Peternakan

95

7

20

I4

8

FaLrttas llmu Budava

23

32

IO

9

Fak

1

27

|l

l0

Faloltas Sains Dao Teknologi

t7

59

ll

Faliultas Kehutanan

10

l3

l2

Fahrkas Teknologi Penanian

tt)

l6

t7

l3

Fahltas Ilrnu Keolalragaan

t7

t3

6

l.l

Fahrttas llmu Sosial Dan llmu Potitili

8

l6

l4

I5

Fakultas Kedolleran Dan llmu Kesehatan

54

l6

Fakultas Kesehatan Masyarakat

l0

t7

Pascasarj an.a

l8

Kampus Sarolangrm

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
.t

I

Falxltas Hutum

tas

Telrik

TOTAL
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315

666

5

o

Universiw Jamhi

1.5.1. Tenaga Pendidik
Jumlah tenaga pendidik (Dosen) di Universitas Jambi saat ini sebanyak
1.049 orang, yang terdiri dari 734 Dosen PNS (70%)

dN 315 Dosen

Kontrak

(30%). Berdasarkan kualifikasi pendidikan 216 orang berkualifikasi pendidikan

53 (21 %) dan dari jumlah tersebut 37 orang {17,1%) menduduki jabatan
fungsional sebagai Guru Besar. Jumlah mahasiswa terdaftar pada semester ganjil
2017i2018 sebanyak 25.957 orang. Dengan demikian, secara total rasio dosen
terhadap mahasiswa adalah l:25, sedangkan rasio dosen PNS terhadap mahasiswa
adalah 1:35.

1.5.2. Tenaga

Kependidikan

Tenaga kependidikan Universitas Jambi saat

yang terdiri

atas 50

ini be{umlah 958 orang

orang (5%) berkualifikasi 52, 477 orang (50%) yang

berkualifikasi Sl (50%), 66 orang (7%) berkualifikasi Diplom4 322 orang (34o/o)

berkualifikasi SMA, 32 orang (3Yo) berkualifikasi SMP, dan 12 orung

(1o/o)

berkualifikasi SD. Rasio karyawan terhadap mahasiswa saat ini adalah I :27

1.6.

AIIGGARAN

Pagu Anggaran Universitas Jambi Tahun 2017
Rp.303.054.675.000,- yang terdiri dari Dana Rupiah Murni

sebesar
sebesar

Rp. 1,14.389.398.000,- dan Dana PNBP Sebesar Rp. 158.665.277.000,-.

Dari sisi jenis belanja, anggiuan tersebut dialokasikan untuk Belanja
Pegawai sebesar

Rp.

101.401.479.000,- (36,370/o), Belanja Barang sebesar

Rp. 159.085.624.000,-(57,06%),danBelanjaModalsebesarRp. 18.326.227.000,(6,57o/o).

I.7.

SISTEMATIKAPENYAJIAN
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Universitas Jambi tahun 2017

adalah sebagai berikut:

l.

Ikhtisar Eksekutif, menyajikan ringkasan pencapaian kine{a Universitas
Jambi Tahun 2017.
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2.

Bab.I

-

lamhi

a

Pendahuluan

Pada bab

ini disajikan latar

belakang penyusunan laporan, maksud dan

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

3.

Bab.

II

Perencanaan dan Pe{anjian

Pada bab

ini

Kine{a

diuraikan ringkasan pe{anjian kine{a tahun yang

bersangkutan

4.

Bab III

-

Akuntabilias Kine{a Tahun 2017

Menjelaskan tentang pengendaliarq pengukuran dan sistem akuntabilitas

kine{a insbnsi

pemerintah, serta pencapaian

kine{a

sebagai

pertanggunglawaban terhadap pencapaian sasaran strategis pada tahtur
2017.

5.

Bab IV

-

Penutup

Pada bab

ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta langkah dimasa mendatang yang akan dilahrkan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
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PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rf,,NCANASTRATf,,GIS
Sejalan dengan mandat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2012 tenang Pendidikan Tinggi, dan Undang-undang Nomor

18

Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitiaq Pengembangan dan penerapan

Iptek, serta dengan mempertimbangkan kondisi umum dan aspirasi masyarakat,
kerangka kerja 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 disajikan pada
uraian berikut.

1.

Visi Univerritas Jambi
Visi Universitas Jambi adalah:
"Pada tahun 2025 Universitas Jambi menjadi perguruan tinggi bermutu

dengan berbagai pusat unggulan yang inovatif dan kompetitif secara
nasional dan internasional".

2.

Misi Universitas Jambi

Untuk mencapai visi
sebagai berikut

l.

di

atas, Universitas Jambi menetapkan misi

:

Mengupayakan dan menjamin akses pendidikan finggi yang berkualitas

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

2.

Menghasilkan sumberdaya manusia yang handal

dan

mampu

berkompeti si secara global.

L4FORAN KINERJA TAHUN 2017
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3.

o

Mengembangkan dan menyebarlleqkan ilrnu pengetahuan, teknologi dan
seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

4.

Mengembangkan tatakelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien
berdasarkan pada prinsipprinsip keadilarl keterbukaan, tanggung jawab
dan akuntabilitas.

3.

Tujuan dan Sasaran Strategis
Berdasarkan

visi dan misi yang telah

dirumuskan, tujuan

penyelenggaraan Universitas Jambi adalah sebagai berikut.

l.

Membuka dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk
berkembang menjadi masyarakat modem yang menghayati iman dan
laqwa serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi darvhtau seni.

2.

Mengembangkan sumberdaya manusia yang berilmu, keatif, berdisipliq

bermoral dan beretika" berdedikasi trnggi dan mampu menyesuaikan diri

serta bersaing dalam pengembangan

ilmu

pengetahuan teknologi

dan/atau seni.

3.

Mengembangkan dan menyebarl"eqkan ilmu pengetahuan, teknologi

dar/atau seni dan mengupayakan penggunaannya dalam raneka
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, serta melestarikan dan
memperkaya kebudayaan nasional.

4.

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

5.

Mengembangkan dan memantapkan tata kelola organisasi yang sehat dan

baik.

6.

Memenuhi kebutuhan sarana dan pftrsarana yang mendukung pendidikan
dan pengembangan ilmu pengetahr,an, teknologi dan seni.

Tujuan penyelenggaraan Universitas

Jambi

dijabarkan dalam 7 (tujuh) Sasaran Strategis yaitu

I-APORAN KINER,IA TAHUN 2OI7
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l.

o

Meningkahya penerima beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dan
mahasiswa yang kurang mampu

2. Meningkatnya kualitas dan kuantiAs program studi sesuai kebutuhan
stakeholder

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan

4. Meningkatnya SDM

sesuai standar kompetensi

5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat

6. Meningkatnya tatakelola administrasi perkantoran yang prima
7. Tersedianya sarana dan prasarana perguruan tinggi yang memadai

Sasaran-sasaran strategis di atas mengacu kepada Rencana Strategis

Universitas Jambi 2015-2019

yang

kegiatan-kegratan sebagaimana

selanjutnya dituangkan

ke

disajikan pada pe{anjian

dalam

kineqa

Universitas Jambi Tahun 2017. Pe{anjian Kine{a disajikan pada
Lampiran 3, sedangkan uraian indikator kine{a berdasarkan sasaran
strategis pada Pe{anjian Kine{a tersebut disajikan pada tabel dibawah
ini:
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja perjanjian Kinerja
Universitas Jambi Tahun 2017

\o
I

SASARAN
STRATEGIS
Meningkatnya penerima
beasiswa bagi
mahasiswa yang
berprestasi dan
mahasiswa yang kurang

INDIICATOR KIN-ERJA

TARGET

Persentase mahasiswa penerima
beasiswa

30%

Persentase Prodi Terakredi tasi

42%

mampu
2.

Meningkatnya kualitas
dan kuantitas program
studi sesuai kebutuhan
stakeholder

L,1POR,4N KINERJA
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Minimal B
Rangking PT Nasional

30

Akreditasi Institusi

A
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NO

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA
Jumlah Program Studi
Berakeditasi Intemasional

3.

Meningkatnya kualitas
dan kuantitas lulusan

I Prodi
100 Mhs

Jumlah Mahasiswa Berprestasi

50 Mhs

Persentase lulusan tepat waktu

15,37o/o

Rata-rata IPK Lulusan

Meningkatnya SDM

TARGET

Jumlah Mahasiswa yang
berwirausaha
Persentase lulusan berserti fikasi
Kompetensi dan Profesi
Persentase lulusan vang langsung
bekerja sesuai bidangnya

Rata-rata lama studi lulusan

L

o

Persentase dosen berkualifikasi 53

70h

60%

4,5 Tahun
3,24
22,70/o

sesuai standar

kompetensi

Persentase dosen berserti fikat

90%

pendidik

5.

Meningkatnya kualitas
dan kuantitas penelitian
dan pengabdian kepada
masyarakat

Rasio Jumlah Dosen terhadap
mahasiswa
Rasio Dosen tetap terhadap
jumlah Dosen
Persentase dosen dengan jabatan
Lektor Kepala
Persentase dosen dengan jabatan
Guru Besar
Persentase Tenaga Kependidikan
dengan sertifiliat Kompetensi
Jumlah SDM Tenaga
Kependidikan yang meningkat
kompetensinya
Jumlah Publikasi Intemasional

Jumlah HKI yang didaftarkan
Jumlah Sitasi Karya Ilmiah

JumlahPrototipeR&D
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46,50%
60/o

20,79%
80 Orang

20 Buah

Publikasi
Internasional
3 Buah HKI
15.000 Buah
Karya Ilmiah
4 Buah
Prototipe R & D
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NO

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Jumlah Produk Inovasi

Jumlah Publikasi Nasional
Jumlah penelitian yang
dimanfaatkan masyarakat
6.

Meningkatnya tatakelola Opini penilaian laporan keuangan
administrasi perkantoran oleh auditor publik
yang prima

7

Tersedianya sarana dan
prasarana perguruan
tinggi yang memadai

Program

l.Dukungan manajemen PTN/Kopertis
2.

Peningkatan layanan tridharma perguruan tinggi

TARGET

I Buah
Prototipe
Industri
5 Buah Produk
Inovasi
120 Buah
Publikasi
60 Buah
Penelitian

Jumlah Prototipe Industri

Laboratorium terakreditasi

a

WDP

0 Buah
Laboratorium
Terakreditasi

Anggaran

Rp. 125.527.548.000
Rp. 177.527.127.000
Rp. 303.054.67s.000
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3.1 CAPAIAN KINEN.IA ORGAI\TISASI

Pengukuran

Kine{a merupakan salah satu alat ukur

mendorong

terciptanya akuntabilitas kine{a. Pengukuran Kine{a akan menunjukkan seberapa
besar

kine{a manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinefa financial organisasi,

dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilias. Pengukuran
capaian kinerja Universitas Jambi 2017 dilakukan dengan cara membandingkan
antara target kine{a yang telah ditetapkan dengan realisasinya.
Dengan membandingkan antara realisasi dan target, maka dapat dilihat

jumlah persentase pencapaian pada masing-masing indikator kine{a. Dengan
diketahur capaian kine4a, maka dapat dianalisis faklor penyebab keberhasilan dan

ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan
realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan

kinerja dimasa yang akan datang. Secara lebih detil capaian indikator kinerja
dijelaskan dalam analisis capaian kinerja sebagai berikut:

SASARAN

I

:

MENINGKATNYA PENERIMA BEASISWA BAGI

MAHASISWA

YANG

BERPRESTASI

DAN

MAIIASISWA YANG KURANG MAMPII
Berdasarkan kondisi yang ada saat

ini, akses ke layanan

pendidikan

tinggi belum merata bahkan te{adi 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
lulusan-lulusan sekolah menengah dari keluarga miskin untuli melanjutkan ke
Perguruan Tinggi. Bantuan biaya pendidikan atau beasiswa sangat dibutuhkan

untuk memberikan kesanpatan kepada masyarakat yang tidak mampu

dan

mempunyai prestasi akademik baik untuk dapat menempuh pendidikan tinggi.
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Selain beasiswa untuk masyankat tidak mampu, diperlukan juga beasiswa untuk

mondorong peningkatan prestasi mahasiswa. Beasiswa tersebut diberikan
kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi tinggi baik kurikuler mampu

ekstrakurikuler agar dapat meningkatkan prestasinya. Oleh karena itu

sasaran

meningkatnya penerima beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dan
mahasiswa yang kurang mampu merupakan upaya yang harus dilakukan dengan
menetapkan satu indikator kinefa yaitu persentase mahasiswa penerima beasiswa.

Pada Tahun 2017 tingkat capaian indikator kine{a untuk

sasaran

meningkatnya penerima beasiswa bagi mahasiswa yang berpresrasi dan
mahasiswa yang kurang mampu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian sasaran meningkatnya penerima beasiswa bagi mahasiswa
yang berprestasi dan mahasiswa yang kurang mampu
20t 5

20t1

201(r

TAR
GET

REAI.I
SASI

CAPAIAN

3U/o

l3.4lo/o

44,69

TAR

RFjl-t

9ij

TAR

RFALI

r/o

GE'I'

SASI

CAPAIAN

GE-T

SASI

CAPAIAN

9,5tr/.

31.92

10,,;

t6,t1vo

53,90

PEqbla
B€a.iswa hogi

Per*nlEse

yag
t

GFEgas darl

pderitna

3io/o

Mahasiswa

)Elg tu?n8

mmlBt

Indikator Kinerja l. Persentase mahasigwa penerima beasiswa
Jumlah Penerima Beasiswa Tahun 2017 adalah sebanyak 4.197
mahasiswa dan 25.957 mahasiswa terdaftar semester ganjil TA. 2017/2018 ara;u

sebesar 16,17% dari jumlah mahasiswa terdaftar. Jenis-jenis Beasiswa yang
diterima oleh mahasiswa Universitas Jambi tahun 2017 terdiri dari

:

l. 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 waltu.
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Gambar 1. Penyerahan Beasiswa Bidikmisi Angkatan 2017
Jumlah mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi pada tahun 2017
tercatat sebanyak 2.731 mahasiswa atau 65,07Vo dari jumlah mahasiswa
penerima beasiswa.
2. Beasiswa PPA

Beasiswa PPA diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi

tinggi, dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi belajar

mahasiswa,

meningkatkan prestasi mahasiswa baik dalam akademik/kurikuler, ko-kurikuler

maupun ekstra kurikuler, dan menjamin penyelesaian studi mahasiswa tepat

waktu. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa PPA pada tahun 2017 tercatat
sebanyak 1.283 mahasiswa atat 30,57Vo dari jumlah mahasiswa penerima
beasiswa.
3. Beasiswa dari Pemerintah daerah dan swasta

Beasiswa

ini terdiri dari Beasiswa

Foundation, Djarum, SALIM dan Eka

ljipta

Bank Indonesia"

Tanoto

Jumlah mahasiswa penerima

beasiswa ini pada tahun 2017 tercatat sebanyak 183 mahasiswa arau 4,360/o dari

jumlah mahasiswa penerima beasiswa.
Secara rinci jumlah mahasisrva penerima beasiswa pada Universitas
Jambi Tahun 2017 menurutjenis beasiswa dapat dilihat pada Tabel 3.2.
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Tabel 3.2 Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa pada Universitas Jambi
Tahun 2017

No

Totd

Beseren per mehasiswa
per tahun (Rp.)

Nema Beasiswa

(Mahasiswa)

12.000.000

2.731

PPA

3.600.000

L281

3

Bank Indonesia

9.000.000

40

1

Adik Papuadan 3 T

8.400.000

i5

5

Tanoto Foundation

12.000.000

95

6

DJ ARL]1\'

r

2.000.000

4

7

SALIM

8

EKA TIIPTA

I

BIDIKMISI

2

6.000.000

Jumlah

12.000.000

6

66_600_000

4.197

Pada tahun 2017 capaian kinerja persentase mahasiswa penerima beasiswa belum

mencapai target yang ditetapkan. Dari Target yang ditetapkan sebesar 307o
terealisasi sebesar 16,17%. Dengan demikian, persentase capaian kine{a pada
tahun 2017 adalah sebesar 53,90o/o. Jika dibandingkan dengan target pada periode
sebelumnya, pada tahun 2017

capian kine{a indikator kinerja ini

peningkatan. Data tahun 2016, persentase capaian indikator kine{a

mengalamai

ini

31,92%

dan tahun 2015 sebesar 44,69%. Twun atau naiknya capaian kineda ini selain
dipengaruhi oleh jumlah kuota penerima beasiswa yang diberikan oleh
pemerintah/perusahaaq juga terkait erat dengan prestasi akademik mahasiswa

yang dicerminkan pada IPK (Indeks Prestasi Komulatif).

trK ini

menjadi syarat

untuk mendapatkan beasiswa prestasi. Semakin banyak mahasiswa yang
mempunyai

IPK finggi, maka akan semakin banyak mahasiswa yang

mendapatkan beasiswa prestasi. Setiap instansi pemberi beasisw4 biasanya
menetapkan standard IPK minimal yang harus dipenuhi oleh calon penerima
beasis*a sebelum ke proses lebih lanjut mtuk mendapatkan beasiswa.

Dalam rencana strategis 2Ol5-2O19, persentase mahasiswa penerima
beasiswa ditargetkan sebesar

35% pda tahun 2019. Dengan demikian capaian

persentase mahasiswa penerima beasiswa

LAMRAN KINERIA TAHUN 2017
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dai target di akhir

tan6i
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periode periode perencanaan jangka

menengah Universitas Jambi.

Pencapaian indikator

kine{a tahun

2017

iil

merupakan

kesinambungan program tahun-tahun sebelumnya, pembandingan antara target

dan

realisasi kineda tahun

ini

dengan ahun lalu dan beberapa tahun terakhir

dapat digambarkan pada Tabel 3.3

:

Tabel 33 Mahasiswa terdaftar dan Penerima Beasiswa

TERDAFTAR

JLrMLAH
PENERIMA
BEASISWA

2015

24.075

3.228

13,41

2016

25.376

2.430

9,58

20t7

25.957

4.t97

16,17

TAHTN

MAHASISWA

o/o

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan
p€rsentase mahasiswa penerima beasiswa, diantaranya:

l.

Penetapan kuota penerima beasiswa dari Kementerian riset, teknologi dan

pendidikan tinggi yang lebih kecil dari usulan yang diajukan Universitas
Jambi.

2.

Kuranglya partisipasi dunia usaha

dan

industri serta pemerintah daerah

unnrk secara langsung dan terus menerus dalam memberikan beasiswa bagi
mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas upaya sungguh-sungguh kedepan

yang mendesak dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah penerima beasiswa

bagi mahasiswa yang berprestasi dan mahasiswa yang kurang mampu adalah
dengan mengadakan ke{asama dengan dunia usaha dan industri untuk dapat
berpartisipasi dalam memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi tapi

kurang mampu sebagai wujud dari program Corporate Social Responsibility
[CSR/ yang dilaksanakan oleh perusahaan.

Selain dari pada iru secara intemal diperlukan Peraturan Rektor yang
mengatur tentang keringanan atau p€mbebasan biaya untuk mahasiswa yang tidak
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mampu membayar SPP dengan cara memberikan beasiswa./bantuan biaya SPP
kepada mahasiswa dengan menerapkan syarat-syarat khusus yang layak dengan
mengutamakan aspek prestasi akademik dan non akademik.

SASAR{N 2.

MENINGKATNYA KT]ALITAS DAN KUANTITAS

PROGRAM STUDI SESUAI

KEBUTUEAN

STAKEHOLDER
Perguruan Tinggi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional

memiliki

peran srategis

dalam

mencerdaskan kehidupan bangsa dan

memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan tinggi juga berperan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing untuk
masuk dalam pasar keda nasional, regional, maupun intemasional. Oleh karena

itu

sasaran meningkatnya L-ualitas dan kuantitas

prodi sesuai

kebutuhan

stakeholder harus dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yang harus
ditingkatkan yaitu:

l.

Persentase prodi terakreditasi minimal B

2.
3.
4.

Rangking PT Nasional

Alneditasi institusi
Jumlah progftrm studi berakreditasi intemasional

Dari empat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur

sasaran

kine{a ini, tiga indikator kinerja belum mencapai target dan satu indikator kinerja
mencapai target. Indikator kine{a yang belum mencapai target tersebut adalah

(I

)

Rangking PT Nasional, (2) Akreditasi institusi dan (3) Jumlah prodi berakeditasi

intemasional. Sedangkan satu indikator kinerja yang mencapai target adalah
persentase prodi terakreditasi minimal B. Untuk mencapai sasaran meningkatnya

kualitas dan kuantitas prodi sesuai kebutulran stakeholder pada tahun 2017 telah

dianggarkan dana sebesar Rp39.338.397.000,- dengan realisasi
Rp.34.7

sebesar

55.624.829,- atau sebesar 88,35%. Gambaran tingkat ketercapaian

sasaran meningkatnya kualitas

dan kuantitas prodi sesuai kebutuhan

stakeholder dapat dilihat pada Tabel 3.4:
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Tabel 3,4 Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas program
studi sesuai kebutuhan sta keholder
TAR
INDIIiA.TOR

SASARAN

M€ninglrh}r
kualitas

&n

TeEl(edilasi
Minimal B

Fgram sudi

R ngl'jnB PT

kefufithan
stakehol&r

20r7

-TAR

RF-ALI

20t9

9;

TAR

REAI1

,;

TAR

REALi

CET

S-ASI

CAPAIAN

GET

SASI

CAPAIAN

GET

SA,SI

CAPAIAN

63vo

42.kr/o

33.33Vo

n.7a

48/o

32.950/0

68.$

12n/o

v.550/0

129,88

.1-+

t4

l0

t3

B

B

'/o

Pers€rtase Prodi

kuadilas
sesnai

20t6

2015

CE'T

2015-

20

Nasional

Akre{fitasi
Itrstitusi

B

u

B

Jun{ah Progsm
Studi
1

Bera.lredibsi

0

0

Intemasional

Indikator Kinerja
Perguruan

l

Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B

Tinggi

untuk dapat masuk keperingkat dunia salah

satu

syaratnya adalah memiliki program studi yang unggul. Kriteria program studi

unggul adalah program studi tersebut sudah mendapatkan akreditasi baik dan
sangat baik dari

di

BAN-PT dan Lembaga A-kreditasi Mandiri. Jumlah program studi

Universitas Jambi meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 jumlah

progrum studi tercatat sebanyak 88 program studi- Perkembangan jumlah program

studi tersebut dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 disajikan

pada

Tabel 3.5.
Tabel 3.5. Perkembangan Jumlah Program Studi
di Universitas Jambi Tahun 2014 - 2011

TAHUN

JUMLAH PROGRAM STUDI

2014

65

2015

8l

2016

87

2017

88

Pada tahun 2017 capaian indikator

kinefa persentase prodi terakreditasi

minimal B sudah melebihi target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan
sebesar 42o/o terealisasi 54,550,6 yaitu dari 88 program studi yang ada di
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B be{umlah 48 prodi.

Dengan demikian persentase capaian kinefa pada tahun 2017 sebesar 129,88o/o.

Jika dibandingkan dengan target pada periode sebelumnya, pada tahun 2017
capaian persentase prodi terakreditasi minimal

B

mengalami peningkatan.

Berdasarkan data tahun 2016 persentase capaian inidkator kine{a

ini

hanya

sebesar 68,66% dan tahun 20 15 set:r.sar 77 ,78o/o.

Dalam rencana strategis 2015-2019, persenlase prodi terakreditasi
minimal B ditargetkan sebesar 630lo pada tahun 2019. Sampai dengan tahun

2017 capaian persentase prodi terakreditasi minimal B sebesar 54,55o/o, alat
persentase capaian tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra
sebesar 86,59%.

Perbandingan antara j umlah program studi dan jumlah program studi
berakreditasi minimal B dapat dilihat pada grafik berikut:

140

t20

I

100

Jumlah Prodi

80
QI

60

tr Jumlah Prodi
terakreditasi
minimal B

40
20
0

24

27

29

2014 2015 20L6

2017

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

Dari Gambar 3.1 terlihat bahwa jumlah Program Studi

dari

meningkat

65 program studi pada tahun 2014 menjadi 88 program studi pada tahun

2017 alau dalam 4 tahun tetjadi peningkatan sebanyak 23 program studi. Pada
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sisi lain jurnlah program studi yang terakreditasi minimal B hanya meningkat
sebanyak 15 program studi dalam kurun waktu yang sama.

Upaya yang dilakukan oleh Universitas Jambi untuk pencapaian target
persentase prodi terakreditasi minimal

B yaitu dengan melaksanakan

kegiatan-

kegiatan sebagai berikut:

a.
b.

Memfasilitasi dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang 53

Memberikan motivasi melalui pemberian insentif hibah penelitian dan
penulisan buku ajar kepada dosen senior untuk menaikkan jabatan
fungsional dari Lektor menjadi

kktor

Kepala dan dari Lektor Kepala

kepada Guru Besar.

c.

Memberikan insentif penulisan artikel ilrniah yang berhasil dipublikasikan
pada j urnal nasional terakrcditasi dan j umal intemasional bereputasi.

d. Melalrukan percepatan peningkatan status alceditasi
e. Melakukan perunjauan terhadap dokumendokumen mutu

yang

dipersyaratkan untuk akeditasi dengan peringkat unggul.

f.

Melakukan peninjauan kurikulum s€cara periodik

g.

Membentuk dan memberdayakan Unit Jaminan Mutu pada tingletan

Fakultas dalam bidang non akademik dan Gugus Jaminan Mutu

pada

tingkat progam studi dalam bidang akademik.

h.

Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan Tridharma setiap

pertengahan semester untuk memastikan penyelenggaraan kegiatal
Tridharma berbasis perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan baku
yang telah ditetapkan (SOP).

i.

Melakukan audit mutu non akademik sekurang-kurangnya sekali dalam
setahun di setiap Fakultas untuk memastikan capaian sasaran mutu pada

bid^ng non akademik terrealisasi sesuai target yang ditetapkan.

j.

Melakukan Audit Mutu Akademik Intemal (AMAI) setiap akhir semester

disetiap program studi untuk memastikan cagaian sasaran mutu pada
bidang akademik berhasil direalisasikan

LAR)RAN KTNERJA TAHW 20I7

22

o

'l,biaersitas tamfri

k.

Melaksanakan Asistensi Penyusunan Dokumen Peningkatan Akredifasi
Prodi.

Indikator Kinerja 2. Rangking PT Nasional
Rangking Perguruan Tinggi Nasional merupakan indikator unhrk
mengukur mutu dan daya saing pergwuan tinggi

umum hal

ini

di tingkat Nasional.

Secara

dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya perguruan tinggi

berkualitas, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya

saing tinggi. Indikator yang digunakan untuk mengukur peringkat perguruan
tinggi nasional ini meliputi beberapa aspek

1.

:

Sumber daya Manusia

Yang mencakup jumlah dosen berpendidikan 53 per j umlah dosen total,
jumlah dosen dalam jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar per jumlah dosen
total, dan jumlah dosen tetap per jumlah mahasiswa.

2.

Kemahasiswaan

Festasi mahasiswa program kemenristekdiki dan prestasi mahasiswa program
non-Kemenristekdikti.

3.

Akreditasi

Akreditasi institusi dan jumlah progdram studi terakreditasi

A

dan

B

per

jumlah program studi total.

4.

Penelitian dan Publikasi

Capaian kine{a penelitian sesuai kriteria Diden fusbang

dan

jumlah

dokumen terindeks scopus per dosen tetap.

Pada tahun 2017 Universitas Jambi menduduki peringkat 43'

dan

belum mencapai target Rangking PT Nasional yang ditargetkan pada tahun 2017

yaitu peringkat 30. Hasil perhitungan nilai Peringkat Universitas Jambi tahun
2017 dapat dilihat pada Tabel 3.6.
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Tabel 3.6. Hasil Peringkat Universitas Jambi Tahun 2017
Kompotlcn

Nrne Pcrguruan
Tinggi

Nilai

Pering
kat

2.70

Pering

Nilai

5l

r.omsl

Universitas Jambi
Rataan Cluster 2

Kemahasiswaan

SDM

kat

oiozle2-e3

Kelembagaan

tiilai

Pering

kat

2.6644132s- 329

308

lo .23

Penelitien dan
Publikesi
rr.,

ilri

Pering

1,2853

Skor Pcring
Total
k{t
Konvcrsi Umu
m

krt
(? ?q

41

l.t7

51.225

I

44.t25 Range Cluster 2

|

.2s - 3.66

00

2.57 - 3.60

1.33

o.03 - 2.24

64.8

78 Pergururn Tinggi Noo Politeknik

Jumlah PT Cluster 2

I .71

02

0.94

Rataan Total

-

0.15

L00

l'

Pada dasamya Rangking PT Nasional Universitas Jambi tahun 2017

meningkat

dari

tahun 2016 yang menduduki peringkat 44. Dalam Rencana

Strategis 2015-2019, larget pada tahun 2019 atau di akhir periode perenquuan
jangka menengah untuk Rangking PT Nasional adalah peringkat 20.

Dalam rangka mendorong pencapaian indikator kine{a
menghadapi kendala, antara lain

1.

ini,

masih

:

Sebelum penilaian untuk perangkingan PT Nasional, prodi yang mengalami
kenaikan akeditasi tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan.

2.

Masih rendahnya minat dosen Universitas Jambi untuk mengikuti jenjang
pendidikan 53.

3.

Prestasi mahasiswa Univenitas Jambi pada tahun 2017 banyak yang belum
mencapai tingkat nasional.

4.

Keterbatasan untuk mengakses kegiataniperlombaan di tingkat intemasional.

5.

Keterbatasan

SDM

di

Universitas Jambi dalam pembinaan

dan

pembimbingan mahasiswa untuk mengikuti kompetisi Nasional dan
Intemasional.

6.

Jumlah publikasi terindeks dan sitasi masih rendah.
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Masih kurangnya publikasi intemasional dan publikasi nasional dan motivasi
penulis pada umumnya masih sebatas untuk mengurus kenaikan pangkat.

Melihat kendala tersebut diatas, beberapa langkah antisipasi yang harus
dilaksanakan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

l.

Memberikan bantuan 53 kepada dosen yang mengikuti studi lanjut 53

2.

Memberikan pembinaan dan bimbingan kepada mahasiswa yang akan
mengikuti kompetisi.

3.

Pemanfaatan jejaring dan

tehologi untuk meningkatkan

akses mengikuti

perlombaan di luar negeri

4.

Melibatkan ahli dan praktisi untuk membina dan membimbing mahasiswa
mengikuti kompetisi.

5.

Menambahkan dana penelitian untuk Dosen, memberi insentif riset

progam 53 dalam negeri dan kepada Profesor, dan

menginisiasi

kerjasama institusional yang dapat meningkatkan riset.

6.

Menyelenggarakan program khusus percepatan peningkatan jabatan
fungsional dosen ke jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar.

7.

Menambah bantuan publikasi nasional maupun intemasional.

Indikator Kinerja 3. Akreditasi Institusi

Akreditasi institusi bertujuan memberikan jaminan kepada
masyarakat bahwa institusi p€rguruan tinggi telah memenuhi standar mutu
yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga memberikan perlindungan
masyarakat

dari

kepada

penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi

standar serta mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan
perbaikan dan mempertahankan mutu yang baik.

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2017, tingkat
capaian indikator kinerja ini belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun
2017 Universitas Jambi menargetkan memperoleh akreditasi A dan tahun 2017
Universitas Jambi masih dengan peringkat alceditasi B.
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Kegiatan yang dilakukan Universitas Jambi dalam rangka mencapai
target memperoleh akeditasi institusi A pada tahun 201 7 adalah

1.

:

Mengikuti Bimtek Peningkatan Akreditasi Perguruan Tinggi yang diadakan

oleh Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dkti. Kegiatan Akreditasi institusi
merupakan salah satu target kine{a utama Kemenristekdikti, sehingga

dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan Kemenristekdikti
melaksanakan Bimtek peningkaan Akreditasi PT. Dari hasil Kegiatan

Bimtek Peningkatan Atreditasi Perguruan Tinggi ini Universitas Jambi
merevisi Borang Akreditasi dan Evaluasi
kemudian dikirimkan

ke

Diri

Universitas Jambi yang

Kemenristekdikti untuk diperiksa kembali.

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada bulan Juni 201 7

2.

Tindak lanjut dari Bimtek Peningkatan Akreditasi Perguruan Tinggi,
Kemenristekdikti memberikan pendampingan dan assesment lapangan
untuk memeriksa kekurangan skor kecukupan akreditasi untuk mencapai
akreditasi A.

3.

Selain kegiatan bimtek dan:rssesment lapangan yang diselenggarakan oleh
Kemenristekdikti, Universitas Jambi juga mengusulkan Technical Assistant
kepada Kemenristekdikti dalam rangka melatih kemampuan tim penyusun

borang dalam mempersiapkan dokumen dan mempresentasikan data-data

faktual yang dibutuhkan untuk mewujudkan peringkat akeditasi naik
menjadi unggul atau dengan nilai A.
Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian
target Indikator kinet'a ini, diantaranya:

1.

Publikasi hasil-hasil penelitian dan pengaMian dosen sebagian besar belum
terlaksana. Selain itu publikasi dari artikel yang ada lebih banyak pada jumal

lokal dan tidak berkontribusi besar pada peningkaan Skor

Kecukupan

Akreditas(SKA). Publikasi di jumal nasional terakreditasi terhambat oleh
antrian panjang artikel-artikel menunggu direviu oleh mitra bestari karena
jumlah Jumal nasional yang terakeditasi dalam bidang yang relevan dengan
keahlian peneliti masih sedikit atau langka-
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2.

Sebagian besar artikel ilmiah yang dipublikasikan dosen pada Jumal
Internasional belum terindeks scopus sehingga perolehan skor pada item

publikasi internasional sangat rendah dan tidak berkontribusi besar pada
peningkatan SKA.

3.

Jumlah Program Studi dengan peringkat alcediasi

A

hanya tiga dan masih

terdapat 30 Prodi dengan peringkat Akeditasi C serta ada 9 Prodi baru yang

4.

masih dalam proses pengajuan akreditasi. Fakta-fakta

ini yang

penyebab utama SKA UNJA belum mencapai minimal 361

.

menjadi

Penyelenggaraan Sistim Penjarninan Mutu Intemal diseluruh Program Studi
belum be{alan optimal.

5.

Data base hasil-hasil kegiatan Tridharma diseluruh Progam Studi masih sulit
diakses, karena tidak dimasukkan dalam pangkalan data siakad Universitas
Jambi.
Beberapa langkah kebrjakan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan

datang adalah:

1.

Perlu ada semacam Instruksi Rektor tentang kewajiban publikasi ilmiah Pada

jumal nasional terakreditasi dan jumal bereputasi intemasional terindeks
scopus kepada seluruh dosen yang berhasil mendaptkan hibah pendanaan

dari Kemenristekdikti atau pihak lain di luar Universitas Jambi maupun yang
bersumber dari dana DIPA Universitas Jambi.

2-

Perlu ada Instruksi Rehor ke4da 30 program studi dengan peringkat
akreditasi C melakukan percepatan peningkatan re-akreditasi menuju B pada
tahun 2018. Demikian juga halnya untuk progam studi dengan peringkat B
didorong untuk mengajukan percepatan peringkat akreditasi menuju A.

3.

Perlu dilakukan MONEV dan Audit Mutu lntemal setiap akhir semester pada
seluruh program studi untuk memastikan adanya tindak lanjut dan kepatuhan

fakultas dan program studi terhadap Peraturan Rektor No.01 tahun 2018
tentang pelaksanaan penjaminan mutu dilingkungrr Universitas Jambi.

4.

Perlu ada Peraturan Rektor tentang kewajiban upload laporan seluruh
kegiatan akademik dosen dalam bidang pendidikan, penelitian
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pengabdian kepada masyarakat termasuk kegiatan seminar baik lokal,
nasional, regional dan intemasional.

5.

Perlu ada Peraturan Rektor tentang kewajiban menyusun laporan evaluasi diri
program studi dan laporan evaluasi diri universitas setiap tahun.

Indikator Kinerja

4. Jumleh Program Studi Berakreditasi

Internasional

Akreditasi masih menjadi aspek utama dalam lembaga pendidikan,
terutama pendidikan tinggi, terlebih akreditasi dari luar negeri atau intemasional.
Semua itu tak hanya penting bagi perguruan tinggi, melainkan juga program studi

di universitas tersebut.
Zaman semakin maju, dan globalisasi juga menuntut perguruan tinggi

memiliki akrediasi terbaik

di

setiap progam studinya. Akreditasi, terutama

intemasional, akan mampu menunjukkan k-ualitas dari sebuah program studi di
universitas. Dengan adanya akreditasi intemasional

studinya diperhitungkan

di

im fakultas dan program

skala nasional dan juga internasional, selain itu

akreditasi internasional juga membuka langkah untuk memiliki kelasama dengan
universitas dan program-program lain di dunia.
Pada tahun 2017 Universitas Jambi menargetkan untuk jumlah program

studi berakreditasi internasional sebanyak 1 prodi dan belum terealisasi. Indikator

kinerja ini tidak ditargetkan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga belum dapat
dibandingkan capaian kine{anya dengan tahun sebelumnya. Dalam Rencana
Strategis 2015-2019, target pada tahun 2019 untuk jumlah program studi
berakeditasi Intemasional adalah 2 prodi.
Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian
target Indikator kine{a ini, diantaranya:
I

.

Masih rendahnya kesadaran mutu civitas akademika untuk menetapkan
standar mutu Intemasional dalam penyelenggaraan tridharma sehingga belum

ada inisiatif dari program studi dilingkungan UNJA untuk mengajukan
alaeditasi intemasional
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Program studi belum mempersiaptan dokumen-dokumen mutu yang
dipersyaratkan untuk mendapatkan akeditasi internasional.

3.

Program studi belum menyusun kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk
mempersiapkan

diri menjadi program studi dengan peringkat

akreditasi

intemasional.
Beberapa langkah kebijakan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan
datang adalah:

l.

Menerbitkan Surat Edaran Rekor tentang permintaan pengajuan akeditasi
internasional kepada tiga program studi dengan peringkat akreditasi

A

di

lingkungan Universitas Jambi

2.

Menyelenggarakan Technical Assilance dan workshop penyiapan dokumen
akreditasi intemasional dengan mengundang asesor internasional

3.

Membuat program kerjasama intemasional (Mou) dengan universitas diluar
negeri yang bereputasi baik.

SASARAN

3:

MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS
LI]LUSAN

Perguruan tinggi dituntut mampu menehasilkan lulusan yang memiliki

daya saing dan siap berkiprah dalam pembangunan sesuai relevansi
pendidikannya. Relevansi pendidikan lulusan ditunjukkan melalui profil
peke{aan, kesesuaian peket'aan dengan latar belakang pendidikan, dan pendapat

pengguna lulusan tentang kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi
lulusan.

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

pro$am studi yang ada. Perkembangan lulusan selama 3 tahun terakhir disajikan
pada Tabel 3.7.
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Tabel 3.7. Perkembangan Jumlah Total Lulusan dan Jumlah Lulusan
dengan IPK > 3.0 Universitas Jambi Tahun 201+2016

Keterangan

2014

2015

20t 6

Lulusan

3.484

3.706

4.464

IPK > 3.0

3.057

3. 136

3.739

Persentase

87,74%

84,6t%

83,750/o

Dari Tabel 3.7 terlihat bahwa secara kuantitas tefadi peningkatan
jumlah total lulusan sehanyak 980 lulusan pada Tahun 2016 dibandingkan dengan
tahun 2014. Namun demikian secara kualitas te{adi penurunan persentase jumlah
lulusan yang memperoleh IPK > 3.0 dad 87,74%o menjadi 83,75o/o.
Berdasarkan kondisi diatas maka meningkatnya kualitas dan kuantitas

lulusan perlu ditetapkan sebagai sasaran strategis pada Tahun 2017 dengan
menetapkan 7 Indikator kinerja yaitu:

l.

Jumlah mahasiswa yang berwirausaha

2. Persentase lulusan bersertifikasi kompetersi dan profesi
3. Persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya
4. Jumlah mahasiswa berprestasi
5. Persentase lulusan tepat waktu
6. Rata-rata lama studi lulusan
7. Rata-rata IPK lulusan
Dari tujuh indikator kine{a yang digunakan untuk mengukur sasaran
meningkatnya kuantitas dan kualitas lulusan,

tiga indikator kinerja belur

mencapai target dan empat indikator kinelja yang mencapai target. Indikator yang

belum mencapai target tersebut adalah

(l)

Persentase lulusan yang langsung

beke{a sesuai bidangnya, (2) Jumlah mahasiswa berprestasi dan (3) Rata-rata
lama studi lulusan. Sedangkan empat indikator kine{a yang mencapai target
adalah

(1) Jumlah mahasiswa yang berwirausah4 (2)

Persentase lulusan

bersertifikasi kompetensi dan profesi, (3) Persentase lulusan tepat waktu dan (4)
Rata-rata IPK lulusan.
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Untuk mencapai sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas lulusan
pada tahun 2017 telah dianggarkan sebesar Rp.64.219.604 000,- dengan realisasi
sebesar Rp.5l.484.173.508,- atau sebesar 80,17o/o. Gambaran tingkat ketercapaian
sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas lulusan adalah sebagai berikut:

Tabel

3.8. Capaian Sasaran dan indiketor kinerja meningkatnya kualitas
dan kuantitas lulusan
201'l

TAR
SASARAN

Mrnir*rtiys
tlalitas dan
L:trattitss
lultrssn

INDIKATO

GRT

R KINERJA

20t 5

Junlah
Mrhasis$a

rac

TARCET

REALI

o/o

TARGET

sAsl

REALT

SASI

CAPAIAN

TARGET

150

l0o

251

251

I07o

'to/o

37,t20/o

540

6{1./o

3a.1V/o

6.r.50

Persenlese

1'rluser

benertifikssi
Kornpetensi

dm Pmttsi
P€rsar

as

luluser t-.arB

laE$o9
b.koju

bid8|Ela
Jumlah
Maha3i$16

lm

Mhs

Ii

Mhs

i0 Mhs

20 tvlhs

8}rhs

40

i0 Mhs

4t \rhs

86

42.5.t

15./o

3526

t5.3V/r

25,9o/o

t6,t7

.1.5 dm

4,58

B€qredasi
Per*nhse
lutusm

teFt

@

4't,51o/o

2sn/o

4,5lho

4.8 dm

4,.13 dItr

327

32

321

32.62

*aktu
Rala-ratr
4,8

0u

4,84

rbr

rin

luh$at
Rata-mta

IPK Ldusan
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Indikator Kinerja l. Jumlah Mahasiswa yang berwirausaha
Kegiatan pengembangan kewirausahaan merupakan salah satu faktor

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

jiwa

kewirausahaan

di

kalangan

mahasisrjva agar kelak bisa menjadi kelompok orang yang menciptakan lapangan

peke{aan bukan hanya sekedar mencari pekedaan.

Jumlah mahasiswa yang berwirausaha merupakan indikator untuk
mengukur minat mahasiswa dalam berwirausaha. Keberadaan mahasiswa sebagai
wirausahawan turut mendorong jumlah pengusaha di Indonesia. Mahasiswa yang
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berwirausaha adalah mahasiswa yang mengikuti program mahasiswa wirausaha

yang proposalnya dinyatakan lulus dan dibiayai, setelah melalui serangkaian
proses seleksi dan pemagangan.

Pada tahun 2017 Universitas Jambi menargetkan jumlah mahasiswa

yang berwirausaha sebanyak 100 mahasiswa. Untuk mendukung dan menunjang
keberhasilan pencapaian target kinerja ini, kegiatan pengembangan kewirausahaan

yang dilaksanakan Universitas Jambi adalah kegiatan workshop kewirausahaan,

seminar kompetensi kewirausahaan mahasiswa dan pelatihan kewirausahaan
mahasiswa, serta pemberian bantuan modal usaha, dan visitasi. Jumlah bantuan

modal usaha yang dianggarkan adalah untuk 60 kelompok mahasiswa wirausaha,
yang masing-masing kelompok paling sedikit beranggotakan 2 orang mahasiswa.

Selain itu Universitas Jambi telah memasukkan materi kewirausahaan sebagai
salah satu mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa selama masa

studinya. Mata kuliah kewirausahaan diajarkan kepada mahasiswa dengan
harapan mahasiswa akan tertarik untuk menjadi wirausaha selama atau setelah
menyelesaikan kuliahnya sehingga mereka bisa mencipatakan lapangan peke{aan
bagi diri sendiri dan masyarakat.

Pada tahun

2017 jumlah

mahasiswa yang berwirausaha pada

Universitas Jambi sebanyak 254 mahasiswa atau capaian kinefanya mencapai
254o/o dari target yang sebanyak 100 mahasiswa

. lndikator kine{a ini

tidak

ditargetkan pada tahun sebelumnya" sehingga capaian kinefanya tidak bisa
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Persentase capaian kinerja yang
mencapai 254o/o

ini disebabkan banyaknya minat mahasiswa untuk mengikuti

kegiatan wirausaha. Dalam Rencana Strategis 2015'2019, target di akhir periode
perencanaan jangka menengah untuk junrtah mahasiswa yang berwirausaha
adalah sebanyak 150 orang mahasiswa.
Kendala yang dihadapi dalam upaya pengembangan kewirausahaan di

Universitas Jambi adalah pelaksanaan program mahasiswa wirausaha masih
dalam bentuk kepanitraan yang berganti setiap tahun dan belum ada lembaga
khusus seperti pusat karir yang mem:rntau setiap saat dan setiap tahun, sehingga
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keberhasilan atau kegagalan program ini sulit dipantau. Untuk mengatasi kendala
tersebut diperlukan upaya sebagai berikut:

1.

Perlu diadakan Workshop secara periodik tentang program pengembangan
keterampilan mahasiswa dalam berwirausaha dan berorientasi pada laba
(profit).

2.

Perlu dibentuk sub unit(Pusat Karir) pada UPT-Layanan Kemahasiswaan
Universitas Jambi yang khusus mengelola Program Rencana Karir mahasiswa

agar mahasiswa memiliki percncanaan yang baik terhadap karir dan
kehidupannya di masa akan daang.

Indikator Kinerja 2.Persentase lulusan bersertilikasi Kompetensi dan Profesi
Pada saat sekarang kita telah memasuki era pasar bebas ASEAN. Pasar
bebas ASEAN tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi

juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan,

dan

lainnya. Berbagai profesi tersebut sangat mungkin diisi oleh tenaga kefa asing

yang memiliki kompetensi yang lebih unggul. Hal

ini

merupakan sebuah

tantangan dan juga merupakan sebuah peluang. Sebagai sebuah tantangan, pasar
bebas mengharuskan tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi unggul agar

peluang ke{a

di Indonesia tidak diisi oleh tenaga kefa asing. Sementara itrl

sebagai sebuah peluang, pasar bebas ASEAN membuka akses peke{aan yang

lebih luas untuk tenaga kerja Indonesia berkompetensi unggul memperoleh
peke{aan di negara-negara ASEAN.
Dengan adanya pasar bebas ASEAN ini menuntut perguruan tinggi untuk

menyiapkan kualitas lulusan yang lebih baik. Kualitas lulusan ditandai dengan

perolehan sertifikat sebagai pengakuan standar kompetensi yang dimiliki.
Perolehan sertifikat tersebut melalui penyelenggaraan

uji

kompetensi. Dengan

sertifikat kompetensi yang terstandar, lulusan perguruan tinggi indonesia memiliki

daya saing untuk masuk dalam pasar ke{a nasional, regional, ataupun
internasional.
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Untuk mendukung keberhasilan pencapaian target indikator kine{a ini,
telah di laksanakan kegiatan yaitu:

l.

Uji Kompetensi Dokter
Dalam rangka memenuhi kebutuhan dolter yang profesional maka proses
pendidikan menjadi faktor yang sangat menentukan. Untuk menjamin mutu
lulusan program pendidikan dokter di Indonesia harus sesuai dengan Standar
Komp€tensi Dolter Indonesia (SKDI). Diakhir proses progmm pendidikan
kedokteran dilakukan

uji

kompetensi mahasiswa

yang bersifat

nasional

untuk memperoleh sertifikat profesi dari institusi pendidikan.

2. Uji Kompetensi

Profesi Ners.

Dalam Sistem pelayanan kesehatan dibutuhkan tenaga kesehatan yang
kompeten dan berdedikasi dalam j umlah dan sebaran yang baik untuk dapat
menjalankan peran dan fungsinya secara optimal.

Uji kompetensi Nasional

adalah salah satu cara efektif untuk meningkatkan proses pendidikan dan
kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan masyarakat.

3.

Uji Kompetensi Teknisi Akuntansi.

Profesi Teknisi Akuntansi berfungsi membantu tugas akuntan dalam
mengolah data transaksi sampai dengan menyajikannya dalam bentuk
pelaporan keuangan yang benar dan wajar. Supaya pelaporan tersebut
memenuhi kaidah kebenaran dan kewajaraq teknisi akuntansi harus

meniliki

basis kompetensi berstandar nasional dan intemasional.

Jumlah total peserta uji kompetensi pada tahun 2017 sebanyak 349 orung.

Dari jumlah total tersebut yang dinyatakan lulus sebesar 132 orang atat 37,82Vo

dari total peserta uji kompetensi. Gambaran pesentase kelulusan untuk masingmasing uji kompetensi dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel. 3.g.Persentase kelulusan uji kompetensi tshun 2017
KETERANGAN

PROFESI
DOKTER

Peserta

2t3

Lulus

87

Yo

i

40,s5%
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PROFESI
Nf,RS
96
38
39,58%

TEKI\ISI
AI(JNTANSI

JTIMLAH

40

349

7

t32

t7,50%

37,820/o
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Pada tahun 2017 persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi

telah melebihi target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 7%
terealisasi 37,82o/o dengan capaian kinerja mencapai 540%. lndikator kine{a ini

tidak ditargetkan pada tahun 2016 sehingga tidak dapat dibandingkan tingkat
ketercapaiannya dengan tahun sebelumnya. Dalam Rencana Strategis 2015-2019,

target pada tahun 2019 persentase lulusan bersertifikasi kompetensi dan profesi
adalah sebesar 10%.

Meskipun capaian indikator kine{a ini telah melampaui target, kendala
umum yang dihadapi dalam upaya mencapai target p€rsentase lulusan bersertifikat
kompetensi, diantaranya:

l.

Rendahnya kemampuan dasar lulusan terutama dalam sikap, pengetahuan,

dan keterampilan sebagai dasar untuk melakukan praktik dalam bidangnya

sehingga

tidak mampu mendapatkan sertifikat

komp€tensi yang

dipersyaratkan.

2.

Sosialisasi tentang pentingnya sertifikat kompetensi kepada mahasiswa belum

optimal.

3.

Kurang atau tidak singkronnya capaian pembelajaran matakuliah dengan
kemampuan yang dituntut dalam sertifikasi kompetensi.

4.

Perumusan capaian pembelajaran lulusan tidak relevan dengan kemampuan
yang dituntut dalam sertifikasi kompetensi dalam bidangnya.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut perlu dilakukan upaya-upaya
sebagai berikut:

l.

Pentingrrya memasukkan syarat-syarat sertifikasi kompetensi dalam bahan
kajian pada matakuliah yang menunjang profesi.

2.

Perlu dilakukan sosialisasi sejak dini dan terus menerus tentang urgensi
pentingnya sertifikat kompetensi bagi lulusan pendidikan vokasi.

3.

Perlu diadakan secara periodik Try Out Sertifikasi Kompetensi

kepada

mahasiswa tingkat akhir sebelum menyelesaiakan program pendidikannya.

Disamping upaya diatas, hal penting perlu dilakukan adalah dengan
meningkatkan mutu dan akreditasi pro$am studi. Hal itu dengan pertimbangan
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bahwa terdapat korelasi yang

sipifikan antara peringkat akeditasi program studi

dengan tingkat kelulusan peserta

uji

kompetensi. Semakin baik peringkat

akreditasi prodi, semakin tinggi tingkat kelulusan

uji

kompetensi pada prodi

tersebut.

Indikator Kinerja 3. Persentase lulusan yang langsung bekerja

sesuai

bidangnya
Persentase lulusan yang langsung beke{a sesuai bidangnya merupakan

indikator untuk mengukur tingkat penyerapan dunia ke{a terhadap lulusan
perguruan tinggi. Sehingga Perguruan tinggi dapat lebih mempersiapkan calon

lulusannya untuk bersaing

di

pasar

ke{a

sesuai dengan pengetahuan dan

keterampilan yang didapatnya. Sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap
masyarakat, kita perlu melacak para lulusan untuk mengetahui sejauh mana
pengetahuan dan keterampilan yang didapat memudahkan mereka dalam proses

transisi dan ketika mereka bekerja. Untuk mengetahui penyerapan, proses, dan

posisi lulusan dalam dunia ke{a maka setiap perguruan tinggi diharapkan
melaksanakan penelusuran terhadap lulusannya (tracer study).

Tracer Study merupakan pendekatan yang memungkinkan perguruan

tinggi memperoleh informasi tentang kekurangan yang mungkin tefadi dalam
proses pendidikan dan proses pembelajaran dan dapat merupakan dasar untuk
perencanaan aktivitas untuk penyempumaan

di

masa mendatang. Hasil tracer

study dapat digunakan perguruan tinggi untuk mengetahui keberhasilan proses
pendidikan yang telah dilakukan terhadap anak didiknya.
Pada tahun 2Ol7 target persentase lulusan yang langsung beke{a sesuai

bidangnya sebesar 607o, sementara realisasinya sebesar 38,70%. Dengan

demikian, persentase capaian kineda tahun 2017 sebesar

64,50010.

lndikator

Kinerja ini tidak ditargetkan pada tahun 2016 sehingga tidak dapat dibandingkan

tingkat ketercapaiannya dengan tahun sebelumnya. Dalam Rencana Strategis
2015-2019, target di akhir periode perencanaan jangka menengah untuk
persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya adalah sebesar 657o.
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Sampai dengan tahun 2017 persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai

bidangrya telah mencapai 38,70%. Dengan demikiarL capaian kine{a lulusan
yang langsung bekerja sesuai bidangnya tahun 2017 dibandingkan dengan target
pada periode akhir renstra tahun 2019 sebesar 59,54%.

Keberhasilan capaian persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai

bidangnya antara lain dipengaruhi oleh kemampuan soft

skill dari alumni

khususnya yang terkait dengan kemampuan berkompetisi untuk mendapatkan
bidang pekerjaan yang sesuai. Untuk mencapai hal tersebut, Univercitas Jambi

melalui UPT Pengembangan Kemahasiswaan berupaya untuk meningkatkan
kemampuan

sofr sftill lulusar/calon lulusan melalui

kegiatan-kegiatan

workshop/seminarlpelatihan yang intinya adalah untuk membekali lulusan/calon
lulusan dalam menghadapi dunia ke{a. Dengan kegiatan-kegiatan sep€rti tersebut,

diharapkan persentase lulusan yang diterima langsung beke{a pada bidang yang
sesuai akan semakin meningkat. Permasalahannya adalah keterbatasan dana

untr*

mengundang narasumber yang lebih popular dan berkualitas. Selanjutnya, untuk
mendapatkan data berapa jumlah lulusan yang langsung beke{a pada bidangnya

dilakukan dengan Tracer Study (penelusuran alumni).

r

rf,

6'

)

7

N

[;

Gambar 2. Workshop ' Membangun Hubungan Emosional Berdesark n
Empati dengan Rekan Kerja dan At san Untuk Membentuk

Xredibilitas'
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Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam

alvmni (tracer study) adzlah

a.

tanhi

o

upaya penelusuran

:

Intemal

l.

Masih dilakukan dengan cara manual (mengirimkan kuisioner)

2. Keterbatasan dana dan SDM khususnya untuk pengolahan data
3. Jumlah kuisioner yang dikembalikan hanya sebagian kecil.

b.

Ekstemal
1. Alamat daa Nomor HP alumni berubalu

2. Alumni enggan mengisi dan mengirim kembali form kuisioner yang
dikirim.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa upaya yang dilakukan
adalah:

1.

Membuat software aplikasi tracer study.

2.
3.

Mensosialisasikan pentinpya tracer study ke Fakultas-fakultas.
Menganggarkan dana untuk kegiatan pusat karir dan tracer study.

Indikator Kinerja

4. Jumlah Mahasiswa Berprestasi

Prestasi mahasiswa juga menjadi salah satu indikator penilaian dalam
penentuan akreditasi pergunurn tinggi. Jumlah prestasi yang diperoleh mahasiswa

menunjukkan kualitas suatu perguruan tinggi. Jumlah mahasiswa berprestasi ini
merupakan salah satu alat untuk mengukur kualitas dan keikutsertaan civitas
akademika atau sumberdaya manusia perguruan tinggi

di kancah nasional

dan

intemasional dalam bentuk prestasi baik sains, olahraga dan seni. Jita
dibandingkan dengan target yang ditetapkan, pada tahun 2017 tingkat capaian

indikator kine{a ini belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target yang
ditetapkan sebanyak 50 mahasiswa terealisasi sebanyak 43 mahasiswa dengan
capaian kine{a mencapai 86%.
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Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah mahasiswa
berprestasi tahun 2017 mengalami peningkatan. Berdasarkan data tahun 2016
persentas€ capaian kinerja indikator kinelja

ini

sebesar 4070 dan tahun 2015

sebesar 333,33%. Dalam Rencana Strategis 2015-2019, target pada tahun 2019

untuk jumlah mahasisrva berprestasi adalah 100 mahasiswa. Dengan demikian,
capaian kine{a jumlah mahasiswa berprestasi tahun 2017 dibandingkan dengan

target pada periode akhir Renstra tahun 2019 telah mencapai 437o. Perolehan
Medali yang diperoleh mahasiswa tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.10.

Tabel 3.10. Perolehan Medali Mahasiswa Tahun 2017
JT]I}TLAH MEDALI

NAITA EVENT
Business plan competition pekan ekonomi nasional

sriwiiaya 3
Call for paper nasional 2017
Gebyar mahasiswa bidikmisi indonesia
Lomba menulis esai tingkat nasional 2017
mahasiswa
Lomba karya tulis ilmiah nasional
mahasiswa
ilmiah
ilmiah
temu
Lomba karya tulis
bidikmisi nasional 2017
nasional
sains mahasiswa
Olim
xtv
mahasiswa nasional
Pekan
Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (pomnas) XV
Sulawesi Selatan tahun 2017
Kejurnas Petanque antar perguruan tinggi se lndonesia

J
-)

I
I

4
-1

1

J
8

9

"PIALA STOK BINA GUNA MEDAN'

Keiumrov. V tarung

at

ambi

JT]MLAH
Keberhasilan pencapaian indikator

7

.{3

ini didukung melalui

beberapa

progrm dan kegiatan diantaranya On MIPA, POMNAS, PIMNAS, MTQ, Debat
Bahasa Inggris, pelatihan PKM, dan kegiatan pengembangan minat dan bakat
lainnya.
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Gambar 3. Mahasiswa penerime medali emas POMNAS 2017

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator kinerja ini, masih
menghadapi kendala, antara lain

l.

:

Prestasi mahasiswa Universitas Jambi pada tahm 2017 banyak yang behun
mencapai tingkat nasional.

2.
3.

Keterbatasan untuk mengakses kegiatar/perlombaan di tingkat intemasional.

Keterbatasan

SDM

di

Universitas Jambi dalarn pembinaan

dan

pembimbingan mahasiswa untuk mengikuti kompetisi nasional dan
internasional.

Melihat kendala tersebut di atas, beberapa langkah antisipasi yang akan
dilaksanakan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

l.

Memberikan pembinaan dan bimbingan kepada mahasiswa yang akan
mengikuti kompetisi.

2-

Pemanfaatan jejaring dan teknologi untuk meningkatkan akses mengikuti
perlombaan di luar negeri

3.

Melibatkan ahli dan praktisi untuk membina dan mernbimbing mahasiswa
mengikuti kompetisi.
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Indikator Kinerja 5. Persentase lulusan tepat waktu
Indikator kinerja persentase lulusan tepat waktu merupakan salah satu

alat unhrk mengukur

meningkatnya kualitas

dan kuantitas lulusan

pada

Universitas Jambi. Pada tahun 2017, persentase lulusan tepat waktu pada
Universitas Jambi adalah 25,54Vo dengan target sebesar 15,3796. sehingga capaian

kine{a untuk indikator kinefa ini telah mencapai
mengalami peningkatan

166,170/0. Capaian

kine{a ini

jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun

sebelumnya. Persentase capaian kine{a ini pada tahun 2016 adalah 35,26Vo dan

tahun 2015 adalah 52,62%. Jika dibandingkan dengan target di akhir periode
perencaruum jangka menengah dalam Renstra 2015-2019, capaian kineda
persentase lulusan tepat

waktu

tahun 2017 sebesr 25,54o/o telah mencapai

36j7 % dari target tahun 2019 yang sebesar

42,57%. Perkembangan lulusan

tepat waktu di Universitas Jambi dapat dilihat pada tabel 3. I l:

Tabel 3.11 Persetrtase Lulusan Tepat Waktu
TAHUN

7o Lulusan Tepat Waktu

2017

25,54

20t6

t5

2015

25

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase lulusan tetap waklu
tahun 2017 mengalami peningkatan

.

Diharapkan dengan terus meningkatnya

p€rsentase lulusan tepat waktu, Universitas Jambi dapat mencapai

target akhir

periode perencanaan jangka menengah dalam Renstra 2015-2019.

Indikator Kinerja 6. Rata-rata lama studi lulusan
Indikator kinerja rata-rata lama studi lulusan ini merupakan salah satu
alat untuk mengukur kualitas lulusan pada Universitas Jarnbi. Pada tahun 2017,

indikator kinet'a rata-rata lama studi lulusan hampir mencapai target yang
ditetapkan. Dari target yang ditetapkan 4,5 tahun terealisasi 4,58 tahun. Jika
dibandingkan dengan capaian kinefa tahun sebelumnya, capaian kinefa tahun
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2017 mengalami peningkatan. Berdasarkan data tahun 2016 rutaqata lama studi
lulusan 4,84 tahun dan tahun 2015 adalah 4,43 tahun. Dalam Rencana Strategis
2015-2019, target di akhir periode perencanaan jangka menengah untuk rata-rata

lama studi lulusan Universitas Jambi 4,5 tahun, sehingga Universitas Jambi pada

tahun 2017 sudah hampir mencapai target yang direncanakan di akhir periode
perencanaan jangka menengah.

Meskipun indikator kine{a rata-rata lama studi lulusan belum mencapai
target yang ditetapkan tahun 2017, namun rala+at^ lama studi lulusan tahun 2017

telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Perkembangan ratz.rala
lama studi lulusan di Universitas Jambi dapat dilihat pada Tabel 3.12

Tabel 3.12 Rata -rata lama studi lulusan
TAHI,]N

RATA-RA,TA LAMA STUDI

2017

4,67

2016

4 84

2015

4.43

2014

4,70

Indikator Kinerja 7. Rata-rata IPK Lulusan
Indikator kinerja rata-rata IPK lulusan

ini merupkan salah

satu alat

untuk mengukur kualitas lulusan pada Universitas Jambi. Pada tahun 2017, rata-

rata IPK lulusan sudah melampaui target yang ditetapkan, Dari target yang
ditetapkan rata4ala IPK lulusan 3,24 terealisasi 3,25. Jika dibandingkan dengan
capaian kincrja tahun sebelumnya, rata-rata IPK lulusan tahun 2017 mengalami
penunman. Pada tahun 2016 rala-ratz IPK lulusan mencapai 3,29, dan tahun 2015
mencapai 3,24. Dalam Rencana Strategis 2015-2019, target di akhir tahun 2019

untuk

ratA4atz

IPK lulusan ditargetkan 3,27. Perkembangan rata-rata IPK

lulusan pada Universitas Jambi dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut:
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Tabel 3.13. Rata-rata IPK Lulusan

TAHfIN

RATA.RATA IPK LTILUSAN

20t4

3,41

2015

J 24

2016

J 29

2017

3,25

SASARAN 4. MENINGKATNYA SDM SESUAI STANDAR KOMPETENSI
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 meningkatnya SDM sesuai standar kompetensi merupakan upaya yang
harus dilak-ukan dengan menetapkan delapan indikator kinerja yang harus dicapai,

yaitu:

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Persentase dosen berkualifikasi 53
Persentase dosen bersertifikat pendidik
Rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa

Rasio dosen tetap terhadap j umlah dosen
Persentase dosen dengan jabatan

Leltor Kepala

Persentase dosen dengan jabatan Guru Besar
Persentase tenaga kependidikan dengan sertifikat kompetensi

Jumlah SDM tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya

Dari delapan indikator kinerja tersebut, tiga indikator kine{a
mencapai target, dan lima indikator kinerja belum mencapai target. Indikator

kine{a yang mencapai target tersebut adalah (l) Rasio junlah dosen terhadap
mahasiswa, (2) Rasio dosen tetap terhadap j umlah dosen, (3) Jumlah SDM tenaga

kependidikan yang meningkat kompetensinya. Sedangkan lima indikator kinerja
yang belum mencapai target adalah (1) Persentase dosen berkualifikasi 53, (2)
Persentase dosen bersertifikat pendidik,

(3) Persentase dosen dengan jabatan

Lektor Kepala, (4) Persentase dosen dengan jabatan Guru Besar, dan (5)
Persentase teruga kependidikan dengan sertifikat kompetensi.
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Untuk mencapi sasaran meningkatnya SDM sesuai

a
standar

kompetensi pada tahun 2017 telah dianggarkan sebesar Rp.9.256.320.000,dengan realisasi sebesar Rp.8.670.407.55

4,- atan sebesat

93,67Yu Adapun

gambaran tingkat pencapaian kine{a untuk meningkatnya SDM sesuai standar
kompetensi dapat dilihat pada Tabel.3.14.

Tabel 3.14. Cepaian Sasaran dan Indikator Kinerja Meningkatnya SDM
sesuai standar kompetensi

SASA-R^N

INT}IKATOR
KINERJA

Taget
2015-

20t5

2015

2017

v. lrm

REALI

o/o

TAR

REAII

2019

TAR
GET

SSSI

CAPATAN

GET

SASI

32.180/0

2t,5ao/o

16.91o/o

78t7

2527o/.

t7.7Ao/o

68.40

95%

15'to

71.77./o

98,16

!i{)%

79,87/o

99,83

I :12

l:il

I :26

l:2.1

|

l:2

l:lj

l:1.4

l:1,1

l:l,a

REALI

%

SASI

CAI'AL\N

22.V/o

20,Sf/o

90,m

gtf/o

42.15%,

91.28

lt6

l:25

l:1,4

l:1..1

t00

16,tr/o

fi,$vo

87-0t

5,MYO

8.1

ll,Go/o

55,99

cmera,tl crr

ueriogtatn

)r

SDM

sef,lai

t

crh'lalilikasi

stedsr

kd[pelt si

Pei'sedase
do6eo

befierdftal
Deodidif
R sio Jrmlah
Dosen

tefiadap

:24

mahasis$/a

tdap teftad+
jrunlah Do6€rt

P€rse[las
dosen

(hgm

ja&rrd kklor

i5_110/o 41,39/o

4t,3va

100

40.32./o

402T/o

99,87

4,tQ/o

100

4.'t(P/o

4,1tYr

100

Kepala
P€rsanlar

doe

dmgrn

jabate

4,|tr/o

GIEU

Bese

Persrllse
TeBsa

KeAoaidifa
dengar

300/6

20,7Wo

serlifkf,t

Kor4€tenji

Jurdd sDll
TeMgE

K€peodidifer

,ag

EeaiDgfrt
to@derlsi,r)'

90
ornnS

8l)

oie{

92
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Uraian mengenai analisis capaian kinerja sasaran

strategis

Meningkatnya SDM sesuai standar kompetensi disajikan sebagai berikut:
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Indikator Kinerja

1. Persentase dosen

o

berkualifikasi 53

Jumlah tenaga pendidik (Dosen) di Universitas Jambi saat ini sebanyak

1.049 orang, yang terdiri dan

T4

Dosen PNS dan 315 Dosen Kontrak . Dari

1.049 orang Dosen, 216 orang berkualifikasi pendidikan 53 (20,59%). Persentase

Dosen berkualifikasi 53 tahun 2017 beltm mencapai targel yang ditetapkan. Dari

largel 22,70o/o terealisasi 20,59o/o dengan capaian kineda sebesar 90,70%. Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kine{a persentase dosen
berkualifikasi 53 pada tahun 2017 mengalamai peningkatan. Berdasarkan data
tahun 2016 persentase capaian kine{a indikator kine{a

ini

sebesar 68,40% dan

tahun 2015 sebesr 78,47o/o. Dalam Rencana Strategis 2015-2019, target di akhir
periode perencanaan jangka menengah untuk persentase dosen berkualifikasi 53

Universitas Jambi sebesar 32,48oio, sehingga pada tahun

2017 capaian kine{a

untuk indikator ini sudah mencapai 63,39/o dai target akhir perencanaan jangka
menengah. Perkembangan jumlah dosen berkualifikasi 53 penode 2016 -2017
dapat dilihat pada Tabel 3. 15.

Tabel. 3.15. Perkembangan jumlah Dosen berkualifikasi 53
periode 201$2017

KETERANGAN
DOSEN

KUAI,IFIKASI

53

PERSENTASE

2015

2016

2017

939

1.053

1049

t59

t82

216

16,93%

17 ,28o/o

20,630/o

Dalam rangka mendukung peningkatan persentase Dosen berkualifikasi
53 di Universitas Jambi, selain dari beasiswa Kemenristekdikti dan beasiswa dari
sumber-sumber lain, Universitas Jambi juga melaksanakan kegiatan bantuan studi
S2/S3 untuk Dosen dilingkungan Universitas Jambi. Adapun permasalahan yang
dihadapi adalah

1.

:

Rendahnya minat dosen yang mau melanjutkan jenjang pendidikan Doklor

(s3).
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2. Masih kurangrya kemampuan

a

dosen dalam berbahasa inggris, sehingga

kesulitan untuk lulus tes Toefl sebagai syarat pengusulan beasiswa 53.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut selain dengan hal yang harus
dilakukan adalah

l.

:

Tidak memberikan kesempatan kepada dosen yang berkualifikasi pendidikan

52 untuk mengajar di progam pascasa{ana" sehingga memotivasi dosen
berkualifikasi pendidikan 52 untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan
Doktor.

2.

Memberikan bantuan untuk mengikuti kunus persiapan tes Toefl dan bantuan

mengikuti tes Toefl, sehingga dapat membantu dosen

-

dosen yang akan

mengusulkan beasiswa 33.

Indikator Kinerja 2. Persentase dosen berrertifikat pendidik
Sertifikasi Dosen merupa.kan penilaian kine{a dan bukti formal
pengakuan terhadap profesionalisme pada jenjang pendidikan tinggi, sekaligus
sebagai upaya meningkatkan mutu dan memperbaiki kesejahteraan dosen. Adapun

tujuan dari program sertifikasi dosen ini adalah:

l.

Menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan dosen dalam
melakanakan tugas.

2.
3.
4.
5.

Melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi.
Meningkatkan proses dan hasil pendidikan.
Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan Nasional.

Meningkatkan kesadaradn dosen terhadap kewajiban menjunj ung tinggi
kejujuran dan etika akademik terutama larangan untuk melakukan plagiasi.

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2017
persentase capaian Kinerja indikator kinerja

ini belum mencapai

target yang

ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 90% terealisasi 82,15o/o dengan
persentase capaian kinerja 91,28%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

persentase capaian kine{a p€rsentase dosen bersertifikat pendidik tahun 2017

mengalami penumnan. Pada tahun 2016 persentase capaian kine{a mencapai
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Jika dibandingkan target akhir

perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Universitas Jambi

2015-2019 persentase capaian Kinerja tahun 2017 telah mencapi 86,470/o dali
target tahun 2019 yang sebesar 95%.

Dalam rangka mendukung peningkatan jumlah Dosen bersertifikasi
Dosen, kegiatan yang dilakukan Universitas Jambi yaitu memberikan bantuan
kepada dosendosen untuk mengikuti tes sertifikasi dosen. Selain itu Universitas
Jambi juga memberikan akses kepada dosen terhadap sumber belajar, informasi,

sarana dan prasafiIna pembelajaran, se(a penelitian dan pengaMian kepada
masyarakat, agar dosen dapat meningkatkan kompetensi dan mengembangkan
profesionalismenya.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target pcrsentase
dosen bersertifikat pendidik adalah masih kurangnya kemampuan dosen dalam
berbahasa inggris sehingga menyulitkan dosen yang belum lulus sertifikasi dosen

untuk lulus tes Toefl yang merupakan salah satu syarat lulus ujian sertifikasi

dosen. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Universitas Jambi

akan

memberikan bantuan kepada dosen yang belum lulus sertifikasi dosen untuk
mengikuti kursus persiapan tes toefl, sehingga diharapkan target untuk persentase
dosen bersertifikat pendidik yang ditargetkan sebesar 95 % pada tahun 2019 dapat

tercapai.

Indikator Kinerja 3. Rasio Jumlah Dosen terhadap mahasiswa
Indikator rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa merupakan salah satu

alat untuk mengukur meningkatnya SDM sesuai standar kompetensi Jika
dibandingkan dengan target yang diretapkan tahun 2017 tingkat capaian kine{a

indikator kineda ini melebihi yang ditargetkan. Dari target Pada tahun 2017
Rasio Jumlah Dosen terhadap mahasiswa ditargetkan 1:36, Tahun 2017 Rasio
Jumlah Dosen terhadap mahasiswa adalah l:25. Berdasarkan data tahun 2016
Rasio Jumlah Dosen terhadap mahasiswa 1:24 dan tahun 2015 adalah

I :26. llka

dibandingkan dengan target tahun 2019 realisasi tahun 2017 untuk rasio jumlah
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dosen terhadap mahasiswa l:25 sudah melampaui target akhir jangka menengah
yang tertuang dalam Renstra Universitas Jambi 2015-2019 yang ditargetkan l:32.

Indikator Kinerja 4. Rasio Dosen tetap terhadap jumlah Dosen
Dosen tetap
keseluruhan Dosen

di

Universitas Jambi berjumlah 734 dosen dari total

di Universitas Jambi bedumlah 1.049 dosen dengan rasio

dosen tetap terhadap jumlah dosen

I : 1,4. Rasio dosen tetap terhadap jumlah

dosen pada tahun 2017 sudah melebihi melebihi tzrget yang ditetapkan. Dari
target rasio dosen tetap terhadap jumlah dosen
dengan persentase capaian

l:

1,4, telah terealisasi sepenuhnya

kine{a 100%- Rasio dosen tetap terhadap jumlah dosen

pada tahun 2017 sama dengan rasio dosen tetap terhadap jumlah dosen tahun
sebelumnua. Berdasarkan data tahun 2016 dan tahun 2015 untuk rasio dosen tetap

; 1,4. Dalam Renstra 2015-2019 rasio dosen tetap
terhadap jumlah dosen pada akhir perencanaan jangka menengah dalam Renstra
terhadap j umlah dosen adalah 1

2015-2019 yaitu tahun 2019 adalah 1 : 2.

Indikator Kinerja

5. Persentase dosen dengan

jabatan l,ektor Kepala

Jumlah dosen dengan jabatan Lektor Kepala pada Universitas Jambi
tahun 2017 adalah sebanyak 297 orang atau, 40,46Vo dari total keseluruhan dosen

PNS pada Universitas Jambi. yang be{umlah 734 orang, Persentase capaian
kiner.ja indikator kine{a

ini

87,01%, dari target tahun 2017 sebesar 46,50%

terealisasi sebesar 40,46%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, persentase
capaian kine{a untuk persentase dosen dengan jabatan lektor kepala tahun 2017

mengalami penurunan. Pada tahun 2016 persentase dosen dengan jabatan lektor
kepala 99,87%o dan tahun 2015 mencapai 100%. Dalam Renstra 2015-20 19 target
pada periode akhir perencanaan jangka menengah untuk persentase dosen dengan

jabatan Lektor Kepala adalah 35,71%.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator

kine{a ini adalah masih terbatasnya persyaratan-persyaratan akademis untuk
mengusulkan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala terutama masih kuranpya
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publikasi jumal nasional yang terakeditasi. Untuk mengatasi permasalahan
tersebut adalah dengan memberikan bantuan untuk publikasi di jumal nasional
terakreditasi.

Indikator Kinerja 6. Persentase dosen dengan jabatan Guru Besar
Jumlah dosen dengan jabatan Guru Besar tahun 2017 adalah sebanyak

37 orang. atau 5,04Yo dari total keseluruhan Dosen PNS pada Universitas Jambi.
yang be{umlah 734 dosen, Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada

tahun

201

7 tingkat capaian Kine{a indikator kinerja ini mencapai

84o/o.

Dai

target yang ditetapkan sebesar 60Z terealisasi 5,04Vo. Jika dibandingkan dengan

tahun

sebelumnya, persentase capaian

kine{a untuk persentase dosen dengan

jabatan guru besar tahun 2017 menurun. Pada tahun 2016 dan tahun 2015
persentase capaian

kine{a untuk indikator kineqja ini mencapai 100%. Dari target

akhir

jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Universitas

perencanaan

Jambi 2015-2019 capaian kinerja ahun 2017 mencapai 72%

drt

target tahun

2019. Dari target yang diletapkan sebesar 7,01% pada tahun 2017 terealisasi
5,04yo.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah
masih kurangrrya persyaratan akademis terutama publikasi intemasional terindeks
yang diakui Kemenristekdikti. Selain itu pada tahun 2017 Universitas Jambi telah
kehilangan 2 orang guru besar dikarenakan wafat. Untuk mengatasi permasalahan

tersebut adalah dengan memberikan bantuan untuk publikasi

di

jumal

Intemasional terindeks yang diakui Kemenristekdikti.

Indikator Kinerja 7. Perrentase Tenaga Kependidikan dengan sertifikat
Kompetensi

Jumlah Tenaga Kependidikan dengan sertifikat kompetensi pada
Universitas Jambi ahun 2017 adalah sebanyak 34 orang. atau ll,640/o dari total
keseluruhan tenaga kependidikan pada Universitas Jambi. yang berjumlah 292

orang, Jika dibandingkan
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Kineia indikator kine{a belum mencapa.i target. Dari target

yang ditetapkan sebesar 20,79yo terealisasi ll,640/o dengan persentase capaian

kinerja 55,99%. Indikator kinerja ini tidak ditargetkan pada tahun sebelumnya
sehingga tidak dapat dibandingkan tingkat capaian kinerjanya. Pada target akhir
p€rencaruum jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Universitas Jambi

2015-2019 persentase tenaga kependidikan dengan sertifikat kompetensi
ditargetkan sebesar 30?ir. Sampai dengan tahun 2017 telah terealisasi sebesar
I1,647o dengan persentase capaian kine{a 38,80%.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja indikator ini Universitas
Jambi mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti diklat-diklat, baik yang

diadakan oleh Kemenristekdikti maupun oleh lembaga lembaga diklat lainnya

untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Kendala yang dihadapi dalam
pencapaian indikator

ini

adalah tidak seluruh pegawai yang diusulkan untuk

mengikuti Diklat ke Kemenristekdikti yang diunrlang untuk mengikuti Diklat
yang dilaksanakan Kemenristekdikti. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,
Universitas Jambi akan menganggarkan lebih banyak lagi bantuan untuk

mengikuti diklat untuk mendapatkan sertifikat kompetensi bagi

tenaga

kependidikan.

Indikator Kinerja 8. Jumlah SDM Tenaga Kependidikan yang meningkat
kompetensinya

Jumlah SDM tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya
tahun 2017 adalah sebanyak 92 oratg dengan capaian kinerja 115% . Dari target

ada tahun 2017 untuk Jumlah SDM tenaga kependidikan yang meningkat
kompetensinya sebanyak 80 orang terealisasi 92 orang. Indikator kinerja ini belum

ditargetkan pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan tingkat
capaian kine{anya. Target

akhir

perencanaan jangka menegah yang tertuang

dalam Renstra Universitas Jambi 2015-2019 untuk jumlah SDM Tenaga
Kependidikan yang meningkat kompetensinya adalah 90 orang. Kegiatan yang
dilaksanakan untuk mencapa.i target indikator kinerja pada tahun 2017 adalah
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dengan melaksanakan: workshop penyusunan Rencana bisnis anggaran BLU,
workshop teknis pengelolaan keuangan BLU, Pelatihan peningkatan kemampuan

dalam menyusun rencana dan program serta

LAKIP,

pelatihan pengelolaan

keuangan dilingkungan Universitas Jambi, serta kegiatan-kegiatan

lain

yang

diadakan oleh Kemenristekdikti dan lembaga diklat lainnya.

SASARAN

5:

MEMNGKATNI'A KUALITAS DAN KUANTTTAS
PEIVf,LITIAN DAN PE,NGABDIAN 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 meningkatnya

kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan
menetapkan 8 (delapan) Indikator kinerja yang harus dicapai yaitu:

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jumlah publikasi intemasional
Jumlah HKI yang didaftarkan
Jumlah sitasi karya ilmiah
Jumlah prototipe R & D
Jumlah prototipe industri
Jumlah produk inovasi

Jumlah publikasi nasional
Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat

Dari delapan indikator kinefa tersebut, tujuh indikator kineda mencapai
target dan satu indikator kinerja belum mencapai target. Indikator kinerja yang
mencapai target tersebut adalah

(l)

Jumlah publikasi intemasional , (2) Jumlah

HKI yang didaftarkan , (3) Jumlah sitasi karya ilmiah , (4) Jumlah prototipe R &
D , (5) Jumlah prototipe industri , (6) Jumlah produk inovasi dan (7) Jumlah
penelitian yang dimanfaatkan masyarakat. Sedangkan satu indikator kinerja yang

belum mencapai target adalah Jumlah publikasi nasional. Untuk mencapai
sasaran meningkatnya kualitas dan kuartitas penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat pada tahun 2017 telah dianggarkan
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dengan realisasi sebesar Rp. 19.698.009.938,- atau sebesar 92,28%. Adapun

rincian tingkat pencapaian kinerja berdasarkan indikator kine{a tahun 2017
adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16. Capaian sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
TAR
SASAJTAN

Main8kdDys
hlalitas dan

hrmtitss

FElitian dE
pagabdian
LeFdg

TNDIXATOR

KINERIA
JEnlsh
Publikasi
lnt€rnasiorlal

2015

GET
20r 5-

TAR

20r 9

GET

,10 Buatr

Buah

HKJ

didafiake

SASI CAPAIA}i

Publit si

hlsrusio

I

Yo

GE't

Publikasi

3 Buatt

HKI

HKI

30i,88

nal

300

I Bun
HKI

./o

TAR

REALI

GET

SASI

20 BlBh

52 Buoh

246,15

nal

I Buah

nmlr I oh
s,tsI parem

TAR

t1

32 Buah

I

Pubtk si
nal

Jumlah HKI
ydng

REALI

20t1

2016

60 Bnah

Publitasi
IIlt6Dasio

Publil6i

I

Buah

llk'l

loo

3 Buah

I

HKI

Buah

flKl

15.(m

KnrF Ilniah

Buah

Btl8h

)0.889 Bual

Ktryg

Xa]t

(ans Imial

ProtdiF

R

&

D

,unlah
Prolotipe

Ir usi
Jumlsh

Pio&t

IIlomsi
Jurnlsh

Publikssi

Ilttriah

Ilrni"h

4 Bll8h

4 Buah

kototip€

Pro{otiF

Prototipe R

R&D

R&D

&D

I Buah

I Buah

Prolotipe

2 Buatt
Prototipe

lndusri

Pruotipe
lndusEi

I0 Buat

5 Buatr

16 Buah

Prodnk

Produk

hor'asi

lnovssi

Produk
Inovasi

30O Buah

lm

15.000

l7 Burh

185

Bij3I

Publikasi

Pouu.ol h.rblikasi

p:nelitim yang

100 Buah

{o Bualr

didrafartlm

PerBIitia[ leoelitial :.nelitiar

Nasiooal

300

nal

Jumlah Silasi

,unldr

CAPAIAN
N

5ff)

5l

Buah

212 Burh

Publitasi

PubliI8si

.12

40 Buah
PenelitiaD

.{00

7

l]926

B!8h

Ildusi

120 Buatr

l0l hlah

Publikasi

publibsi

60 Buah
Penelitiax

penelitim

175

2ff)
320

u.t7

Juralrh
32 BtBh

tt0

Brqh

?enelitiar

9i

106

hlatr

mas!€rakal

Uraian mengenai analisis capaian kine{a sasaran

strategis

pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

Indikator Kinerja l. Jumlah Publikasi Internasional
Jumlah publikasi internasional merupakan salah satu indikator kine{a
untuk mengukur meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat. Pada tahun 2017 target yang ditetapkan untuk indikator

kine{a ini adalah 20 buah publikasi internasional dan telah terealisasi sebanyak 60
buah publikasi internasional dengan capaian kine{a 300%. Jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, persentase capaian kine{a indikator kinerja
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sama melebihi target yang ditetapkan.. Persentase capaian kine{a jumlah
publikasi intemasional tahun 2016 mencapai 305,88% dan tahun 2015 mencapai
246,15%. Jika dibandingkan dengan target a}hir jangka menengah yang tertuang

dalam Renstra Universitas Jambi 2015-2019 yang sebanyak 40 buah publikasi
capaian tahun 2017 sebanyak 60 buah publikasi telah melebihi target akhir
periode perencanaan jangka menengah.

Untuk mendukung dan menunjang keberhasilan pencapaian target
kine{a ini tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan berupa pemberian
bantuan publikasi intemasional dan workshop jumal intemasional. Selain itu

publikasi intemasional juga merupakan salah satu syarat untuk lulus studi lanjut

53, sehingga hal ini juga memotivasi dosen-dosen yang sedang studi lanjut 53
untuk memperbanyak publikasi intemasional.
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Gambar 4. Workshop Jurnal lnternasional

Indikator Kinerja

2. Jumlah

EKI yang dideftarken

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan

intelektual manusia yang dapat berupa karya
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hiversitas Jamk

a

ini dihasilkan atas kemampuan intelelcual

melalui pemikiran , daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, wakfii,
dan biaya untuk memperoleh "produk" baru dengan landasan kegiatan penelitian
atau yang sejenis. Kekayaan intelektual ini perlu ditindaklanjuti pengamanannya

melalui suatu sistem perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Jumlah HKI yang didaftarkan merupakan salah satu indikator kine{a
untuk mengukur meningkatnya kualitas dan kuantiias penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat. Pada tahun 2017 target yang drtetapkan untuk indikator

kineda ini adalah 3 Buah HKI yang didaftarkan dan telah terealisasi sepenuhnya.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pementase capaian kineia jumlah

HKI yang didaftarkan tahun 2017 sama dengan tahun sebelumnya, yaitu samasama mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 dan tahun 2015
persentase capaian kinerja mencapai 300%, hal

ini disebabkan target jumlah

yang didaftarkan untuk tahun 2016 dan tahun 2015 hanya sebanyak

I

F .{KI

Buah HKI.

Target akhir perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Renstra
Universitas Jambi 2015-2019 untuk indikator

ini adalah sebanyak 3 buah HKI

yang didaftarkan.

Untuk mendukung dan menunjang keberhasilan pencapaian target

kinefa tahun 2017 telah dilaksanakan kegiaran-kegiatan berupa sosialisasi dan

HKI yang bertujuan memberikan pemahaman lebih kepada dosen
tentang pentingnya Hak Kekayaan Intelektual serta pemberian bantuan
pelatihan

pendaftaran HKI.

Indikator Kinerja 3. Jumlah Sitasi Karya lmiah
Jumlah Sitasi Karya Ilmiah merupakan salah satu indikator kine{a
untuk mengukur meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat. Pada tahun 2017 target yang ditetapkan untuk indikator

kine{a ini adalah 15.000 sitasi dan terealisasi sebanyak 20.889 sitasi
percentase capaian

kine{a

139,260/o - Indikator kinerja

dengan

ini belum ditargetkan pada

tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan capaian kine{anya dengan

LAPOR4N KINERJA TAHUN 20I7
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tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah yang
tertuang dalam Renstra Universitas Jambi 2015-2019 yang juga sebanyak 15.000

sitasi, capaian tahun 2017 sebanyak 20.889 sitasi telah melebihi target akhir
periode perencanaan jangka menengah.

Indikator Kinerja 4. Jumlah Prototipe R & D
Tingkat kesiapan teknologi atau TRL (Technologr Readiness Level)
merupakan hasil dari rekayasa riset dadatau penelitian untuk dapat disiapkan

menjadi suatu bentuk teknologi yang dapal dimanfaatkan oleh masyarakat
(pemerintah, masyarakat, dan dunia industri). Terdapat

9

(sembilan) tingkat

kesiapan teknologi baik dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 9, yang tiap tingkat

terdapat kesiapan-kesiapan untuk teknologi. Sedanglian untuli prototipe R

&D

(TRL s.d 6) gambarannya adalah riset/penelitian dan pengembaagan secara aktif
dimulai. Hal ini dapat menyangkut studi analitis dan studr laboratorium untuk
memvalidasi secara fisik atas prediksi analitis tentang elemen-elemen terpisah
dari teknologi. Pada tahun 2017 tfiget yang ditetapkan untuk jumlah prototipe
R&

D

adalah 3 prototipe R & D dan terealisasi sebanyak 7 buah Prototipe R & D

dengan persentase capaian kineqa 175o/o. Indikator kine{a ini belum ditargetkan

pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan tingkat capaian
kine4anya dengan tingkat capaian kinerja tahun sebelumnya. Target akhir jangka
menengah yang tertuang dalam Renstra Universitas Jambi 2015-2019 untuk
indikator ini adalah sebanyak 4 Buah prototipe R & D.

Indikator Kinerja

5. Jumlah

Prototipe Industri

Jumlah prototipe industri (TRL 7) merupakan salah satu indikator

kinerla untuk mengukur meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat. Pada tahun 2017 target yang ditetapkan

untuk indikator kine{a

ini

adalah

I

(satu) prototipe industri

dan

terealisasi sebanyak 2 buah prototipe industri dengan persentase capaian kinerja
mencapai 200%, Indikator kine{a ini belum ditargetkan pada tahun sebelumnya
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sehingga tidak dapat dibandingkan tingkat capaian kinerjanya dengan tingkat
capaian kinerja tahun sebelumnya Target akhir perencanaan jangka menengah

yang tertuang dalam Renstra Universitas Jambi 2015-2019 untuk indikator ini
adalah sebanyak I buah prototipe industri.

Tabel 3.17 llasil Capaian Jumlah Prototipe Industri Tahun 2017

NO
I

PRODL]K

JUDUL

---T--

Pernanfaatan

Bulian

INDtiSTRI

PT
Universitas

Tananran

Janbi

@usiderorylon

zwagery), Surian (Toona

sureni), dan

Trengguli

(Cassia fistula)

sebagai

antiseptik, repelan dan obat

J

rt+>
Inovasi Nanotechnologi "3

2

u'€#

ffi
Indikator Kinerja

IN l"

Universitas

untuk Produksi Asap

Cat (Liquid

Jambi

Smog),

Limestone den Karbon af,tif.

a

6. Jumlah

Produk Inovasi

Anggaran untuk penelitian semakin tahun semakin besar, besamya
dana penelitian belum mampu mendanai penelitian sampai ke

hiliq hasil nset

tidak cul'up hanya sebatas menjadi prototipe, rurmun harus bermanfaat bagi
masyarakat. Jumlah produk inovasi merupakan salah satu indikator kinerja untuk

mengukw meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat. Produk inovasi menunjukkan bahwa proses inovasi telah dijalani, dari

yang semula berupa sebuah invensi kemudian diterima oleh industri untuk
kemudian melalui proses produksi dan selanjutnya

di

perkenalkan

ke

pasar

sehingga sampai ke pengguna yaitu masyarakat dan industri. Pada tahun 2017
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target yang ditetapkan untuk indikator kine{a ini adalah 5 buah produk inovasi.
Pada tahun 2017 lelah terealisasi 16 buah produk inovasi dengan capaian

kine{a

320%. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru sehingga tidak dapat

dibandingkan tingkat capaian kinet'anya dengan tingkat capaian kine{a tahun

2016. Targel akhir jangka menengah yang tertuang dalam renstra Universitas
Jambi 2015-2019 untuk indikator ini adalah sebanyak l0 buah produk inovasi.
Pencapa.ian

ke 16 (enam belas) produk inovasi tersebut adalah sebagai

berikut:

Tabel.3.l8 Hasil Capaian Jumlah Produk Inovasi tahun 2017

I

LEMBAGA
PENGHASII./PEMILIK
TEKNOLOGI

PRODUK INOVASI

NO

Sarnbal Kemang

(Mangifera
Kemanga) Kemasan Menggunakan
N{inyak
Pengawet

Alami

PENGGUN.,I.

Universitas Jambi/ Ade
Kumalasai, S.Pd.,M.Pd

Masyarakat

Universitas Jarnbi/
Dr.mr.Fahmida ManiqMP)

Masyarakat

Universitas Jambi/ Marlin4
s.Pd.,M.P.d

Masyarakat

Tengkawang (Shorea Sumatrana)
2

Probiotik Yang Berasal
Saluran Pencemaan

ltik

dan Ayam Kampung

dari
Kcrinci

Sebagai

Stater Pengolahan Pakan Ternak
dan lkan. Pupuk dan Mengurangi
Bau Kandang
J

Produksi Tempoyak Ikan Patin
kemasan Menggunakan Pengawet

Minyak Tengkawang

(Shorea

Sumatrana)
4

Jambtl

Pemanfaatan Tanaman Bulian
(Eusiderorylon zwagery), Surian

Dr
Universitas
rer. nat. Muhaimiq S.P4

(Toona sureni), dan Trengguli

M.Si

Masyarakat

(Cassia fistula) sebagai antiseptit
repelan dan obat
5

Pakan Ternak berbasis limbah
pertanian

6

7

8.

Teknologi Reproduksi

Ternak
(embryo transfer, twinning, ac)

Feed

additif

Pemumian dan Peningkatan mutu

geneti-k ternak

lokal

berbasis

seleksi konvensional

Fakultas Peternakan
Univ'eritas Jambi
Universitas Jarnbi/

Masyarakat
Masyarakat

Prof Dr. ir. Hj. Adriani,
M.Si dan Dr. Bayu Rosadi,
S.ft., M.Sc
Universitas Jambi/
Dr. Ir. Ucop Haroan, MS
[.lniversitas Jambi/
Dr. Ir. Depisoq M.P

Masyarakat
Masvarakat

dan

molekuler
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PRODTiK INOT'ASI

LEMBAGA
PENGHASIL/PEMILIK
TEKNOLOGI

lambi

o

PENGGUNA

9

Virgin Coconut Oil (VCO)

Fakultas Kehutanan
Universitas Jambi

Masyarakat

l0

Briket Arang

Fakultas Kehutanan
Universitas Jambi

Masvarakat

I t.

Cocopeat

Fakultas Kehutanan
Universitas Jambi

Masyarakat

t2

Cocopillow

Fakultas Kehutanan
Universitas Jambi

Masyarakat

13.

Nata de Coco

Fakultas Kehutanan
Universitas Jambi

Masyarakat

l4

Cuka Kelapa

Fakultas Kehutanan
Universitas Jambi

Masyarakat

t5.

Kerajinan Resarn

Fakultas Kehutanan
Univ'ersi tas Jambi

Masvarakat

l6

Kerajinan HHBK

Fakultas Kehutanan
Universitas Jambi

Masvarakat

Indikator Kinerja

7.

Jumlah Publikasi Nasional

Jumlah publikasi nasional merupakan salah satu indikator kine{a untuk
mengukur Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat. Pada tahun 2017 taryet yang ditetapkan untuk indikator kine{a ini

adalah 120 buah publikasi dan terealisasi 101 buah publikasi dengan persentase
capaian kine{a 84,17o/o. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase

capaian kineda jumlah publikasi nasional
Persentase capaian kinerja indikator

tzhtn 2017 mengalami

penurunan.

ini tahun 2016 mencapai 400% dan tahun

2015 mencapai 500%. Target akhir perencanaan jangka menengah yang tertuang
dalam Renstra Universitas Jambi 2015-2019 untuk indikator ini adalah sebanyak
300 buah publikasi.
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah:
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Beban mengajar para dosen yang sangat tinggi serta kurang tersedia waktu

untuk melakukan penelitian. Kegiatan penelitian yang jarang dilakukan
berdampak pada terbatasnya publikasi nasional.

2.

Kredit point untuk publikasi nasional kecil sehingga banyak dosen yang
beralih ke publikasi intemasional.

Untuk mengatasi masalah ini Universitas Jambi melalrukan beberapa
cara, yaitu memperbanyak anggaran untuk penelitian dan memberikan bantuan

biaya penelitian dan bantuan publikasi jumal nasional, sehingga diharapkan
dosendosen di Universitas jambi termotivasi untuk melaksanakan penelitian dan
mempublikasikan hasil penelitiannya.

Indikator Kinerja

8.

Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat

Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat merupakan salah satu

indikator kine{a untuk mengukur meningkahya kualitas dan kuantitas penelitian
dan pengaMian kepada masyarakat. Pada tahun 2017 target yang ditetapkan unruk

indikator kinerja ini adalah 60 buah penelitian terealisasi 106 buah penelitian
dengan capaian kine4a 176,670/o. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya
persentase capaian kine{a jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat tahun

2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 persentase capaian kine{a untuk

indikator kine{a

ini

sebesar 957o dan tahun 2015 sebesar 80%. Target akhir

jangka menegah yang tertuang dalam Renstra Universitas Jambi 2015-2019 untuk
indikator ini adalah sebanyak 100 buah penelitian.

SASARAN

6 : MENINGKATNYA TATAKELOLA

ADMIMSTRASI

PERKANTORAN YAI{G PRIMA
Sasaran strategis meningkatnya tatakelola administrasi perkantoran

yang prima menetapkan satu indikator kine{a yaitu opini penilaian laporan

ini pada tahun
168.893.899.000,- dengan realisasi

keuangan oleh auditor publik. Untuk mencapai sasaran kinerja

2017 dianggarkan sebesar Rp.
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Rp. 160.818.045.816,- atau sebesrit 95,22yo. Adapun rincian tingkat pencapaian
kine{anya adalah sebagai berikut:
Tabel 3.19. Capaian Sasaran Meningkatnya tatakelola administrasi

INDIKATO

SASARAN

R

KINMJA

tatakdols

Opini
peoilsiar

admini$asi

lapoEso

leg

prina

keurngan
oleh adil6

TAR
CET

i

20t
-2019

201i
TAR
GET

REATI
SASt

2nt1

2016
Vo

AN

TAR

REALI

GET

SASI

%
C APAI

AN

w]?

TAR
CET

REAI-I
SASi

WDP

WTP

oublil

Indikator Kinerja

1.

Opini penilaian Iaporan keuangan oleh auditor publik

Opiru penilaian laporan keuangan oleh auditor publik merupakan
indikator yang dapat mengukur meningkatnya tatakelola administrasi perkantoran

yang prima . Pada tahun 2017 Univenitas Jambi menargetkan opini penilaian

laporan keuangan oleh auditor publik WDP dan terealisasi WTP. Hal ini
disebabkan Universitas Jambi merupakan salah satu satker dilingkungan

Kemenristekdikti. Pada tahun 2017

Opini penilaian laporan

keuangan

Kemenristekdikti adalah WTP. Indikator kinerja ini merupakan indikator kine{a

baru yang belum ditargetkan pada tahun sebelumnya. Pada akhir target jangka
menengah Dalam Renstra Universitas Jambi 2015-2019, Opini penilaian laporan
keuangan oleh auditor publik universitas jambi ditargetkan WTP.

SASARAN

7

DAN PRASARANA
PERGURUAN TINGGI YANG MEMADAI

TERSEDIANYA SARANA

Laboratorium terakreditasi merupakan indikator yang dapat
mengukur tersedianya sarana dan prasarana p€rguruan tinggi yang memadai.

Indikator

ini

belum ditargetkan pada tahun 2017. Pada akhir target jangka

menengah dalam Renstra Universitas Jambi 2015-2019, Universitas Jambi
menargetkan memiliki 2 buah laboratorium terakeditasi.
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3.2 REALISASI ANG'GARAN
Berdasarkan data per 31 Desember 2017, realisasi penyerapan DIPA
Universitas Jambi tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 275.381.811.967,-

atau mencapai 90,87o/o dat', total pagu sebesar Rp. 303.054.675 000,-. Secara
umum, perkembangan realisasi penyerapan DIPA dalam periode 2014 s.d 2017
terlihat dalam grafik berikut:

Grafik 3.2 Perkembangan Realisasi Penyerapan DIPA
Universitas Jambi Tahun 201+2017

Lfi,M
g,qY/6

il,w6
N,W"
20,w4

o,w6
20L4

2015

m$

20L7

Secara rinci alokasi pagu dan realisasi enggaran serta persentase realisasi

terhadap pagu menurut jenis belanja disajikan pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20. Rincian Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja Universitas
Jambi Tahun 2017
No

Belanja

Pagu DIPA

Realisasi (SP2D)

7o Realisasi

I

Pegawai

I10.527.548 000

109.282.778.935

98,870/o

2

Barang

165.899.916.000

14r.201.309.303

85,1lo/o

J

Modal

26 627.211.000

24.897 723 729

93,50o/o

303.0s4.675.000

275.381.811.967

90..87 o/"

JfTMLAH
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Dari Tabel 3.20 terlihat bahwa realisasi penyerapan anggaran terbesar
adalah untuk belanja pegawai yang mencapai 98,87%, sedangkan realisasi
penyerapan anggaran terendah adalah untuk belanja barang sebesar 85,11%.
Secara total realisasi penyerapan anggaran adalah 90,87%.

Berdasarkan program yang dilaksanakan pada tahun 2017 realisasi
penyerapan anggaran terbesar tahun 2017 adalah untuk dukungan manajemen

PTN/Kopertis yaitu sebesar 98,18o/o, sedangkan penyerapan anggaran untuk
pro$am peningkaan layanan tridharma perguruan tinggi sebesar 85,70%. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3,2l.Realisasi Anggaran 2017 Berdasarkan Program
Kegietan

No.

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

tuJ.uf,{.o /:!.uuu

275.3&.81r.967

9o,a'7"/o

125.527.548.000

r23.240.709.963

98, r 8%

.000

152.141.102.004

85.7V/o

TINIVERSITAS JAMBI
I

Dukungan

Manajemen

PTN/Kopertis
Peningkatan

Tridharma

Layanan
Perguruan

177 .527.127

Tinggi

Dalam upaya pencapa.ian sasaftrn strategis diperlukan dukungan anggaran
sebagaimana tercantum dalam dokumen pe{anjian

kine{a. Berikut uraian tentang

realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian sasaran tersebut.

Sasaran

I

: Meningkatnya

penerima beasiswa bagi mehasiswa yang

berprestasi dan mahasiswa yang kurang mampu

Anggaran untuk sasaran

ini

berasal dari DIPA Kementerian fuset,

Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan dari pihak swasta. Realisasi anggaran untuk
kegiatan ini adalah sebesar 100%.
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Sasaran 2

: Meningkatnya kualitas dan kuantitas prodi

C

s€suai kebutuhan

stakeholder

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran sfategis meningkatnya
kualitas dan kuantitas prodi sesuai kebutuhan stakeholder adalah sebesar Rp

39.338.397.000,- sedangkan realisasi anggaran

adalah

sebesar

Rp.34.755.624.829,- dengan persentase penyerapan anggaran adalah 88,35%.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya
kualitas dan kuantitas lulusan adalah sebesar Rp.64.2 19.604.000,- sedangkan

realisasi anggaran adalah sebesar Rp.51.484.173.508,- dengan

persentase

penyerapan anggaran adalah 80,17o/o.

Sasaran

4:

meningkatnya SDM s€suei stendar kompetemi

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya SDM
sesuai standar kompetensi adalah sebesar Rp.9.256.320.000,- sedangkan realisasi

anggaran adalah sebesar Rp.8.670.407.554,- dengan persentase penyerapan
anggaran adalah 93,670/o.

Sasaran

5:

meningketnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya
kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah
sebesar

Rp.

2l .346.455 -000 ,- sedangkan realisasi anggaran adalah sebesar

Rp. 19.698.009.938,- dengan persentase penyerapan anggaran adalah 92,28%.

Sasaran

6: meningkatnya

tatakelola administrasi perkantoran yang prima

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya

tatakelola administrasi perkantoran yang prima adalah
Rp. 168.893.899.000,- sedangkan realisasi anggaran adalah
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Rp. 160.818.045.816,- dengan persentase penyerapan anggaran adalilt 95,22o/o.

Sasaran

7 : tersedianya sarana drn prasarana perguruatr tinggi

yang

memsdri
Sasaran strategis tersedianya sarana dan prasarana perguruan tinggi yang

memadai belum ditargetkan pada tahun 201 7.
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Laporan Kine{a Universitas Jambi ini menyajikan informasi atas hasil-

hasil kinefa yang dicapai

di

Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan

sasaran

strategis dan indikator kineianya Dalam laporan ini disajikan pembahasan dari 7
sasaran strategis dengan 30 indikator

kine{a yang pembahasannya dilakukan

berdasarkan indikator kine{a masing-masing.

Secara umum target-target sasaran yang tercermin dalam indikator

kine{a berhasil dicapai dan bahkan

beberapa diantaranya berhasil melebihi yang

ditargetkan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinefa
optimal antara lain adalah

l.

:

Masa Transisi dari Renstra Universitas Jambi 2014-2018 menjadi Renstra
2015-2019 dan penyelarasanya dengan Renstra Kemenrisekdikti yang juga
mengalami perubahan setiap tahun menyebabkan beberapa indikator kine{a
dalam Renstra 2015-2019 tidak didukung secara maksimal oleh kegiatan yang
terdapat didalam RKAKL 2017

3.

Penetapan kuota penerima beasiswa dari Kementerian riset, teknologi dan

pendidikan tinggi yang lebih kecil dari usulan yang diajukan Universitas
Jambi.

4.

Kurangnya partisipasi dunia usaha

dan

industri serta pemerintah daerah

untuk secara langsung dan terus menenrs dalam memberikan beasiswa bagi
mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi.

5. Prestasi mahasiswa Universitas Jambi pada tahun 2017 belum maksimal
untuk mencapai tingkat nasional.

6.
7.

Keterbatasan untuk mengakses kegiatan/perlombaan di tingkat intemasional

Kurangnya Training, mentoring, dzn coaching yang diberikan kepada
mahasiswa berprestasi unfuk mempersiapkan diri secara maksimal mengikuti

kompetisi nasional dan intemasional.
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8.

a

Masih rendahnya minat Dosen Universitas Jambi untuk mengikuti jenjang
Pendidikan 53.

9.

Beban mengajar para dosen yang sangat tinggi serta kurang tersedia waktu
untuk melakukan penelitian dan menulis artikel ilmiah.

10. Publikasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian Dosen sebagian besar belum

terlaksana. Selain itu publikasi dari artikel yang ada lebih banyak pada jumal

lokal dan tidak berkontribusi besar pada peningkatan Skor Kecukupan
Akeditasi (SKA). Publikasi di jumal nasional terakrediusi terhambat oleh
antrian panjang artikel-artikel menunggu direview oleh mitra bestari karcna

jumlah Jumal nasional yang terakreditasi dalam bidang yang relevan dengan
keahlian peneliti masih sedikit atau langka.
11. Sebagian

besar artikel ilmiah yang dipublikasikan dosen pada Jumal

lntemasional belum terindeks scopus sehingga perolehan skor pada itern

publikasi intemasional sangat rendah dan tidak berkontribusi besar pada
peningkatan SKA.
12. Penyelenggaraan Sistim Penjaminan

Mutu Intemal diseluruh Program Studi

belum berialan optimal.
13. Data base hasil-hasil kegiatan Tridharma diseluruh Progam Studi masih

sulit

diakses, karena tidak dimasukkan dalam pangkalan data siakad Universitas
Jambi.
14.

Masih rendahnya kesadaran mutu civitas atademika untuk mewujudkan
standar mutu lntemasional dalam penyelenggaraan tridharma sehingga belum

ada inisiatif dari Program Studi dilingkungkan UNJA untuk mengajukan
Akreditasi Internasional.
15.

Program Studi belum mempersiapkan dokumendokumen mutu yang
dipersyaratkan untuk mendapatkan alneditasi Intenrasional.

16. Program

Studi belum menyusun kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk

mempersiapkan diri menjadi Prodi dengan Peringkat Akreditasi lntemasional.
17. Rendahnya kesadaran

alumni untuk berkontribusi dalam kegiatann Tracer

Study sehingga informasi yang diperoleh dari alumni tentang datadata masa
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tunggu mendapatkan peke{aan, jenis pekerjaan yang ditekuni dan tuntutan
kompetensi terkini yang dibutuhkan oleh dunia keda sangat terbatas.
18.

Masih kurangaya kemampuan dosen dalam berbahasa inggis @nglish
Communicating Skill) , sehingga kesulitan untuk lulus tes Toefl sebagai syarat
pengusulan beasiswa 33 dan syarat lulus ujian sertifrlasi dosen.

19. Tidak seluruh Tenaga Kependidikan yang diusulkan mengikuti Diklat ke
Kemenristekdikli yang diundang sebagai peserta.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, upaya-upaya perbaikan yang
dapat dilakukkan pada masa yang akaa datang adalah:
I

.

Melakukan sosialisasi tentang penyelarasan Renstra Universitas Jambi 2015-

2019 dengan Renstra Kemenristekdikti ke Fakultas-fakultas dilingkungan
Universitas Jambi sebagai landasan penyelenggaraan Sistim Akuntabilitas

Kine{a Instansi Pemerintah (SAKIP)

2.

.

Menyelaraskan peqanjian Kinerja antara Dekan Fakultas/Biro/Lembaga
dengan Rektor Universitas Jambi, dalam rangka mendukung pencapaian

pe{anjian kinerja Rektor Universitas Jambi dan Menteri Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi.

3.

Mengadakan kerjasama dengan dunia usaha dan industri untuk dapat
berpartisipasi dalam memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi

tapi kurang mampu

sebagai wujud

dari program Corporate

Social

Responsibility (CSR/ yang dilaksanakan oleh perusahaan.

4. Perlunya Peraturan Reklor yang mengatur tentang

keringanan atau

pembebasan biaya untuk mahasiswa yang tidak mampu membayar SPP denga

cara memberikan beasisrva./bantuan biaya SPP kepada mahasiswa dengan
menerapkan syarat-syaxat khusus yang layak dengan mengutamakan aspek
prestasi akademik dan non akademik.

5.

Memberikan pembinaan dan bimbingan secara intensif kepada mahasiswa
yang akan mengikuti kompetisi.

6-

Pemanfaatan jejaring dan teknologi untuk meningkatkan akses mengikuti
perlombaan di luar negeri.
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a

Melibatkan ahli dan praktisi untuk membina dan membimbing mahasiswa
mengikuti kompetisi.

8.

Perlunya Peraturan Rektor tentang Keterbatasan Kewenangan Menjalankan

Kegiatan Tridharma kepada dosen dengan kualifikasi

52,

sehingga

memotivasi dosen berkualifikasi pendidikan 52 untuk melanjutkan ke jenjang

pendidikan Doktor dan memberikan bantuan

53

kepada Dosen yang

mengikuti Studi lanjut 53.

9.

Menambahkan dana penelitian untuk Dosen, memberi insentif riset program

53 dalam negeri dan

kepada Profesor, dan menginisiasi ke{asama

institusional yang dapat meningkatkan riset.
10.

Menambah bantuan penulisan artikel untuk publikasi nasional mauplm
Internasional yang bereputasi.

I

l. Perlu

ada semacam .lnslruksi Rektor 1antang Kewajiban Publikasi

Ilmiah Pada

Jumal Nasional Terakreditasi dan Jumal Bereputasi Internasional terindek
scopus kepada seluruh dosen yang berhasil mendapatkan hibah pendanaan

dari Kemenristekdikti atau Pihak Lain di Luar Universitas Jambi maupun
yang bersumber dari dana DIPA Universitas Jambi.
12. Perlu dilakukan

MONEV dan Audit Mutu lntemal setiap akhir semester pada

seluruh Program Studi untuk memastikan adanya tindak lanjut dan kepatuhan

Fakultas dan Program Studi terhadap Peraturan Rektor No.0l tahun 2018
tentang Pelaksanaan Penjaminan Mutu dilingkungkan Universitas Jambi.
13.

Perlu ada Peraturan Rektor tentang Kewajiban Upload Laporan seluruh

Kegiatan Akademik Dosen dalam bidang Pendidikan, Penelitian
Pengabdian kepada masyarakat termasuk kegiatan seminar

dan

baik lokal,

nasional, regional dan intemasional.

14. Menerbitkan Surat Edaran Rektor tentang Permintaan Pengajuan Akreditasi
lntemasional kepada tiga Program Studi dengan Peringkat Akreditasi

A di

lingkungan Universitas Jambi.
15. Menyelenggarakan Technical Assitance dan Workshop Penyiapan Dokumen

Akreditasi Internasional dengan mengundang Asesor Internasional.
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Memperluas dan memperkuat Program Ke{asama Internasional (Mou)
dengan Universitas diluar negeri yang bereputasi baik.

17. Mensosialisasikan

pentingnya berkontribusi dalam kegiatan tracer study

kepada wisudawan dan seluruh Fakultas dilingkungkan Universitas Jambi.
18.

Memberikan bantuan untuk mengikuti kursus persiapan tes TOEFL dan
bantuan mengikuti tes TOEFL, sehingga dapat membantu dosen

-

dosen yang

akan mengusulkan beasiswa 53 dan yang akan mengikuti tes sertifikasi
Dosen.
19. Menganggarkan

lebih banyak lagi bantuan untuk mengikuti diklat untuk

mendapatkan sertifikat kompetensi bagi tenaga kependidikan.
Strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk melaksanakan upaya-upaya
perbaikan diatas adalah:

l.

Melaksanakan musyawarah perencanaan secara berjenjang pada tingkat
Universitas dan unit ke{a.

2.

Melakukan pemantauan secara berkala melalui laporan triwulan dari unit

kerja untuk mengantisipasi permasalahan-permasalan yang dihadapi dalam
mencapai target kinef a.

3.

Meningkatkan fungsi koordinasi, pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan
efektivitas instnrmen kebijakan yang ada.

Dengan semakin baiknya pemahaman terhadap permasalahan dalam
pencapaian kinet'a serta didukung oleh komitrnen semua unit ke{a dan pimpinan
universitas, universitas jambi akan terus berupaya meningkatkan kinet'anya sesuai
dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pendidikan

tingg
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1

Daftar Fakultas dan Program Studi Universitas Jambi

Strata

Akreditasi

Ilmu Ekonomi

S3

B

Ilmu Hukum

S3

C

Kependidikan

S3

B

Pendidikan MIPA

S3

B

Ilmu Lingkungan

S2

B

S2

C

Teknologi Pendidikan

S2

B

Pendidikan Dasar

S2

D

Manajemen Pendidikan

S2

B

llmu Ekonomi

S2

B

Manajemen

S2

B

Ilmu Akuntansi

S2

B

IlmuHukum

S2

B

Kenotariatan

s2

B

Agribisnis

S2

B

Agroekoteknologi

S2

C

Ilmu Peternakan

S2

B

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam

S2

B

Pendidikan Bahasa Ingggris

s2

B

S2

C

Pendidikan Ekonomi

S2

B

Pendidikan Kimia

S2

B

Pendidikan Matematika

S2

B

Program / Program Studi

Fakultas

Ilmu

Kependudukan

&

Ketenagae{aan

Pascasarj ana

Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia
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Strata

Akreditasi

S1

A

Manajemen

S1

B

Akuntansi

SI

B

Ekonomi Islam

S1

B

Manajemen Pemasaran

D3

B

Akuntansi

D3

B

Perpajakan

D3

B

Keuangan Daerah

D4

B

Pendidikan Ekonomi

SI

B

S1

r,

Pendidikan Bahasa Inggris

S1

B

Pendidikan Kimia

S1

A

Pendidikan Matematika

S1

B

Pendidikan Fisika

S1

B

Pendidikan Biologi

S1

11

Pendidikan Guru Sekolah Dasar

S1

B

Pendidikan Guru PAUD

S1

B

Bimbingan dan Konseling

S1

B

Administrasi Pendidikan

S1

C

sl

C

Pendidikan Sejarah

S1

C

Ilmu Hukum

SI

A

Program / Program Studi

Fakultas

Ilmu

Ekonomi

dan

Studi

Pembangunan

Ekonomi dan Bisnis

Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia

Keguruan dan Ilmu
Pendidikan

Pendidikan

Pancasila

dan

Kewarganegaraan

Hukum
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Strata

Akreditasi

SI

B

SI

B

Agrobisnis Pertanian

D3

B

Ilmu Petemakan

SI

B

S1

C

Kesehatan Hewan

D3

C

Teknologi Hasil Perikanan

D3

C

Pendidikan Dokter

SI

C

Ilmu Keperawatan

SI

C

Psikologi

SI

C

Profesi Dokter

Prof'esi

C

Profesi Ners

Profesi

C

Teknologi Hasil Pertanian

SI

B

Teknologi Industri Pertanian

S1

C

Teknik Pertanian

S1

C

Kimia Industn

D3

B

Analis Kimia

D3

B

Kimia

SI

B

Fisika

SI

C

Biologi

SI

C

Matematika

SI

C

Sistem Informasi

S1

C

Farmasi

SI

C

Teknik Geofisika

SI

C

Teknik Pertambangan

S1

C

SI

C

Fakultas

Program / Program Studi
Agroekoteknologi
Agribisnis

Pertanian

o

Pemanfaatan

Sumberdaya

Perikanan

Peternakan

Kedokteran dan

llmu Kesehatan

Teknologi
Pertanian

Sains

Telnologi

dan

Teknik Geologi

I-4N)R,4N KINER'A TAHU}i 2017

73

'Uttuersius

Fakultas
Kehutanan

Sosial dan Ilmu
Politik

Keolahragaan

Akreditasi

Kehutanan

SI

C

Manajemen Pemerintahan

D4

C

Ilmu Pemerintahan

S1

Ilmu Politik

SI

C

Kepelatihan Olahraga

SI

C

SI

B

Ilmu Sejarah

SI

C

Sastra lndonesia

SI

C

Bahasa Arab

SI

B

Seni Drama, Tari dan Musik

SI

C

Arkeolosi

SI

C

SI

C

Teknik Kimia

SI

C

Teknik Sipil

SI

C

Teknik Lingkungan

SI

C

Prof-esi

C

SI

C

Pendidikan

Olah Raga

Teknik Elektro

Teknik

o

Strata

Program / Program Studi

Kesehatan

Ilmu Budaya

tan6i

Profesi Insinyur

dan

Kesehatan

Ilmu Kesehatan Masyarakat
Maslarakat
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Utiversitas

lofii

o

Lampiran 2.

BAGAII STRUKTUR ORGANISASI UNIVf,RSTTAS JAMBI

DEWAfl

REKTOR
SE

PERTIMBANGAN

NAT

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

WR 1

WR2

wR3

wR4

BIRO AKADEMIK DAN

BIRO UMUM,

I(EMAHASISWAAN

PERENCANAAN, DAN
KEUANGAN

uiilT
FAKULTAS

PASCASARJANA

PETAIGANA
TEKNTS
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(UPr)

75

a

Uniaerius tamk
Lampiran

3

PERJANJIAN KINERJA TAHLIN 2OI7
TINIVERSITAS JAMBI
SASARAN
(I)
Meningkatnya Penerima
Beasiswabagi Mahasisrva
yang Berprestasi dan
Mahasiswa yang Kurang
Mampu
Meni ngkatnya Kualitas dan
Kuantitas Program Studi
Sesuai Kebutuhan
Stakeholders

Meningkatnya Kuantitas
dan Kualitas Lulusan

Meningkatnya SDM
SesuaiStandarKompetensi

INDII(ATOR KINERJA

TARGET

(2)

(3)
30%

Persentase Mahasiswa Penerima

Beasiswa

Persentase Prodi Terakreditasi

Minimal B
P'l' Nasional
Akreditasi Institusi
Jumlah Program Studi
Berakreditasi Internasional
Jumlah Mahasiswa yang
Berwirausaha
Persentase Lulusan Bersertifi kasi
Kompetensi dan Profesi
Persentase Lulusan yang Langsung
Be
a Sesuai Bi
a
Jumlah Mahasiswa Berprestasi
Persentase Lulusan Tepat waktu
Rata-rata lama Studi Lulusan
Rata-rata IPK Lulusan
Persentase Dosen Berkualifikasi 53
Persentase Dosen Bersertif rat
Pendidik
Rasio .lumlah Dosen Terhadap
Mahasiswa
Rasio Dosen Tetap Terhadap
Jumlah Dosen
Persentase Dosen dengan Jabatan
R

Leklor

30

A

I Prodi
100 Mahasiswa
7o/o

609/o

50 Mahasisrva
15,370/0

4,5 Tahun
3,24
22,7%
90o/o

l:36
4

I

46,50%

a

Persentase Dosen dengan Jabatan

6%

Guru Besar
Persentase Tenaga Kependidikan
dengan Sertifi kat Kompetensi

20,790/o

Jumlah SDM Tenaga Kependidikan
an Menin
Ko
ensin

L4N)RAN XINERJA TAHUN 20I7

42%

80 Orang
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a

IhbersiUs lamk

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

(l)
Meningkatnya Kualitas dan
Kuantitas Penelitian dan
Pengabdian Kepada
Masyarakat

(2)
Jumlah Publikasi Intemasional

TARGET
(3)
20 buah

publikasi
intemasional
3 buah HKI
15.000 buah
karya ilmiah
4 buah prototipe

Jumlah HKI yang didaftarkan
Jumlah Sitasi Karya llmiah
Jumlah Prototipe R&D

R&D
I buah prototipe

Jumlah Protofi pe Industri

industri
5 buah produk
inovasi

Jumlah Produk Inovasi

'120

Jumlah Publikasi Nasional

buah

publikasi
60 buah
penelitian

Jumlah Penelitian yang
di manfaatkan Masyarakat

Meningkatnya Tatakelola
Administrasi Perkantoran
yang Prima

Opini Penilaian Laporan Keuangan
Oleh Auditor Publik

Tersedianya Sarana dan
Prasarana PT yang
Memadai

Laboratori um Terakreditasi

WDP

0 buah
laboratorium

KEGIATAN

ANGGAR{.N

l.

DukunganManajemenPTN/Kopertis

Rp

I16.401.479.000,-

2.

Peningkatan Layanan Tridharma Pergunran Tinggi

Rp

164.081.851.000,-

Total

Rp

280.483.330.m0,-
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