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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha

Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan

Kinerja Tahun 2018 dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana

diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kine{a Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolaasi

RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pefanjian Kine{a,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kine{a Instansi

Pemerintah-

Laporan kinerja tahun 2018 ini menyajikan capaian kine{a sesuai

target-target yang tercantum dalam Sasaran Renstra 2015-2019 yaitu

Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan; Meningkatnya

kualitas kelembagaan; Meningkatnya SDM sesuai standar kompetensi;

Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat; Menguatnya kapasias inovasi; dan Terwujudnya tata kelola yang

baik. Universitas Jambi berupaya terus meningkatkan akuntabilitas kine{anya,

diantaranya melakukan reviu Renstra 2015-2019, mempertajam indikator

kine{a utama, dan melah*an evaluasi atas capaian kine{a berdasarkan

orientasi berdasarkan pada outcome.

Laporan kine{a ini disusun mengacu kepada indikator-indikator yang

telah ditetapkan dalam Renstra Universitas Jambi 2015-2019, serta berdasarkan

prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar masyarakat dan berbagai pihak

yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kineda Universitas

Jambi.
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Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan

sebagai pertanggung jawaban Universitas Jambi atas mandat yang diemban dan

kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kine{a

Universitas Jambi dimasa yang akan datang.

Februari 201 9

wan, S.H., M.H., Ph.D.
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Kami telah mereviu Laponn Kinega Universitas Jambi untuk tahun 2018 yang disusun berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineda Instansi

Pemerintah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kine{a Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayaguryun Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kineda, dan Tala Cara Reviu Atas taporan Kinerja Instansi Pemerintah. Semua

informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadr tanggung jawab manajemen Universitas

Jambi.

Jambi , l2 Februari 2019
Satuan PengalYasan Intem

Jambi

Sri Rahayu, S.E., M.SA., At(,, C.A
8pt

Ii

) o
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Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pe{anjian Kine{4 Pelaporan

Kine{i4 dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Pemerintah. Reviu b€rtujuan untuk memberikan

keyakinan terbatas terhadap laporan Kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, pengecualian pada masalah yang kami jelaskan dalam paragraf berikut,

tidak t€rdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Kinerja yang kami sebutkan

di atas, tidak disajikan berdasarkan peraturan yang berlal-u.

Reviu dilaku.kan berdasarkan Draft Laporan Kine{a yang diterima Satuan Pengawasan Intem (SPI)

Uniyersitas Jambi pada tanggal l8 Januari 2019. Hasil reviu menunjuklan bahwa Universitas Jambi

telah melakukan perbaikan dalam penyusunan Laporan Kinetja tahun 2018. Sebagian indikator

lonerja telah dilengkapi dengan informasi tentang data onentasi keluann (ourpal) dan orienlasi hssil

(outcome\. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Fda Rerrcana Strategis (RENSTRA) Universitas

Jambi tahun 2015-2019- Saat ini, Universitas Jambi sedang melakukan revisi untuk menyclaraskal

Renstra Universitas Jambi dengan Renstn Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi-
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kineqia ini disusun sebagai wujud dan tekad Universitas

Jambi dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam

Undang-rmdang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kine{a lnstansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi RI Nomor 53 Tahun

2014 tentarg Petunjuk Teknis Pe{anjian Kinedq Pelaporan Kine{a, dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kine{a Instansi Pemerinr"h.

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

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

tugas pokok Universitas Jambi yang dijalankan oleh Rektor adalah

menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang akademik dan non-akademik.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Universitas Jambi memiliki fungsi

memberikan pelayanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa, melakukan

pengembangan ilmu, dan atau seni melalui penelitian ilmiah. Dengan

demikian, tugas pokok dan fungsi Universitas Jambi yang dijalankan oleh

Rektor pada hakekatnya adalah menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi yang

mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan

penjabaran sebagai berikut:

l. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi jenjang diploma,

sarjana, dan pascasarj ana;

2. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan,

teknologi dan/atau kesenian;

3. Melaksanakan pengaMian kepada masyarakat;

4. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan

lingkungan; dan

5. Melaksanakan kegiatan layananadministratif.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi, Universitas Jambi

menetapkan visi, misi, tujuan dan sasanrn strategis organisasi. Masing-masing

I-4POR4}i XINERJA TA]IUN 2O1I iv
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sasaran strategis memiliki indikator kine{a sebagai alat mengukur tingkat

ketercapaiannya. Hasil pengukuran kinerja tahun 2018 bisa dilihat dari

ketercapaian masing-masing indikator kinerja, yaitu:

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan

6 indikator kine{4 4 Indikator kine{a belum mencapai target dan

2 indikator kinerja telah mencapai targa. Indikator kinerja yang belum

mencapi target adalah Jumlah MahasistMa yang berwirausah4 Persentase

lulusan bersertifikat kom-petensi dan profesi, Persentase prodi

terakeditasi Minimal B dan Jumlah mahasiswa berprestasi.Sedangkan

indikator kine{a yang telah mencapai target adalah Rasio Afirmasi dan

Persentase lulusan yang langsung beke{a.

2. Sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan dengan 3 indikator kine{a

yang ditetapkan, 2 indikator kine{a belum mencapai target dan I indikator

kinet'a telah mencapa.i target. Indikator kine{a yang belum mencapai

target adalah Rangking PT Nasional dan akreditasi institusi. Sedangkan

indikator kinefa yang telah mencapai target adalah Jumlah Pusat

Unggulan IPTEK (PUD.

3. Sasaran Meningkatnya SDM sesuai standar kompetensi dengan 4 indikator

kinerja, semua indikator kine{a sasaran ini belum mencapai target.

Indikator kine{a tersebut adalah persentase dosen berkualifikasi 53,

persentase dosen bersertifikat pendidih persentase dosen dengan jabatan

Lektor Kepala dan persentase dosen dengan jabatan Guru Besar.

4. Sasaran Meningkatnya kualias dan l'uantitas penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat dengan 8 indikator kinerja, semua indikator kinerja

sasaran ini telah mencapai target. Indikator kine{a tersebut adalah jumlah

publikasi intemasional, jurnlah HKI yang didaftarkan, jumlah sitasi karya

ilmiah, Jumlah Jurnal bereputasi terindeks global, Persentase penggunaan

dana masyarakat mtuk penelitian, Jumlah penelitian yang dimanfaatkan

masyarakat, jumlah prototipe R & D, dan jumlah prototipe industri.

5. Sasaran Menguatnya kapasitas inovasi dengan I indikator kine{a telah

mencapai target. lndikator kineqja tersebut adalah jumlah produk inovasi.

IAPOR,IN KINERJA TAHW 2OI6
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6. Sasaran meningkatnya Terwujudnya tata kelola yang baik dengan I

indikator kine{a yaitu opini penilaian laporan keuangan oleh auditor

publik telah mencapai target yang ditetapkan.

Alokasi anggaran Universitas Jambi tahun 2018 yang digunakan untuk

mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam

pedanjian kinerja adalah sebesar Jumlah penelitian yang dimanfaatkan

masyarakat. Dari pagu anggaran tersebut untuk mencapa.i target kine{a yang

ditetapkan berhasil terserap sebesar Rp. 330.029.176.568,- atau persentase

terserap anggaran sampai dengan Desember 201 8 adalah sebesar 90,75%

Realisasi penyerapan DIPA Tahun 2018 ini sedikit menurun dari

tahun sebelumnya yang mencapai 90,87%. Penurunan persentase daya serap

anggaran 2018 dibandingkan tahun 2017 disebabkan karena pada tahun 2018

ada beberapa belanja dari sumber dana Rupiah mumi yang tidak bisa

dibayarkan. Hal ini disebabkan menumpuknya pertanggung jawaban dari unit
unit ke{a pada akhir tahun anggaran, sedangkan Tambahan Uang Persediaan

sumber dana rupiah murni pada akhir tahun anggaran tidak di setujui oleh

KPPN. Sehingga belanja-belanja tersebut harus dimasukkan kedalam laporan

keuangan sebagai belanja yang masih harus dibayar agar dapat dibayarkan

pada tahun 2019. Berdasarkan program yang dilaksanakan pada tahun 2018

realisasi penyerapan anggaran terb€sar adalah untuk progam dukungan

manajemen PTN/Kopertis yaitr 97,45yo, penyerapan anggaran untuk program

peningkatan layanan tridharma perguruan tinggi sebesar 88,20o/o dan

penyerapan anggamn terendah adalah program Penyediaan Dana Bantuan

Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH

sebesar 75,64%.

Dari hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pencapaian kine{a

Universitas Jambi diperlukan beberapa langkah perbaikan. Strategi yang dapat

dilakukan untuk melaksanakan langkahJangkah perbaikan tersebut adalah:

l. Melaksanakan musyawarah perencanann secara be{enjang pada tingkat

Universitas dan unit ke{a.

I.4PORAN XINERJA TAHIIN 2018
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2. Melakukan pemantauan secara berkala melalui laporan triwulan dari unit

kerja untuk mengantisipasi permasalahan-permasalan yang dihadapi dalam

mencapai target kinef a.

3. Meningkatkan fi.rngsi koordinasi, pelaksanaan kebijakan dan

meningkatkan efektivitas instrumen kebijakan yang ada.

Dengan semakin baiknya pemahaman terhadap permasalahan dalam

pencapaian kine{a serta didukung oleh komitmen semua unit kerja dan

pimpinan universitas, Universitas Jambi akan terus berupaya meningkatkan

kinerjanya sesuai dengan tugas pokok, fimgsi dan tanggung jawabnya sebagai

lembaga pendidikan tinggi.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 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 Riset, Teknologi 

dan Pendidikan Tinggi. Universitas Jambi ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi 

Negeri melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1982.  

Universitas Jambi  merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di 

Provinsi 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 aktif ikut ambil bagian dalam meningkatkan daya 

saing bangsa melalui pendidikan tinggi bermutu. 

Saat ini Universitas Jambi memiliki 14 Fakultas, yakni Fakultas Hukum, 

Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Sains 

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

Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Kehutanan, Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu 

Keolahragaan, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat serta satu Program 

Pascasarjana. Total keseluruhan program studi aktif yang dilayani adalah 87 

program studi dan 1 prodi baru terbit izin operasionalnya dan beroperasi mulai  

tahun akademik 2019/2020 yang terdiri atas 4 program studi jenjang S3, 19 

program studi jenjang S2, 52 program studi jenjang S1, 2 program studi jenjang 

D4 , 8 program studi jenjang D3, dan 3 Prodi Jenjang Profesi. 
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1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 

Salah satu azas 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 dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.  

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban 

Rektor Universitas Jambi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan 

anggaran dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun 

tujuan penyusunan Laporan ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi 

pencapaian sasaran dan kinerja Universitas Jambi, serta sebagai salah satu alat 

untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja 

Universitas Jambi. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja 

juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

 

1.3.TUGAS POKOK DAN FUNGSI  

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

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

pokok Universitas Jambi yang dijalankan oleh Rektor adalah menyelenggarakan 

pendidikan tinggi bidang akademik dan non-akademik. Untuk melaksanakan tugas 

pokok tersebut, Universitas Jambi memiliki fungsi memberikan pelayanan 

pendidikan tinggi kepada mahasiswa, melakukan pengembangan ilmu, dan atau 

seni melalui penelitian ilmiah. Dengan demikian, tugas pokok dan fungsi 

Universitas Jambi yang dijalankan oleh Rektor pada hakekatnya adalah 



Universitas Jambi       

 

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018                                                                                                                                            3  

 

 

menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat dengan penjabaran  sebagai berikut: 

1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi jenjang diploma, 

sarjana dan pascasarjana; 

2. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan/atau kesenian; 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; 

4. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan 

lingkungan; dan 

5. Melaksanakan kegiatan layanan administratif. 

 

1.4.STRUKTUR ORGANISASI 

Sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No. 19 Tahun 2014 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi, Universitas Jambi 

mempunyai organ yang terdiri atas: 

1. Rektor  

2. Senat 

3. Satuan Pengawasan Internal 

4. Dewan Pertimbangan 

 

1. Rektor sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan Universitas 

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

Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis.  

a) Rektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, 

tenaga kependidikan, mahasiswa dan hubungannya dengan lingkungan .  

b) Wakil Rektor, terdiri atas : 

1) Wakil Rektor Bidang Akademik, mempunyai tugas membantu 

Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat. 
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2) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, mempunyai tugas 

membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di 

bidang administrasi Umum, keuangan dan kepegawaian. 

3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, mempunyai 

tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan 

di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni dan layanan 

kesejahteraan mahasiswa. 

4) Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem 

Informasi, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin 

penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, kerja sama dan 

sistem informasi. 

c) Biro,  terdiri atas: 

1) Biro Akademik dan Kemahasiswaan; dan 

2) Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan. 

d) Fakultas dan Pascasarjana merupakan unsur  pelaksana akademik yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Fakultas 

mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan 

akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu  rumpun ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan 

program magister dan program doktor bidang ilmu multidisiplin dan 

melaksanakan penjaminan mutu program magister dan program doktor 

yang diselenggarakan oleh fakultas. 

e) Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran dan 

penjaminan mutu serta pengembangan teknologi dan sistem informasi 

untuk pendidikan. Lembaga terdiri atas : 

1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan,memantau dan 
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mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

2) Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu  

mempunyai tugas melaksanakan,mengoordinasikan, 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. 

f) Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT merupakan unsur  

penunjang Universitas Jambi, UPT terdiri atas: 

1) UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian 

layanan kepustakaan. 

2) UPT Pengembangan Kemahasiswaan mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan pengembangan dan peningkatan kompetensi 

mahasiswa. 

3) UPT Bahasa mempunyai tugas melaksanakan peningkatan 

kemampuan dan pelayanan uji  kemampuan bahasa. 

4) UPT Layanan Internasional mempunyai tugas melaksanakan urusan 

fasilitasi kerjasama internasional, pelayanan mahasiswa, pendidik, 

dan tenaga kependidikan asing serta promosi internasional 

Universitas Jambi. 

5) UPT Laboratorium Dasar dan Terpadu mempunyai tugas 

melaksanakan layanan laboratorium dasar untuk program 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

2. Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan 

di bidang akademik 

3. Satuan Pengawasan Internal sebagai organ yang menjalankan fungsi 

pengawasan non-akademik. 
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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 Kerja 

Universitas Jambi dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

1.5.SUMBER DAYA MANUSIA 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Universitas Jambi 

didukung oleh tenaga kependidikan (pegawai) dan tenaga pendidik (Dosen). 

1.5.1. Tenaga Pendidik 

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

sebanyak  894 orang, yang terdiri dari 729 Dosen PNS (81,54%) dan 165 Dosen 

tetap Non PNS (18,46%). Berdasarkan kualifikasi pendidikan 269 orang 

berkualifikasi pendidikan S3 (30,09 %) dan dari jumlah tersebut 37 orang (4,14%) 

menduduki jabatan fungsional sebagai Guru Besar. Jumlah mahasiswa terdaftar 

pada semester ganjil 2018/2019 sebanyak 26.773 mahasiswa. Dengan demikian, 

secara total rasio dosen terhadap mahasiswa adalah 1:30, sedangkan rasio dosen 

PNS terhadap mahasiswa adalah 1:37.  

 

1.5.2. Tenaga Kependidikan 

Tenaga kependidikan Universitas Jambi saat ini berjumlah 883 orang 

yang terdiri atas 271 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 612 orang 

berstatus Pegawai Kontrak.  Dari 271 orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, 

30 orang berkualifikasi S2 (11,07%), 122 orang yang berkualifikasi S1 (45,02%), 

13 orang berkualifikasi Diploma (4,80%), 90 orang berkualifikasi SMA (33,21%), 

13 orang berkualifikasi SMP (4,80%) dan 3 orang berkualifikasi SD (1,11%).  

Rasio karyawan terhadap mahasiswa saat ini adalah 1:30 
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1.6.ANGGARAN 

Pagu Anggaran Universitas Jambi Tahun 2018 sebesar                                  

Rp. 363.676.835.000,- yang terdiri dari Dana Rupiah Murni sebesar Rp. 

148.597.884.000,- dan Dana PNBP Sebesar Rp. 215.078.951.000,-. Dari sisi jenis 

belanja, paling besar dialokasikan untuk Belanja Barang sebesar                                 

Rp. 159.359.927.000,- (43,82%), Belanja Pegawai sebesar  Rp. 110.816.029.000,- 

(30,47%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 93.500.879.000,- (25,71%). 

 

 

Grafik 1.1. Alokasi Angaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2018 

 

1.7.SISTEMATIKA PENYAJIAN 

Sistematika  penyajian  Laporan  Kinerja Universitas Jambi tahun 2018 

adalah sebagai berikut: 

1. Ikhtisar Eksekutif, menyajikan ringkasan pencapaian kinerja Universitas 

Jambi Tahun 2018. 

2. Bab. I – Pendahuluan 

Pada bab ini disajikan latar belakang penyusunan laporan, maksud dan 

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

dan anggaran. 

43.82%

30.47%

25.71%

Belanja barang

Belanja Pegawai

Belanja Modal
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3. Bab. II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 

Pada bab ini diuraikan ringkasan perjanjian kinerja tahun yang 

bersangkutan 

4. Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 

Menjelaskan tentang pengendalian, pengukuran dan sistem akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah, serta pencapaian kinerja sebagai 

pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis pada tahun  

2018. 

5. Bab IV – Penutup 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi 

serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk 

meningkatkan kinerjanya. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1 RENCANA STRATEGIS 

Sejalan dengan  mandat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi, dan Undang-undang Nomor 18 

Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan 

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 Universitas Jambi 

Universitas Jambi menetapkan visi sebagai berikut: “A World Class 

Entrepreneurship University” 

 

Penjelasan Visi 

1) World Class 

A world class berarti UNJA menjadi salah satu perguruan tinggi 

bereputasi dunia,   dengan   indikator   reputasi   akademis   SDM   

berkelas   dunia,   reputasi internasional dlm bidang riset dan 

pembelajaran,proporsi fakultas internasional dan mahasiswa 

internasional, termasuk proporsi pertukaran mahasiswa dari UNJA ke 

luar negeri dan penerimaan mahasiswa asing di UNJA. 

2) Entrepreneurship University 

Entrepreneurship   University   berfokus   pada  kemandirian   bahwa  

UNJA mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi 

softskill,  hardskill,  dan competitiveness serta  berjiwa entrepreneur  
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yang tangguh dan profesional dalam bidangnya serta mampu 

memuaskan stakeholder. 

 

2. Misi Universitas Jambi  

Untuk mencapai Visi di atas, Universitas Jambi menetapkan Misi sebagai 

berikut: 

1. Mengupayakan  dan  menjamin  akses  pendidikan  tinggi  yang  

berkualitas  dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dengan 

berlandaskan pada asas kesetaraan serta layanan prima pendidikan tinggi. 

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

3. Melaksanakan   pendidikan   berkualitas   serta   mengembangkan   

inovasi   dan kreativitas  dalam  rangka membentuk  Profil  Lulusan  

yang memiliki  karakter entrepreneur sesuai dengan bakat dan minat 

mahasiswa. 

4. Menghasilkan para lulusan entrepreneur dari berbagai bidang 

keilmuan yang kompetitif serta mampu mengaplikasikan ilmu sesuai 

bidangnya secara professional. 

5. Melaksanakan   berbagai   penelitian   kreatif   dan   inovatif   yang   

mendukung pelaksanaan pendidikan entrepreneur yang berkualitas, baik 

di tingkat Nasional maupun Internasional 

6. Meningkatkan standar mutu akademik dan mutu non-akademik yang 

berstandar Nasional   dan Internasional.  

 

3. Tujuan dan Sasaran Strategis 

Berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan, tujuan 

penyelenggaraan Universitas Jambi adalah sebagai berikut. 

1. Membuka  dan  memberi  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  

berkembang menjadi masyarakat modern, yang menghayati iman dan 
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taqwa serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, serta 

berkarakter Entrepreneurship. 

2. Menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu, kreatif, berdisiplin, 

bermoral dan beretika, berdedikasi tinggi dan mampu menyesuaikan diri 

dan bersaing dalam kehidupan abad ke-21 dan Revolusi Industri jilid-4.0. 

3. Menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan/atau seni untuk menghasilkan lulusan yang memiliki karakter 

entrepreneur dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, 

serta melestarikan dan memperkaya kebudayaan nasional. 

4. Mengembangkan  suasana demokratis  yang mendukung kebebasan  

akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan secara 

bertanggung jawab. 

5. Mengembangkan dan memantapkan tata kelola organisasi yang sehat 

dan baik, sehinggga dapat menghasilkan diversifikasi sumber pendanaan 

yang memadai untuk melaksanakan penelitian dan pendidikan. 

6. Mengembangkan  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  

pendidikan   dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

berbasis entrepreneur. 

 

Tujuan penyelenggaraan Universitas Jambi  tersebut kemudian 

dijabarkan dalam 6 (enam) Sasaran Strategis yaitu :  

1. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan. 

2. Meningkatnya kualitas kelembagaan. 

3. Meningkatnya relevansi, kualitas dan kuantitas sumber daya. 

4. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan. 

5. Menguatnya kapasitas inovasi. 

6. Terwujudnya tata kelola yang baik. 

 

Sasaran-sasaran  strategis di atas mengacu  kepada  Rencana Strategis 

Universitas Jambi 2015-2019 yang  selanjutnya dituangkan kedalam 
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kegiatan-kegiatan  sebagaimana  disajikan  pada perjanjian kinerja 

Universitas  Jambi  Tahun  2018.  Perjanjian  Kinerja disajikan pada 

Lampiran 2,  sedangkan  uraian  indikator  kinerja berdasarkan sasaran 

strategis  pada  Perjanjian  Kinerja  tersebut  disajikan  pada tabel  2.1 

 

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Perjanjian  Kinerja  

Universitas Jambi Tahun 2018 

 

NO 

 

SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Meningkatnya 

kualitas 

pembelajaran dan 

kemahasiswaan 

Rasio Afirmasi 10% 

Jumlah Mahasiswa yang berwirausaha 250 Mhs 

Persentase lulusan bersertifikat 

kompetensi dan profesi 

45% 

Persentase prodi terakreditasi minimal B 75% 

Persentase lulusan yang langsung bekerja 62,50% 

Jumlah mahasiswa berprestasi 75 Mhs 

2. Meningkatnya 

kualitas 

kelembagaan 

Rangking PT Nasional 25 

Akreditasi Institusi A 

Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang 

dibangun 

0 

Jumlah Pusat Unggulan Iptek (PUI) 1 

3. Meningkatnya 

relevansi, kualitas 

dan kuantitas 

sumber daya 

Persentase dosen berkualifikasi S3 30,63% 

Persentase dosen bersertifikat pendidik 92,50% 

Persentase dosen dengan jabatan lektor 

kepala 

38,01% 

Persentase dosen dengan jabatan guru 

besar 

6,10% 

4. Meningkatnya 

relevansi dan 

produktivitas riset 

Jumlah publikasi internasional 60 

Jumlah HKI yang didaftarkan 

 
5 terdaftar 
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NO 

 

SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET 

dan 

pengembangan 
Jumlah sitasi karya ilmiah 25.000 sitasi 

Jumlah jurnal bereputasi terindeks global 1 

Persentase penggunaan dana masyarakat 

untuk penelitian 

15% 

Jumlah penelitian yang dimanfaatkan 

masyarakat 

77 Penelitian 

Jumlah prototipe R&D 5 Prototipe 

Jumlah prototipe industri 3 Prototipe 

5. Menguatnya 

kapasitas inovasi 
Jumlah produk inovasi 

7 produk 

6. Terwujudnya tata 

kelola yang baik 

Opini laporan keuangan oleh kantor 

akuntan publik 

WTP 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Pengukuran Kinerja merupakan salah satu alat ukur mendorong 

terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran Kinerja akan menunjukkan seberapa 

besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, 

dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran 

capaian  kinerja Universitas Jambi 2018 dilakukan dengan  cara  membandingkan  

antara  target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. 

Dengan membandingkan antara realisasi dan target, maka dapat dilihat 

jumlah persentase pencapaian pada masing-masing indikator kinerja. Dengan 

diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor 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 

Sasaran Strategis tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut: 

Tabel. 3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 

SASARAN 
INDIKAT

OR 

KINERJA 

TAR

GET 

2015 

2016 2017 2018 

TAR
GET 

REALI
SASI 

% 
TAR 
GET 

REALI
SASI 

% 
TAR 
GET 

REALI
SASI 

%  
 

Meningkatn

ya Kualitas 
Pembelajar

an dan 

Kemahasis
waan  

Rasio 

Afirmasi 
15% 

    
- - 

10% 21,25% 
213 

Jumlah 

Mahasiswa 
yang 

berwirausa

ha 
 

300    100 254 254 

250 

Mhs 

220 

Mhs 88 

Persentas

e lulusan 

bersertifi
kat kom-

petensi 
dan 

profesi 

55%    7% 32,90% 540 
45% 35,38% 

78,62 

Persentas

e prodi 
terakredit

asi Mini-

mal B 

80% 48% 32,95% 68,66 42% 54,55% 129,88 
75% 70,45% 

94 
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SASARAN 
INDIKAT

OR 

KINERJA 

TAR

GET 

2015 

2016 2017 2018 

TAR

GET 

REALI

SASI 
% 

TAR 

GET 

REALI

SASI 
% 

TAR 

GET 

REALI

SASI 

%  

 

Persentas
e lulusan 

yang 

langsung 
bekerja 

65%    60% 38,70% 64,50 
62,50% 82,71% 

132 

Jumlah 

mahasisw
a 

berprestas

i 

85 

Mhs 
20 Mhs 8 Mhs 40 50 Mhs 43 Mhs 86 

75 Mhs 73 Mhs 
97 

Meningkatn
ya kualitas 

kelembagaa

n  

Rangking 
PT 

Nasional 

22 44 44 - 30 43 - 25 54 - 

Akreditasi 

Institusi 
A B B - A B - A B - 

Jumlah 
Pusat 

Unggulan 

IPTEK 
(PUI)  

 

2 - - 

- - - - 

1 1 100 

Meningkatn
ya SDM 

sesuai 

standar 
kompetensi 

  

  
  

  

  

Persentase 
dosen 

berkualifik

asi S3 

35 % 25,27% 17,28% 68,40 22,7% 20,59% 90,70 
30,63% 30,09% 98 

Persentase 
dosen 

bersertifik

at pendidik 

95 % 80% 79,87% 99,83 90% 82,15% 91,28 
92,50% 71,14% 77 

Persentase 

dosen 

dengan 
jabatan 

Lektor 

Kepala 

45 % 40,32% 40,27% 99,87 46,50% 40,46% 87,01 
38,01% 33,33% 88 

Persentase 
dosen 

dengan 

jabatan 
Guru 

Besar 

7,5 % 4,70% 4,70% 100 6% 5,04% 84 
6,10% 4,14% 68 

Meningkatn
ya kualitas 

dan 

kuantitas  
penelitian 

dan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat  

 

Jumlah 
Publikasi 

Internasiol 
75 

17 Buah 

Publikasi 
Internasio

nal 

52 Buah 

Publikasi 
Internasiona

l 

305,88 

20 

Buah 

Publika
si 

Internas

ional 

60 Buah 

Publikasi 
Internasiona

l 

300 

60 
Buah 

Publika

si 
Internas

ional 

79 
Buah 

Publika

si 
Internas

ional 

132 

Jumlah 

HKI yang 
didaftarka

n 

8 

terdaf

tar 

1 Buah 

HKI 

3 Buah    

HKI 
300 

3 Buah 

HKI 
3 Buah HKI 100 

5 

terdafta

r 

107 

terdafta

r 
2.140 

Jumlah 
Sitasi 

Karya 

Ilmiah  

27.50

0 

sitasi 

- - - 

15.000 
Buah 

Karya 

Ilmiah 

20.889 

Buah Karya 
Ilmiah 

139,26 

25.000 

sitasi 

25.586 

sitasi 
102 

Jumlah 

Jurnal 

bereputasi 
terindeks 

global 

 

2 - - - - - - 

1 Jurnal 8 Jurnal 

800 
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SASARAN 
INDIKAT

OR 

KINERJA 

TAR

GET 

2015 

2016 2017 2018 

TAR

GET 

REALI

SASI 
% 

TAR 

GET 

REALI

SASI 
% 

TAR 

GET 

REALI

SASI 

%  

 

Persentase 
penggunaa

n dana 

masyarakat 
untuk 

penelitian 

 

16 % - - - - - - 

15% 15,82% 

105 

Jumlah 

penelitian 

yang 
dimanfaatk

an 

masyaraka
t  

80 

peneli

tian 

42 Buah 

Penelitian 

40 Buah 

Penelitian 
95 

60 

Buah 

Peneliti
an 

106 buah 

penelitian 
176,67 

77 

Peneliti

an 

90 

Peneliti

an 
117 

Jumlah 

Prototipe 

R & D  

7 

protot

ipe 

- - - 

4 Buah 
Prototip

e R & 

D 

7 Buah 

Prototipe R 
& D 

175 

5 

Prototip

e 

5 

Prototip

e 
100 

Jumlah 
Prototipe  

Industri  

5 

protot

ipe 

- - - 

1 Buah 

Prototip
e 

Industri 

2 Buah 

Prototipe 

Industri 

200 

3 
Prototip

e 

3 
Prototip

e 
100 

Menguatny

a kapasitas 

inovasi  

  

  

  

  

  

Jumlah 

Produk 

Inovasi  

10 

produ

k 

- - - 

5 Buah 

Produk 

Inovasi 

16 Buah 

Produk 

Inovasi 

320 

7 Buah 

Produk 

Inovasi 

7 Buah 

Produk 

Inovasi 

100 

Terwujudn

ya tata 

kelola yang 

baik 

Opini 

penilaian 

laporan 

keuangan 

oleh 

auditor 

publik 

WTP - - - WDP WTP - WTP WTP - 

 

SASARAN 1 :  MENINGKATNYA KUALITAS PEMBELAJARAN 

DAN KEMAHASISWAAN.  

Tenaga terampil pendidikan tinggi merupakan permasalahan pokok yang 

mengemuka. Akses ke layanan pendidikan tinggi belum merata sehingga terjadi 

ketimpangan tingkat partisipasi antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. 

Kelompok masyarakat miskin tidak mampu menjangkau layanan pendidikan 

tinggi karena kesulitan ekonomi dan terhambat oleh ketiadaan biaya. Kendala 
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finansial menjadi masalah utama bagi lulusan-lulusan sekolah menengah dari 

keluarga miskin untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Sementara itu, angka 

pengangguran terdidik juga masih cukup tinggi yang mengindikasikan bahwa 

relevansi dan daya saing pendidikan tinggi masih rendah dan ketidakselarasan 

antara Perguruan Tinggi dan dunia kerja. Untuk mengukur ketercapaian Sasaran 

Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan Pendidikan Tinggi 

ditetapkan indikator kinerja yang harus ditingkatkan yaitu:  

1. Rasio Afirmasi 

2. Jumlah Mahasiswa yang berwirausaha 

3. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi 

4. Persentase prodi terakreditasi minimal B 

5. Persentase lulusan yang langsung bekerja 

6. Jumlah mahasiswa berprestasi 

 

Untuk mencapai sasaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan pada tahun 2018 telah dianggarkan sebesar Rp  

124.825.879.000,- dengan realisasi sebesar Rp  106.040.296.016,- atau sebesar 

84,95%. Gambaran tingkat ketercapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas 

Pembelajaran dan Kemahasiswaan Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan  

SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

2015 (%) 
2016 2017 2018 

TAR 
GET 

REALI 
SASI 

% 
TAR 
GET 

REALI 
SASI 

% 
TAR 
GET 

REALI 
SASI 

%  
 

Meningkatnya 

Kualitas 

Pembelajaran 

dan 

Kemahasiswaan  

Rasio 

Afirmasi 

 

15 

    

- - 
10% 21,25% 

213 

Jumlah 

Mahasiswa 
yang 

berwirausaha 

 

300    100 254 254 

250 

Mhs 

220 

Mhs 88 

Persentase 

lulusan 

bersertifikat 
kompetensi 

dan profesi 

55    7% 32,90% 540 
45% 35,38% 

79 

Persentase 

prodi 
80 48% 32,95% 68,66 42% 54,55% 129,88 

75% 70,45% 
94 
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SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

2015 (%) 
2016 2017 2018 

TAR 

GET 

REALI 

SASI 
% 

TAR 

GET 

REALI 

SASI 
% 

TAR 

GET 

REALI 

SASI 

%  

 

terakreditasi 
minimal B 

Persentase 

lulusan yang 
langsung 

bekerja 

65    60% 38,70% 64,50 
62,50% 82,71% 

132 

Jumlah 

mahasiswa 
berprestasi 

85 Mhs 20 Mhs 8 Mhs 40% 50 Mhs 43 Mhs 86 
75 Mhs 73 Mhs 

97 

 

Indikator Kinerja 1. Rasio Afirmasi 

Rasio Afirmasi Universitas Jambi Tahun 2018 adalah 21,25%, yaitu 

Jumlah mahasiswa UKT Golongan I dan Golongan II serta Bidikmisi sebanyak 

1.221 mahasiswa dari total jumlah mahasiswa baru S1 dan Diploma sebanyak 

5.745 mahasiswa. Capaian Indikator Kinerja Rasio Afirmasi pada tahun 2018 

mencapai 213%. Yaitu dari target sebesar 10% terealisasi sebesar 21,25%. 

Adapun formula untuk menghitung rasio afirmasi adalah: 

 

Jumlah mahasiswa (UKT gol.I dan II serta Bidik  Misi) S1 dan Diploma x 100% 

Total Jumlah Mahasiswa S1 dan Diploma 

Indikator Kinerja ini baru ditargetkan pada tahun 2018 sehingga belum 

bisa dibandingkan tingkat capaiannya dengan tahun-tahun sebelumnya,  akan 

tetapi secara nasional, sebagai PTN-BLU yang baru berjalan satu tahun terhitung 

pada tanggal 1 November 2017 maka capaian rasio afirmasi dari Universitas 

Jambi sebesar 21,25% telah melampaui rata-rata target PTN-BLU secara nasional 

sebesar 20%. 

Dalam rencana strategis 2015-2019, target di akhir periode renstra, yakni 

tahun 2019, target untuk rasio afirmasi sebesar 15%. Sampai dengan tahun 2018 

persentase lulusan bersertifikat kompetensi sudah mencapai 21,25%. Dengan 

demikian, persentase capaian kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan target pada 

akhir periode renstra sebesar 142%. 
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Indikator Kinerja 2. 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 

mahasiswa agar kelak bisa menjadi kelompok orang yang menciptakan lapangan 

pekerjaan (Job creator) bukan hanya sekedar pencari pekerjaan (Job Seeker).  

Jumlah Mahasiswa yang berwirausaha merupakan indikator untuk 

mengukur minat mahasiswa dalam berwirausaha. Keberadaan mahasiswa sebagai 

wirausahawan turut mendorong jumlah pengusaha di Indonesia. Mahasiswa yang 

berwirausaha adalah mahasiswa yang mengikuti program mahasiswa wirausaha 

yang proposalnya dinyatakan lulus dan dibiayai, setelah melalui serangkaian 

proses seleksi dan pemagangan.  

Pada tahun 2018 Universitas Jambi menargetkan jumlah mahasiswa yang 

berwirausaha sebanyak 250 mahasiswa.  Untuk mendukung dan menunjang 

keberhasilan pencapaian target kinerja ini, kegiatan pengembangan kewirausahaan 

yang dilaksanakan Universitas Jambi adalah kegiatan Seminar Kewirausahaan, 

Diklat kewirausahaan 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 di tempuh oleh mahasiswa selama masa 

studinya sesuai dengan Peraturan Rektor No.6 Tahun 2018 tentang Kebijakan 

Pemutakhiran Kurikulum Program Studi Universitas Jambi pada pasal 1 ayat (11). 

Sebagai penciri Visi Universitas Jambi a World Class Entrepreneurship 

University maka setiap Program Studi Wajib memasukkan Matakuliah 

Kewirausahaan sebagai mata kuliah wajib universitas. Kemudian pada pasal 5 

ayat (3) dinyatakan Dalam rangka mewujudkan Visi Universitas Jambi, setiap 

program studi perlu memasukkan mata kuliah yang berhubungan dengan 

kewirausahaan sebagai mata kuliah pilihan sekurang kurangnya 9 SKS. Mata 

kuliah kewirausahaan diajarkan kepada mahasiswa dengan harapan mahasiswa 



Universitas Jambi       

 

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018                                                                                                                                            20  

 

 

akan tertarik untuk menjadi wirausaha selama atau setelah menyelesaikan 

kuliahnya sehingga mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri 

dan masyarakat.  

 

 

Gambar 1. Seminar Kewirausahaan bekerjasama dengan Kementerian 

Pemuda dan Olahraga 

 

Pada tahun 2018  jumlah mahasiswa yang berwirausaha di Universitas 

Jambi sebanyak 220 Mahasiswa atau capaian kinerjanya hanya mencapai 88% 

dari target yaitu sebanyak 250 mahasiswa. Capaian kinerja ini mengalami 

penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya yang 

mencapai 254%.  Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 Jumlah mahasiswa 

berwirausaha ditargetkan hanya sebanyak 100 mahasiswa. 

Pada Renstra Kemristekdikti sampai tahun 2019, indikator kinerja 

“Jumlah Mahasiswa Berwirusaha” ditargetkan sebesar 300 mahasiswa. Jika 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan sampai dengan periode akhir Renstra 

tahun 2019, dari target total 300 mahasiswa pada tahun 2018 telah tercapai 

73,33%. 

Kendala yang dihadapi dalam upaya pengembangan kewirausahaan di 

Universitas Jambi adalah pelaksanaan program mahasiswa wirausaha masih 

dalam bentuk kepanitian yang berganti setiap tahun, belum ada lembaga khusus 
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seperti pusat karir yang memantau setiap saat dan setiap tahun dan keterbatasan 

pengetahuan mahasiswa terhadap usaha yang akan dikembangkan serta belum 

tersedianya sarana pemasaran hasil wirausaha mahasiswa. Kepanitian yang silih 

berganti tiap tahunnya akan menyebabkan sulitnya kegiatan wirausahan ini untuk 

dipantau apakah telah berhasil atau malah menglami kegagalan. Untuk mengatasi 

kendala tersebut diperlukan upaya sebagai berikut: 

1.  Perlu diadakan Workshop dan bimbingan secara berkelanjutan 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 perencanaan yang baik, sistematis dan progresif 

terhadap karir dan kehidupannya di masa akan datang.  

3. Mengembangkan sarana dan fasilitas penunjang untuk kegiatan wirausaha, 

khususnya dalam memasarkan hasil   

 

Indikator Kinerja 3.Persentase lulusan bersertifikasi 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 kerja 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 kerja di Indonesia tidak diisi oleh tenaga kerja asing. Sementara itu, 

sebagai sebuah peluang, pasar bebas ASEAN membuka akses pekerjaan yang 

lebih luas untuk tenaga kerja Indonesia berkompetensi unggul memperoleh 

pekerjaan di negara-negara ASEAN. 

Dengan adanya pasar bebas ASEAN ini menuntut perguruan tinggi untuk 

menyiapkan kualitas lulusan yang lebih baik. Kualitas lulusan ditandai dengan 
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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 kerja nasional, regional, ataupun 

internasional. 

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini, 

telah dilaksanakan kegiatan yaitu: 

1. Uji Kompetensi Dokter 

Dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  dokter  yang  profesional maka proses  

pendidikan menjadi faktor yang sangat menentukan. Untuk menjamin  mutu 

lulusan program pendidikan dokter di Indonesia harus sesuai  dengan Standar 

Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI). Diakhir proses  program  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 jumlah 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 kewajaran, teknisi akuntansi harus memiliki 

basis kompetensi berstandar Nasional dan Internasional.  

 

Jumlah total peserta uji kompetensi pada tahun 2018 sebanyak 407 orang. 

Dari jumlah total tersebut yang dinyatakan lulus sebesar 144 orang atau 35,38% 
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dari total peserta uji kompetensi. Gambaran pesentase kelulusan untuk masing-

masing uji kompetensi dapat dilihat pada Tabel 3.3.  

Tabel. 3.3. Persentase Kelulusan Uji Kompetensi Tahun 2018 

KETERANGAN 
PROFESI 

DOKTER 

PROFESI 

NERS 

TEKNISI 

AKUNTANSI 
JUMLAH 

Peserta 212 65 130 407 

Lulus 82 28 34 144 

% 38,68 43,08 26,15 37,90 

 

Pada tahun 2018 persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi 

belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 45% 

hanya terealisasi 35,38% dengan capaian kinerja mencapai 79%. Persentase 

capaian kinerja tahun 2018 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian 

kinerja tahun 2017, akan tetapi bila dilihat dari realisasi                                                                                                                                               

persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi, realisasi indikator kinerja 

ini yang pada tahun 2018 sebesar 35,38% meningkat dari tahun 2017 sebesar 

32,90%. Oleh karena indikator kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2017, maka 

data pembanding capaian kinerja hanya tersedia untuk satu tahun sebelumnya.  

Tingginya persentase capaian kinerja indikator kinerja ini pada tahun 

2017 disebabkan rendahnya target lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi 

yang ditetapkan pada tahun 2017 yaitu sebesar 7%, sedangkan dalam rangka 

meningkatkan persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi pada tahun 

2017 dilaksanakan bimbingan retaker dan try out sebelum diadakan uji 

kompetensi. Dengan intensifnya kegiatan pembinaan tersebut menyebabkan 

persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi pada tahun 2017 

meningkat dengan signifikan.  

Dalam rencana strategis 2015-2019, target di akhir periode renstra, yakni 

tahun 2019, target untuk persentase lulusan bersertifikat kompetensi sebesar 55%. 

Sampai dengan tahun 2018 persentase lulusan bersertifikat kompetensi baru 

mencapai 35,38%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja tahun 2018 

dibandingkan dengan target pada akhir periode renstra sebesar 64,33%. 
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Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja indikator kinerja ini, pada 

tahun 2018 juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti memberikan bimbingan 

retaker dan melaksanakan  try out sebelum dilaksanakannya uji kompetensi untuk 

mendorong tingginya tingkat kelulusan peserta uji kompetensi. Kendala umum 

yang dihadapi dalam upaya mencapai target persentase lulusan bersertifikat 

kompetensi, diantaranya: 

1.    Rendahnya kemampuan dasar lulusan terutama dalam sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan sebagai dasar untuk melakukan praktik dalam bidangnya 

sehingga tidak mampu mendapatkan sertifikat kompetensi yang 

dipersyaratkan. 

2.  Sosialisasi tentang pentingnya sertifikat kompetensi kepada mahasiswa masih 

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:  

1. Pentingnya 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 menyelesaikan program pendidikannya. 

Disamping upaya diatas, hal penting perlu dilakukan adalah dengan 

meningkatkan mutu dan akreditasi program studi. Hal itu dengan pertimbangan 

bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara peringkat akreditasi program studi 

dengan tingkat kelulusan peserta uji kompetensi. Semakin baik peringkat 
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akreditasi prodi, maka semakin tinggi tingkat kelulusan uji kompetensi pada prodi 

tersebut.  

 

Indikator Kinerja 4. Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B 

Akreditasi pada program studi merupakan salah satu penilaian mutu 

perguruan tinggi yang bersangkutan. Syarat bagi Perguruan Tinggi untuk dapat 

masuk keperingkat dunia adalah memiliki Program Studi yang unggul. Kriteria 

Program Studi unggul adalah Program studi tersebut sudah mendapatkan 

akreditasi baik dan sangat baik dari BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri. 

 Jumlah program studi di Universitas Jambi meningkat dari tahun ke 

tahun. Pada tahun 2018 jumlah program studi tercatat sebanyak 88 program studi. 

Perkembangan jumlah program studi tersebut dari tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Perkembangan Jumlah Program Studi  

di Universitas Jambi Tahun 2014 - 2018 

TAHUN JUMLAH PROGRAM STUDI 

2014 65 

2015 81 

2016 87 

2017 88 

2018 88 

 

Pada tahun 2018 capaian  indikator kinerja persentase prodi terakreditasi 

minimal B adalah 94%. Dari target yang ditetapkan sebesar 75% terealisasi 

70,45% yaitu dari 88 program studi yang ada di Universitas Jambi, dimana 87 

Prodi telah beroperasi dan ada satu Prodi yaitu Profesi Insinyur baru terbit izin 

operasionalnya dan beroperasi mulai  tahun akademik 2019/2020, jumlah prodi 

terakreditasi minimal B telah berjumlah 62 prodi.  

Persentase capaian kinerja indikator kinerja ini meningkat dari tahun 

2016 yang sebesar 68,66% dan menurun jika dibandingkan dengan persentase 
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capaian kinerja tahun 2017 yang sebesar 129,88%. Tapi jika dilihat dari jumlah 

prodi yang terakreditasi minimal B pada tahun 2018 mengalami peningkatan 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu pada tahun 2018 ada 16 prodi 

yang sudah mengajukan reakreditasi melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi 

Online (SAPTO), tetapi belum divisitasi oleh BAN-PT. Perbandingan antara 

jumlah program studi dan jumlah program studi berakreditasi minimal B dapat 

dilihat pada grafik berikut: 

 

 

Grafik 3.1. Perkembangan Jumlah Program Studi dan Jumlah Program 

Studi terakreditasi minimal B 

Dari  Gambar  3.1  terlihat  bahwa  jumlah  Program  Studi  meningkat 

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

2018 atau  dalam  5 tahun  terjadi  peningkatan  sebanyak  23  program studi. Pada 

sisi lain jumlah program studi yang terakreditasi minimal B juga meningkat 

sebanyak 38 program studi dalam kurun waktu yang sama.  

Dalam rencana strategis 2015-2019, target di akhir periode renstra, yakni 

tahun 2019, target untuk persentase prodi terakreditasi minimal B sebesar 80%. 

Sampai dengan tahun 2018 persentase lulusan bersertifikat kompetensi baru 

mencapai 70,45%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja tahun 2018 

dibandingkan dengan target pada akhir periode renstra sebesar 88,06%. 
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Upaya yang dilakukan oleh Universitas Jambi untuk pencapaian target 

persentase prodi terakreditasi minimal B yaitu dengan melaksanakan kegiatan-

kegiatan sebagai berikut: 

a. Memfasilitasi dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang S3 

b. Memberikan motivasi melalui pemberian insentif hibah penelitian dan 

penulisan buku ajar kepada dosen senior untuk menaikkan jabatan 

fungsional dari Lektor menjadi Lektor Kepala dan dari Lektor Kepala 

kepada Guru Besar.  

c. Memberikan insentif penulisan artikel ilmiah yang berhasil dipublikasikan 

pada Jurnal nasional terakreditasi dan Jurnal Internasional Bereputasi. 

d. Melakukan percepatan peningkatan status akreditasi 

e. Melakukan peninjauan terhadap dokumen-dokumen mutu yang 

dipersyaratkan untuk akreditasi dengan peringkat unggul. 

f. Melakukan Peninjauan Kurikulum secara periodik 

g. Membentuk dan memberdayakan Unit Jaminan Mutu pada tingkatan 

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 kegiatan 

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 

bidang non akademik terealisasi sesuai target yang ditetapkan. 

j. Melakukan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) setiap akhir semester 

disetiap Program Studi untuk memastikan capaian sasaran mutu pada 

bidang akademik berhasil direalisasikan 

k. Melaksanakan Asistensi Penyusunan Dokumen Peningkatan Akreditasi 

Prodi. 
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Indikator Kinerja 5. Persentase lulusan yang langsung bekerja  

Persentase lulusan yang langsung bekerja merupakan indikator untuk 

mengukur tingkat keberhasilan suatu perguruan tinggi. Untuk itu Perguruan tinggi 

harus dapat lebih mempersiapkan calon lulusannya untuk bersaing di pasar kerja 

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 kerja 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 terjadi dalam 

proses pendidikan dan proses pembelajaran dan dapat merupakan dasar untuk 

perencanaan aktivitas untuk penyempurnaan di masa mendatang. Hasil tracer 

study dapat digunakan perguruan tinggi untuk mengetahui keberhasilan proses 

pendidikan yang telah dilakukan terhadap anak didiknya.  

Pada tahun 2018 target persentase lulusan yang langsung bekerja sebesar 

62,50%, sementara  realisasinya sebesar 82,71%. Dengan demikian, persentase 

capaian kinerja tahun 2018 sebesar 132%. Jika dibandingkan dengan target pada 

periode sebelumnya, persentase capaian kinerja maupun realisasi persentase 

lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya mengalami peningkatan. Data 

tahun 2017 persentase lulusan yang langsung bekerja sebesar 38,70% dengan 

persentase capaian kinerja sebesar 64,50%. Oleh karena indikator kinerja ini baru 

ditetapkan pada tahun 2017, maka data pembanding capaian kinerja hanya 

tersedia untuk satu tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan pada periode akhir Renstra tahun 2019 yaitu sebesar 65%, capaian 

persentase lulusan yang langsung bekerja pada tahun 2018 juga sudah melebihi 

target yang ditetapkan yaitu sebesar 127%.  



Universitas Jambi       

 

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018                                                                                                                                            29  

 

 

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, Universitas Jambi 

melalui UPT Pengembangan Kemahasiswaan berupaya untuk meningkatkan 

kemampuan soft skill lulusan/calon lulusan melalui kegiatan-kegiatan 

workshop/seminar/pelatihan yang intinya adalah untuk membekali lulusan/calon 

lulusan dalam menghadapi dunia kerja. Dengan kegiatan-kegiatan seperti tersebut, 

diharapkan persentase lulusan yang diterima langsung bekerja pada bidang yang 

sesuai akan semakin meningkat. Permasalahannya adalah keterbatasan dana untuk 

mengundang narasumber yang lebih popular dan berkualitas. 

 

Gambar 2. Workshop Kiat Sukses Menuju Dunia Kerja  

 

Selanjutnya, untuk mendapatkan data berapa jumlah lulusan yang 

langsung bekerja pada bidangnya dilakukan dengan Tracer Study (penelusuran 

alumni). Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya  penelusuran 

alumni (tracer study) adalah : 

a. Internal 

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

b. Eksternal 

1. Alamat dan Nomor HP alumni berubah, 

2. Alumni enggan mengisi dan mengirim kembali form kuisioner yang 

dikirim. 

 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa upaya yang dilakukan  

adalah: 

1. Melaksanankan tracer study secara rutin dan berkelanjutan 

2. Mensosialisasikan pentingnya tracer study ke Fakultas-fakultas. 

3. Menganggarkan dana untuk kegiatan pusat karir dan tracer study. 

4. Mewajibkan setiap fakultas melakukan Tracer Study setiap tahunnya 

dengan sasaran utamanya adalah lulusan TS-2. 

5. Mensosialisasikan pentingnta tracer study kepada mahasiswa maru pada 

saat kegiatan PKK Mahasiswa Baru dan Kepada calon wisudawan pada 

saat Gladi resik wisuda. 

 

Indikator Kinerja 6. Jumlah Mahasiswa Berprestasi 

Peran mahasiswa dalam perguruan tinggi diharapkan tidak hanya dituntut 

untuk mampu menekuni bidang ilmu yang dipelajarinya saja (hardskill), tetapi 

juga mampu mengembangkan softskill nya. Kemampuan hardskill dan softskill 

dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk kompetisi atau perlombaan. Prestasi 

mahasiswa merupakan hal yang penting karena menjadi salah satu indikator 

penilaian dalam penentuan akreditasi perguruan 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 Internasional dalam bentuk prestasi baik sains, olahraga dan 

seni. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, pada tahun 2018 tingkat 

capaian indikator kinerja ini belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target 
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yang ditetapkan sebanyak 75 mahasiswa terealisasi sebanyak 73 mahasiswa 

dengan capaian kinerja mencapai 97%.  

Pada tahun 2018  jumlah mahasiswa berprestasi mengalami peningkatan 

baik dari jumlah maupun persentase capaian kinerja jika dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data tahun 2017 jumlah mahasiswa 

berprestasi sebanyak 43 mahasiswa dengan persentase capaian kinerja sebesar 

86% dan tahun 2016 sebanyak 8 Mahasiswa dengan persentase capaian kinerja 

sebesar 40%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sampai dengan 

periode akhir Renstra tahun 2019, dari target total 85 Mahasiswa pada tahun 2018 

telah tercapai 85,88%. 

 

Gambar 3. Universitas Jambi Juara Umum Kejurnas Petanque 2018 

 

Perolehan Medali yang diperoleh mahasiswa tahun 2018 dapat dilihat 

pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5. Perolehan Medali Mahasiswa Tahun 2018 

NAMA EVENT TINGKAT 
JUMLAH 

MEDALI 

Championship Of Petanque Internasional 2 

Lomba debat kebangsaan dalam acara UNRI 
Nasional 3 
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NAMA EVENT TINGKAT 
JUMLAH 

MEDALI 

EXPO 2018 harmoni untuk negeri  

Kejuaraan Nasional III dan Piala Rektor 

Universitas Negeri Surabaya  dalam Rangka 

Dies Natalis Universitas Negeri Surabaya ke 

54 

Nasional 13 

Lomba Seni Budaya Lokal Tingkat Nasional 

"Pekan Trilomba Kebangsaan ke-III" 
Nasional 2 

Kejuaraan Nasional III Petanque Antar 

Perguruan Tinggi Se-Indonesia 
Nasional 10 

Kejuaraan Nasional Petanque "Double Men"  Nasional 2 

Kejuaraan Nasional Petanque "Shooting 

Woman" 
Nasional 1 

Kejuaraan Nasional Petanque "Shooting 

Man" 
Nasional 1 

Lomba Debat Nasional pada acara 

GEMBIRA 2018 dengan tema 

"Menyongsong Indonesia Emas 2045 Melalui 

Peran Mahasiswa BIDIKMISI dalam 

Meningkatkan Budaya Nusantara" 

Nasional 3 

Debat Pendidikan Nasional  Nasional 4 

Ekspo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia 

(KMI) IX 2018 
Nasional 2 

Lomba Debat Nasional dalam Kegiatan 

Festival Bidikmisi Nasional 2018 
Nasional 6 

Kejuaraan Nasional III Petanque Antar 

Perguruan Tinggi Se-Indonesia 
Nasional 3 

Kejuaraan Nasional Petanque "Double 

Women" 
Nasional 2 

Kejuaraan Nasional Petanque "Single 

Women" 
Nasional 1 

Kompetisi Legal Drafting Piala Mohammad 

Natsir dalam Rangka UII LAW FAIR 2018  
Nasional 5 

Lomba Debat Nasional "UPII National Nasional 3 
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NAMA EVENT TINGKAT 
JUMLAH 

MEDALI 

Challenges" (UPCHANCE 2018) yang 

diselenggarakan oleh UKM Unit Penalaran 

Ilmiah Interdisipliner Universitas Gadjah 

Mada  

Business Plan Competition Gebyar 

Mahasiswa Wirausaha Nasional  
Nasional 5 

Lomba Debat Nasional PILBIMNAS 2018 Nasional 3 

Lomba Cerita Inspiratif Nasional dalam 

Kegiatan Festival Bidikmisi Nasional 2018 
Nasional 1 

Lomba Pidato Nasional dalam Kegiatan 

Festival Bidikmisi Nasional 2018 
Nasional 1 

JUMLAH  73 

 

Peningkatan jumlah Mahasiswa berprestasi dari tahun 2016 sampai 

dengan Tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar berikut:  

 

Grafik.3.2. Jumlah Mahasiswa Berprestasi 2016 s.d 2018 

 

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung melalui beberapa 

program dan kegiatan diantaranya On MIPA, POMNAS, PIMNAS, MTQ, Debat 
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Bahasa Inggris, pelatihan PKM, dan kegiatan pengembangan minat dan bakat 

lainnya.  

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator kinerja ini, masih 

menghadapi kendala, antara lain : 

1. Keterbatasan untuk mengakses kegiatan/perlombaan di tingkat internasional. 

2. Keterbatasan SDM di Universitas Jambi dalam 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: 

1. 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 membimbing mahasiswa 

mengikuti kompetisi. 

 

SASARAN 2.  MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN 

Perguruan Tinggi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional 

memiliki  peran strategis dalam  mencerdaskan kehidupan bangsa dan  

memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan tinggi juga berperan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing untuk 

masuk dalam  pasar kerja nasional, regional, maupun internasional. Oleh karena 

itu sasaran meningkatnya kualitas kelembagaan harus dilakukan dengan 

menetapkan indikator kinerja yang harus ditingkatkan yaitu: 

1. Rangking PT Nasional 

2. Akreditasi institusi 

3. Jumlah Pusat Unggulan IPTEK (PUI)  

Untuk mencapai sasaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan meningkatnya kualitas kelembagaan pada tahun 2018 telah 
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dianggarkan sebesar Rp  32.543.065.000,- dengan realisasi sebesar Rp.  

30.288.929.714,-  atau sebesar 93,07%. Gambaran tingkat ketercapaian sasaran  

meningkatnya kualitas kelembagaan dapat dilihat pada Tabel 3.6: 

 

Tabel 3.6 Capaian Sasaran meningkatnya kualitas kelembagaan 

SASARAN 

INDIK
ATOR 

KINERJ

A 

TAR

GET 

2015 

2016 2017 2018 

TAR

GET 

REALI

SASI 
% 

TARG

ET 

REALI

SASI 
% 

TARG

ET 

REALI

SASI 

%  

 

Meningkatn

ya kualitas 
kelembagaa

n  

Rangkin

g PT 
Nasiona

l 

22 44 44 - 30 43 - 25 54 - 

Akredit

asi 
Institusi 

A B B - A B - A B - 

Jumlah 

Pusat 
Unggula

n 

IPTEK 
(PUI)  

 

2 - - 

- - - - 

1 1 100 

 

Indikator Kinerja 1. Rangking PT Nasional 

Rangking Perguruan Tinggi Nasional merupakan indikator untuk 

mengukur mutu dan daya saing perguruan tinggi di tingkat Nasional. Secara 

umum hal ini 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. Kualitas SDM, yang mencakup prosentase jumlah dosen berpendidikan S3, 

prosentase jumlah lektor kepala dan guru besar, dan rasio mahasiswa terhadap 

dosen; 

2. Kualitas Kelembagaan, yang mencakup akreditasi institusi dan program studi, 

jumlah program studi terakreditasi internasional, jumlah mahasiswa asing, 

serta jumlah kerjasama perguruan tinggi ; 

3. Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan, yang mencakup kinerja kemahasiswaan; 



Universitas Jambi       

 

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018                                                                                                                                            36  

 

 

4. Kualitas Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, yang mencakup kinerja 

penelitian, kinerja pengabdian pada masyarakat, dan jumlah artikel ilmiah 

terindeks scopus per jumlah dosen dan 

5. Kualitas inovasi, yang mencakup kinerja inovasi. 

 

             Pada  tahun 2018 Universitas  Jambi  menduduki  peringkat 54, dan 

belum mencapai target Rangking PT Nasional yang ditargetkan pada tahun 2018 

yaitu peringkat 25. Rangking PT Nasional Universitas Jambi tahun 2018 

mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Data tahun 2017 Rangking 

PT Nasional Universitas Jambi menduduki peringkat 43 dan tahun 2016 

menduduki peringkat 44. Penurunan indikator kinerja ini disebabkan penambahan 

indikator Kualitas Inovasi sebagai salah satu komponen utama dengan tujuan 

untuk lebih mendukung kebijakan Kemenristekdikti dalam hiliriasasi hasil riset ke 

sektor industri, sedangkan saat ini kinerja inovasi Universitas Jambi masih dalam 

tahap mulai berkembang sejak tahun 2018. Selain itu juga masih kurangnya 

prestasi mahasiswa ditingkat nasional dan internasional, dan masih ada 25 

program studi yang berakreditasi C. Dalam rencana strategis 2015-2019, target di 

akhir periode renstra, yakni tahun 2019, target untuk Rangking Perguruan Tinggi 

Nasional  Universitas Jambi menduduki peringkat 22. Hasil perhitungan nilai 

Peringkat Universitas Jambi tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.7. 
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Tabel 3.7. Hasil perhitungan nilai Peringkat Universitas Jambi tahun 2018 

Nama 

Perguruan 

Tinggi 

Komponen Skor Total 

Konversi 

Peringkat 

Umum 

Cluster 

SDM Kelembagaan Kemahasiswaa

n 

Penelitian dan 

PPM 

Inovasi 

Nilai Pering

kat 

Nilai Pering

kat 

Nilai Pering

kat 

Nilai Pering

kat 

Nilai Pering

kat 

Universitas 

Jambi 

2.574 53 2.55

1 

374-

375 

0.44

4 

130-

132 

1.32

8 

45 1.06

5 

33 46.575 54 2 

Rataan 

Cluster 2 

2.35 3.08 0.71 1.29 0.56 51.225 
  

Range 

Cluster 2 

0.979 - 3.684 2.551 - 3.734 0.000 - 2.406 0.154 - 2.142 0.000 - 2.645 40.969 - 

64.154 

  

Jumlah PT 

Cluster 2 

72 Perguruan Tinggi Non Vokasi 
  

Rataan Total 0.74 1.65 0.09 0.27 0.07 21.00 
  

 

Keterangan : Skor Hasil Konversi = [(Bobot SDM x Skor SDM) + (Bobot Mhs x Skor Mhs) +(Bobot Akred x Skor 

Akred) +(Bobot Penelitan x Skor Penelitian) +(Bobot Inovasi x Skor Inovasi)] x 100  

4  

Jumlah Perguruan Tinggi Sebanyak : 2010 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Seluruh Indonesia 

 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun 2018 dalam rangka 

pencapaian indikator kinerja ini adalah: 

1. Menyelenggarakan Program Khusus Percepatan Peningkatan Jabatan 

Fungsional Dosen ke Jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar. 

2. Memberikan bantuan publikasi internasional. 

3. Memberikan bantuan kepada mahasiswa yang akan mengikuti kompetisi 

tingkat nasional dan internasional. 

4. Memberikan insentif untuk produk inovasi 

5. Menganggarkan dana penelitian sebesar 15,82% dari sumber dana PNBP. 

 

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator kinerja ini, masih 

menghadapi kendala, antara lain : 

1. Masih rendahnya minat Dosen Universitas Jambi untuk mengikuti jenjang 

Pendidikan S3 

2. Keterbatasan untuk mengakses kegiatan/perlombaan di tingkat internasional  
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3. Keterbatasan SDM di Universitas Jambi dalam pembinaan dan 

pembimbingan mahasiswa untuk mengikuti kompetisi Nasional dan 

Internasional. 

4. Jumlah publikasi terindeks dan sitasi  masih rendah. 

5. Masih kurangnya publikasi internasional dan publikasi nasional dan motivasi 

penulis pada umumnya masih sebatas untuk mengurus kenaikan pangkat 

6. Kinerja inovasi UNJA masih dalam tahap mulai berkembang sejak tahun 

2018. 

 

Melihat kendala tersebut diatas, beberapa langkah antisipasi yang harus 

dilaksanakan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan bantuan S3 kepada Dosen yang mengikuti Studi lanjut S3 

2. Pemanfaatan jejaring dan teknologi untuk meningkatkan akses mengikuti 

perlombaan di luar negeri 

3. Melibatkan ahli dan praktisi untuk membina dan membimbing mahasiswa 

mengikuti kompetisi. 

4. Menambahkan dana penelitian untuk Dosen, memberi insentif riset 

program S3 dalam negeri dan kepada Profesor, dan menginisiasi 

kerjasama institusional yang dapat meningkatkan riset. 

5. Menambah bantuan Publikasi Nasional maupun Internasional 

6. Jejaring dengan industri perlu direalisasikan, instrumen-instrumen 

Laboratorium yang mendukung inovasi perlu dilengkapi,hasil-hasil 

inovasi berupa paten, lisensi, pendapatan dari inovasi, dan produk-produk 

inovasi perlu ditingkatkan. 

 

Indikator Kinerja 2. Akreditasi Institusi 

Akreditasi  institusi  bertujuan  memberikan  jaminan  kepada  

masyarakat  bahwa  institusi  perguruan  tinggi  telah memenuhi standar mutu 

yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga memberikan perlindungan kepada 

masyarakat  dari  penyelenggaraan  perguruan  tinggi yang tidak memenuhi 
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standar serta mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan 

perbaikan dan mempertahankan mutu yang baik.  

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2018, tingkat 

capaian indikator kinerja ini belum mencapai target yang ditetapkan. Pada Tahun 

2018 Universitas Jambi  menargetkan  memperoleh  akreditasi  A dan berdasarkan 

hasil assesment lapangan tanggal 12 Desember 2018 Akreditasi Universitas Jambi 

B dengan score kecukupan akreditasi 349. Skor kecukupan akreditasi Universitas 

Jambi tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2015. 

Pada tahun 2015 score kecukupan akreditasi unja sebesar 322 untuk 40 

Prodi(B) setelah dilakukan percepatan reakreditasi selama 3 tahun dengan jumlah 

prodi sebanyak 87 prodi, dimana 46 diantaranya adalah prodi mandat 

kemenristekdikti terjadi peningkatan skor kecukupan akreditasi menjadi 349 (SK 

BANPT. NO. 486/SK/BAN-PT/AKred/PT/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018) 

meningkat 27 poin dari tahun 2015. Dalam rencana strategis 2015-2019, target di 

akhir periode renstra, yakni tahun 2019, akreditasi institusi Universitas Jambi A.  

Kegiatan yang dilakukan Universitas Jambi dalam rangka mencapai 

target memperoleh akreditasi institusi A pada tahun 2018 adalah : 

1. pendampingan dan assesment lapangan oleh Dirjen Kelembagaan  Iptek dan 

Dikti untuk memeriksa kekurangan skor kecukupan akreditasi untuk 

mencapai akreditasi A. 

2. Selain kegiatan pendampingan dan assesment lapangan yang 

diselenggarakan oleh kemristekdikti, 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 akreditasi naik menjadi Unggul atau dengan nilai A. 

3. Percepatan re-akreditasi Program Studi mandat sebanyak 14 Program Studi. 

 

Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian 

target Indikator kinerja ini, diantaranya: 
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1. Publikasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian Dosen sebagian besar belum 

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

lokal dan tidak berkontribusi besar pada peningkatan Skor Kecukupan 

Akreditasi (SKA). Publikasi di jurnal nasional terakreditasi terhambat oleh 

antrian panjang artikel-artikel menunggu direview oleh mitra bestari karena 

jumlah Jurnal nasional yang terakreditasi dalam bidang yang relevan dengan 

keahlian peneliti masih sedikit atau langka. 

2. Sebagian besar artikel ilmiah yang dipublikasikan dosen pada Jurnal 

Internasional belum terindeks scopus sehingga perolehan skor pada item 

publikasi internasional sangat rendah dan tidak berkontribusi besar pada 

peningkatan SKA. 

3. Jumlah Program Studi Mandat yang diterbitkan izin operasionalnya oleh 

Kemenristekdikti selama 2014 sd 2017 sebanyak 50 Program Studi dari 

berbagai jenjang Diploma, S1 , S2 dan S3 menyebabkan UNJA mengalami 

kekurangan SDM, gedung,laboratorium,sarana-sarana pendukung. Kemudian 

kinerja akademik dosen-dosen baru yang direkrut selama tiga tahun terakhir 

belum terlihat menonjol. 

4. Jumlah Program Studi dengan peringkat akreditasi A hanya empat dan masih 

terdapat 25 Prodi Mandat dengan peringkat Akreditasi C. Fakta-fakta ini 

yang menjadi penyebab utama SKA UNJA belum mencapai minimal 361.  

5. Penyelenggaraan Sistim Penjaminan Mutu Internal diseluruh Program Studi 

belum berjalan optimal. 

6. Data base hasil-hasil kegiatan Tridharma diseluruh Progam Studi masih sulit 

diakses, karena tidak dimasukkan dalam pangkalan data siakad Universitas 

Jambi. 

 

Beberapa langkah kebijakan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan 

datang adalah: 
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1. Pada bulan April tahun 2019 akan dilakukan pengajuan banding terhadap 

perolehan skor akreditasi 349 dengan selisih point 12 untuk meningkat 

menjadi peringkat A atau unggul  

2. Perlu ada semacam Instruksi Rektor tentang Kewajiban Publikasi Ilmiah Pada 

Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Bereputasi Internasional terindeks 

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. 

3. Perlu ada Instruksi Rektor kepada 25 Program Studi dengan Peringkat 

Akreditasi C melakukan percepatan peningkatan re-akreditasi menuju B pada 

tahun 2019. Demikian juga halnya untuk Program Studi dengan peringkat B 

didorong untuk mengajukan percepatan peringkat akreditasi menuju A.  

4.  Perlu dilakukan MONEV dan Audit Mutu Internal 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 dilingkungan Universitas Jambi. 

5. Perlu ada Peraturan Rektor tentang Kewajiban Upload Laporan seluruh 

Kegiatan Akademik Dosen dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan 

Pengabdian kepada masyarakat termasuk kegiatan seminar baik lokal, 

nasional, regional dan internasional.  

6.  Perlu ada Peraturan Rektor tentang Kewajiban Menyusun Laporan Evaluasi 

Diri Program Studi dan Laporan Evaluasi Diri Universitas setiap tahun. 

 

Indikator Kinerja 3. Jumlah Pusat Unggulan Iptek (PUI) 

Jumlah Pusat Unggulan Iptek (PUI) merupakan indikator untuk 

mengukur kinerja Perguruan Tinggi dalam bidang litbang iptek agar dapat 

berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Nasional. Pusat 

Unggulan Iptek adalah instrumen kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan 

kapabilitas perguruan tinggi menjadi lembaga litbang berkinerja tinggi dan 

bertaraf internasional di bidang spesifik dan menunjukan relevansi, 
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pendayagunaan dan kemanfaatan produk litbang bagi pengguna. Meningkatnya 

jumlah Pusat Unggulan Iptek mencerminkan pencapaian kinerja tertinggi litbang 

Perguruan Tinggi. Pada Tahun 2018 Jumlah Pusat Unggulan Iptek ditargetkan 

sebanyak 1 buah PUI dan terealisasi sebanyak 1 Buah PUI dengan persentase 

capaian kinerja mencapai 100%. Indikator kinerja ini baru ditargetkan pada tahun 

2018 sehingga belum dapat dibandingkan tingkat capaian kinerja nya dengan 

tahun-tahun sebelumnya. Pada Renstra Universitas Jambi sampai tahun 2019, 

indikator kinerja Jumlah Pusat Unggulan Iptek (PUI) ditargetkan sebanyak 2 

Pusat Unggulan Iptek (PUI). Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan 

sampai dengan periode akhir Renstra tahun 2019, dari target 2 PUI pada tahun 

2018 telah tercapai 1 PUI dengan persentase capaian kinerja 50%. 

Pada tahun 2018 Universitas Jambi telah mengupayakan untuk 

membentuk 2 Pusat Unggulan IPTEK baru yaitu dalam bidang biodiversity dan 

Watershed Management dan Hidropower. 

 

SASARAN 3: MENINGKATNYA RELEVANSI, KUALITAS DAN 

KUANTITAS SUMBER DAYA 

Dengan semakin ketatnya persaingan di era globalisasi dan untuk 

meningkatkan daya saing lulusan, Universitas Jambi perlu meningkatkan kualitas 

tenaga pendidik di Universitas Jambi. Oleh karena itu sasaran meningkatnya 

relevansi, kualitas dan kuantitas sumber daya merupakan upaya yang harus 

dilakukan dengan menetapkan delapan  indikator kinerja yang harus dicapai, 

yaitu: 

1. Persentase dosen berkualifikasi S3 

2. Persentase dosen bersertifikat pendidik 

3. Persentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala 

4. Persentase dosen dengan jabatan Guru Besar 

Untuk mencapai sasaran Sasaran meningkatnya relevansi, kualitas dan 

kuantitas sumber daya pada tahun 2018 telah dianggarkan sebesar Rp        

316.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp 76.184.500,- atau sebesar 24,09%. 
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Adapun gambaran tingkat pencapaian kinerja untuk meningkatnya relevansi, 

kualitas dan kuantitas sumber daya dapat dilihat pada Tabel.3.8. 

 

Tabel 3.8. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Meningkatnya Relevansi, 

Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya 

SASARAN 

INDIK
ATOR 

KINER

JA 

TAR

GET 

2015 

2016 2017 2018 

TAR

GET 

REALI

SASI 
% 

TARG

ET 

REALI

SASI 
% 

TARG

ET 

REALI

SASI 

%  

 

Meningkatnya 

SDM sesuai 
standar 

kompetensi 

  
  

  

  
  

Persent

ase 
dosen 

berkual

ifikasi 
S3 

35 % 25,27% 17,28% 68,40 22,7% 20,59% 90,70 
30,63% 30,09% 98 

Persent

ase 

dosen 
berserti

fikat 

pendidi
k 

95 % 80% 79,87% 99,83 90% 82,15% 91,28 
92,50% 71,14% 77 

Persent

ase 
dosen 

dengan 

jabatan 
Lektor 

Kepala 

45 % 40,32% 40,27% 99,87 46,50% 40,46% 87,01 
38,01% 33,33% 88 

Persent
ase 

dosen 

dengan 
jabatan 

Guru 

Besar 

7,5 

% 
4,70% 4,70% 100 6% 5,04% 84 

6,10% 4,14% 68 

 

Uraian mengenai analisis capaian kinerja sasaran strategis 

meningkatnya relevansi, kualitas dan kuantitas sumber daya disajikan sebagai 

berikut: 

 

Indikator Kinerja 1. Persentase dosen berkualifikasi S3 

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

sebanyak  894  orang. Dari 894 orang Dosen,  269 orang berkualifikasi pendidikan 

S3 (30,09%). Persentase Dosen berkualifikasi S3 tahun 2018 belum mencapai 

target yang ditetapkan. Dari target 30,63% terealisasi 30,09% dengan capaian 

kinerja sebesar 98%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi 
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maupun persentase capaian kinerja indikator ini pada tahun 2018 mengalami 

peningkatan. Berdasarkan data tahun 2017, realisasi indikator kinerja persentase 

Dosen berkualifikasi S3 sebesar 20,59% dengan persentase capaian kinerja 

sebesar 90,70%. Tahun 2016 realisasi indikator kinerja persentase Dosen 

berkualifikasi S3 sebesar 17,28% dengan persentase capaian kinerja sebesar 

68,40%. Perkembangan jumlah dosen berkualifikasi S3 periode 2016 -2017 dapat 

dilihat pada Tabel 3.9. 

 

Tabel. 3.9. Perkembangan jumlah Dosen berkualifikasi S3  

periode 2015-2018 

KETERANGAN 2015 2016 2017 2018 

DOSEN 939 1.053 1049 894 

KUALIFIKASI S3 159 182 216 269 

PERSENTASE (%) 16,93 17,28 20,59 30,09 

 

Dalam rencana strategis 2015-2019, target di akhir periode renstra, yakni 

tahun 2019, target untuk persentase Dosen berkualifikasi S3 sebesar 35%. Sampai 

dengan tahun 2016 persentase Dosen berkualifikasi S3 baru mencapai 30,09%. 

Dengan demikian, persentase capaian kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan 

target pada akhir periode renstra sebesar 85,97%. 

Dalam rangka mendukung peningkatan persentase Dosen berkualifikasi 

S3 di Universitas Jambi, selain dari beasiswa Kemristekdikti 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 Doktor 

(S3).  

2. Masih kurangnya kemampuan dosen dalam berbahasa inggris, sehingga 

kesulitan untuk lulus tes Toefl sebagai syarat pengusulan beasiswa S3. 
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3. Masa Studi Dosen yang sedang tugas belajar dan izin belajar tidak tepat 

waktu. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut selain dengan  hal yang harus 

dilakukan adalah : 

1. Tidak memberikan kesempatan kepada dosen yang berkualifikasi pendidikan 

S2 untuk mengajar di program pascasarjana, sehingga memotivasi dosen 

berkualifikasi pendidikan S2 untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan 

Doktor.  

2. Memberikan bantuan untuk mengikuti kursus persiapan tes Toefl dan bantuan 

mengikuti tes Toefl, sehingga dapat membantu dosen – dosen yang akan 

mengusulkan beasiswa S3. 

 

Indikator Kinerja 2.  Persentase dosen bersertifikat pendidik 

Sertifikasi Dosen merupakan penilaian kinerja 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: 

1. Menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan dosen dalam 

melaksanakan tugas. 

2. Melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi. 

3. Meningkatkan proses dan hasil pendidikan. 

4. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan Nasional. 

5. Meningkatkan kesadaradn dosen terhadap kewajiban menjunjung tinggi 

kejujuran dan etika akademik terutama larangan untuk melakukan plagiasi. 

 

Formula yang digunakan dalam menghitung persentase dosen 

bersertifikat pendidik  adalah sebagai berikut: 

 

     Jumlah Dosen tetap bersertifikat pendidik 

 X 100% 

            Total Jumlah Dosen Tetap 
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Pada tahun 2018 persentase dosen bersertifikat pendidik pada 

Universitas Jambi adalah sebesar 71,14% yaitu 636 Dosen bersertifikat pendidik 

dari 894 Dosen Tetap Universitas Jambi. Jika dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan pada tahun 2018 persentase capaian Kinerja indikator kinerja ini belum 

mencapai target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 92,50% 

terealisasi 71,14% dengan persentase capaian kinerja 77%. Jika dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya realisasi dan persentase capaian kinerja indikator 

kinerja ini mengalami penurunan. Data tahun 2017 persentase dosen bersertifikat 

pendidik sebesar 82,15 dengan persentase capaian kinerja mencapai 91,28% dan 

tahun 2016 persentase dosen bersertifikat pendidik sebesar 79,87% dengan 

persentase capaian kinerja mencapai 99,83%. Hal ini disebabkan karena pada 

tahun 2016 dan 2017 persentase dosen bersertifikat pendidik dihitung berdasarkan 

persentase dosen bersertifikat pendidik terhadap dosen PNS Universitas Jambi,   

sedangkan pada tahun 2018 persentase dosen bersertifikat pendidik merupakan 

persentase dosen bersertifikat pendidik terhadap dosen Tetap (PNS dan Non PNS) 

Universitas Jambi, sehingga menyebabkan hasil persentase dosen bersertifikat 

pendidik tahun 2016 dan 2017 menjadi lebih tinggi dari tahun 2018. Pada Renstra 

Universitas Jambi sampai tahun 2019, indikator kinerja persentase dosen 

bersertifikat pendidik  ditargetkan sebesar 95%. Jika dibandingkan dengan target 

yang ditetapkan sampai dengan periode akhir Renstra tahun 2019, dari target total 

95% pada tahun 2018 telah tercapai 74,88%. 

Dalam rangka mendukung peningkatan jumlah Dosen bersertifikat 

pendidik, kegiatan yang dilakukan Universitas Jambi  yaitu memberikan bantuan 

kepada dosen-dosen untuk mengikuti tes sertifikasi dosen. Selain itu Universitas 

Jambi juga memberikan akses kepada dosen terhadap sumber belajar, informasi, 

sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, agar dosen dapat meningkatkan kompetensi dan mengembangkan 

profesionalismenya. 

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target persentase 

dosen bersertifikat pendidik adalah  
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1. Dosen-dosen Non-PNS belum dapat mengajukan Jabatan Fungsional 

Asisten Ahli sebagai salah satu syarat untuk mengajukan sertifikasi. 

2. 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 berupaya 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Memberikan kesempatan kepada dosen-dosen Non-PNS untuk mengajukan 

jabatan fungsional asisten ahli sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Memberikan insentif penerbitan artikel ilmiah pada jurnal terakreditasi 

nasional dan Jurnal internasional bereputasi. 

3. Memberikan program pelatihan persiapan Test Potensi Akademik dan  

mengikuti kursus persiapan tes TOEFL. 

 

Indikator Kinerja 3. Persentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala  

Jumlah Dosen dengan jabatan Lektor Kepala pada Universitas Jambi 

tahun 2018 adalah sebanyak 298 orang atau 33,33% dari total keseluruhan dosen 

Tetap pada Universitas Jambi yang berjumlah 894 orang. Jika dibandingkan 

dengan target yang ditetapkan tahun 2018, indikator kinerja ini belum mencapai 

target. Dari target sebesar 38,01% terealisasi sebesar 33,33%  dengan persentase 

capain kinerja sebesar 88%.  Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, 

Persentase capaian kinerja indikator kinerja ini meningkat dari tahun 2017 yang 

sebesar 87,01% dan menurun jika dibandingkan dengan persentase capaian 

kinerja tahun 2016 yang sebesar 99,87%, sedangkan jika dilihat dari realisasi, 

indikator kinerja ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016 

sebesar 40,27% dan 2017 sebesar 40,46%. Pada tahun 2018 persentase dosen 

dengan jabatan lektor kepala dihitung berdasarkan persentase dosen dengan 

jabatan lektor kepala terhadap dosen tetap (PNS dan Non PNS), sedangkan untuk 

tahun 2016 dan 2017 persentase dosen dengan jabatan lektor kepala dihitung 
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berdasarkan persentase dosen dengan jabatan lektor kepala terhadap dosen PNS 

Universitas Jambi,  Hal inilah yang menyebabkan hasil persentase dosen dengan 

jabatan lektor kepala tahun 2016 dan 2017 menjadi lebih tinggi dari tahun 2018.  

Pada Renstra Universitas Jambi 2015-2019, indikator kinerja persentase 

dosen dengan jabatan lektor kepala pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 45%. Jika 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan sampai dengan periode akhir Renstra 

tahun 2019, dari target total 45% pada tahun 2018 telah tercapai 33,33% dengan 

persentase capaian kinerja mencapai 74,07%. 

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator kinerja persentase 

dosen dengan jabatan lektor kepala, Universitas Jambi pada tahun 2018 

melaksanakan kegiatan Workshop Percepatan Promosi Jabatan Fungsional Lektor 

Kepala  dan Guru Besar yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan 

Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Jambi. Adapun permasalahan yang 

dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah masih terbatasnya 

persyaratan-persyaratan akademis untuk mengusulkan kenaikan jabatan ke Lektor 

Kepala terutama masih kurangnya publikasi jurnal nasional yang terakreditasi dan 

jurnal internasional bereputasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 

dengan memberikan bantuan untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi.  

 

 

Gambar 4. Workshop Percepatan Promosi Jabatan Fungsional Lektor dan 

Guru Besar 
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Indikator Kinerja 6. Persentase dosen dengan jabatan Guru Besar 

Jumlah Dosen dengan jabatan Guru Besar  tahun 2018 adalah sebanyak 

37 orang. atau 4,14% dari total keseluruhan Dosen Tetap pada Universitas Jambi. 

yang berjumlah 894 dosen,  Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada 

tahun 2018 persentase capaian Kinerja indikator kinerja ini mencapai 68%. Dari 

target yang ditetapkan sebesar  6,10% terealisasi 4,14%. Jika dibandingkan 

dengan tahun  2017, realisasi dan persentase capaian kinerja persentase dosen 

dengan jabatan guru besar tahun 2018 menurun. Pada tahun 2017 realisasi 

persentase dosen dengan jabatan guru besar sebesar 5,04% dengan persentase 

capaian kinerja mencapai 84%. Pada tahun 2016 realisasi persentase dosen dengan 

jabatan guru besar sebesar 4,70% dengan persentase capaian kinerja mencapai 

100%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 dan 2017 persentase dosen 

dengan jabatan guru besar dihitung berdasarkan persentase dosen dengan jabatan 

guru besar terhadap dosen PNS Universitas Jambi,   sedangkan pada tahun 2018 

persentase dosen dengan jabatan guru besar merupakan persentase dosen dengan 

jabatan guru besar terhadap dosen Tetap (PNS dan Non PNS) Universitas Jambi. 

Kondisi ini menyebabkan hasil persentase dosen dengan jabatan guru 

besar tahun 2016 dan 2017 menjadi lebih tinggi dari tahun 2018. Selain itu pada 

tahun 2018  ada 7 orang dosen yang mengusulkan kenaikan jabatan akademik dari 

Lektor Kepala ke Guru Besar, namun saat ini masih dalam proses penilaian oleh 

tim angka kredit Kemenristekdikti. Jika dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan pada periode akhir Renstra 2015-2019 yaitu sebesar 7,5%, persentase 

capaian kinerja indikator kinerja persentase dosen dengan jabatan Guru Besar 

pada tahun 2018 mencapai 55,20%.  

Upaya yang dilakukan Universitas Jambi dalam rangka meningkatkan 

persentase dosen dengan jabatan guru besar pada tahun 2018 adalah dengan 

menyelenggarakan Workshop Percepatan Kenaikan Jabatan Fungsional Kejenjang 

Guru Besar, yang diikuti oleh seluruh dosen dengan jabatan Lektor Kepala. 

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah masih 
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kurangnya persyaratan akademis terutama publikasi internasional terindeks yang 

diakui Kemenristekdikti. Untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan 

memberikan bantuan untuk publikasi di jurnal Internasional terindeks yang diakui 

Kemenristekdikti. 

  

SASARAN 4 : MENINGKATNYA RELEVANSI DAN 

PRODUKTIVITAS RISET DAN PENGEMBANGAN 

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 

relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan  dengan menetapkan 8 

(delapan) Indikator kinerja yang harus dicapai yaitu: 

1. Jumlah Publikasi Internasional 

2. Jumlah HKI yang didaftarkan 

3. Jumlah Sitasi Karya Ilmiah 

4. Jumlah jurnal bereputasi terindeks global 

5. Persentase penggunaan dana masyarakat untuk penelitian 

6. Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat 

7. Jumlah Prototipe R & D 

8. Jumlah Prototipe  Industri 

Untuk mencapai sasaran Sasaran Meningkatnya relevansi dan 

produktivitas riset dan pengembangan pada tahun 2018 telah dianggarkan sebesar 

Rp  28.903.027.000,- dengan realisasi sebesar Rp.  27.210.983.822,- atau sebesar 

94,15%. Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja berdasarkan indikator kinerja 

tahun 2018 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.10.  Capaian sasaran Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset 

dan pengembangan 

SASARAN 

INDIK

ATOR 

KINER
JA 

TAR

GET 

2015 

2016 2017 2018 

TAR

GET 

REALI

SASI 
% 

TARG

ET 

REALI

SASI 
% 

TARG

ET 

REALI

SASI 

%  

 

Meningkatn
ya kualitas 

dan 

kuantitas  
penelitian 

dan 

pengabdian 
kepada 

masyarakat  

 

Jumlah 
Publika

si 

Interna
siol 

75 

17 Buah 

Publikasi 
Internasio

nal 

52 Buah 

Publikasi 
Internasiona

l 

305,88 

20 

Buah 

Publika
si 

Internas

ional 

60 Buah 

Publikasi 
Internasiona

l 

300 

60 
Buah 

Publika

si 
Internas

ional 

79 
Buah 

Publika

si 
Internas

ional 

132 

Jumlah 

HKI 
yang 

didafta

rkan 

8 

terda

ftar 

1 Buah 

HKI 
3 Buah HKI 300 

3 Buah 

HKI 
3 Buah HKI 100 

5 

terdafta

r 

107 

terdafta

r 2.140 

Jumlah 
Sitasi 

Karya 

Ilmiah  

27.50

0 

sitasi 

- - - 

15.000 
Buah 

Karya 

Ilmiah 

20.889 

Buah Karya 
Ilmiah 

139,26 

25.000 

sitasi 

25.586 

sitasi 
102 

Jumlah 

Jurnal 

bereput
asi 
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Uraian mengenai analisis capaian kinerja sasaran strategis 

pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut: 
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Indikator Kinerja 1. Jumlah Publikasi Internasional 

Jumlah Publikasi Internasional merupakan salah satu indikator kinerja 

untuk mengukur meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan 

pengembangan. Publikasi internasional yang dimaksud adalah hasil penelitian 

yang dimuat dalam jurnal ilmiah internasional atau prosiding yang memiliki 

International Standard Serial Number (ISSN) dan/atau buku yang telah diterbitkan 

oleh perguruan tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki International Standard 

Book  Number (ISBN).  

Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai 

berikut:  

a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan 

etika keilmuan;  

b. Memiliki ISSN;  

c. ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, 

Rusia, Spanyol dan Tiongkok);  

d. Memiliki terbitan versi daring (online);  

e. Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit 

berasal dari 4 (empat) negara;  

f. Artikel Ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit 

penulisnya berasal dari 2 (dua) negara; dan  

g. Terindeks oleh database internasional: Web of Science, Scopus, Microsoft 

Academic Search 

 

Pada tahun 2018 jumlah publikasi internasional Universitas Jambi 

melebihi target yang ditetapkan. Dari target sebanyak 60 Buah Publikasi 

Internasional telah terealisasi sebanyak 79 buah publikasi internasional dengan 

capaian kinerja mencapai 132%. Jika dilihat dari persentase capaian kinerja, 

capaian kinerja indikator kinerja ini menurun dari persentase capaian kinerja 

tahun 2017 yang mencapai 300% dan tahun 2016 mencapai 305,88%, akan tetapi 
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jika dilihat dari realisasi jumlah publikasi internasional tahun 2018 sebanyak 79 

buah publikasi mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebanyak 60 buah 

publikasi dan tahun 2016 sebanyak 52 buah publikasi. Jika dibandingkan dengan 

target yang ditetapkan pada periode akhir Renstra 2015-2019 yaitu sebanyak 75 

buah publikasi internasional persentase capaian kinerja indikator kinerja jumlah 

publikasi internasional pada tahun 2018 sudah melebihi target akhir periode 

renstra 2015-2019 yaitu mencapai 105,33%.  

Untuk mendukung dan menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja 

ini tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan berupa Seminar Internasional, 

pemberian bantuan publikasi internasional dan workshop jurnal internasional. 

Selain itu Publikasi Internasional juga merupakan salah satu syarat untuk lulus 

studi lanjut S3, sehingga hal ini juga memotivasi dosen-dosen yang sedang studi 

lanjut S3 untuk memperbanyak publikasi Internasional.  

 

Gambar 5. Green Development International Conference 
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 Gambar 6. Seminar Internasional “ The Natural Resources Law for People’s 

Welfare” 

 

Indikator Kinerja 2. Jumlah HKI yang didaftarkan 

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan 

intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual 

melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu, 

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  kinerja 

untuk mengukur meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan 

pengembangan. Pada tahun 2018 target yang ditetapkan untuk indikator kinerja ini 

adalah 5 HKI yang didaftarkan dan telah terealisasi sebanyak 107 HKI yang 

didaftarkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 2.140%. Jika dibandingkan 

dengan tahun-tahun sebelumnya persentase capaian kinerja indikator kinerja ini 

mengalami peningkatan. Data tahun 2017 jumlah HKI yang didaftarkan sebanyak 

3 buah HKI dengan persentase capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan data 
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tahun 2016 jumlah HKI yang didaftarkan sebanyak 3 buah HKI dengan persentase 

capaian kinerja mencapai 300%.  

Dalam rencana strategis 2015-2019, target di akhir periode renstra, yakni 

tahun 2019, target untuk jumlah HKI yang didaftarkan sebanyak 8 HKI. Tahun 

2018 jumlah HKI yang didaftarkan sebanyak 107 HKI. Dengan demikian, 

persentase capaian kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan target pada akhir 

periode renstra mencapai 1.338%. 

Jumlah HKI yang didaftarkan tahun 2018 mengalami peningkatan yang 

sangat signifikan. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Universitas Jambi 

tahun 2018 dalam meningkatkan capaian indikator kinerja ini adalah: 

1. Sesuai dengan Perjanjian pemberian dana penelitian, mewajibkan setiap 

peneliti yang mendapatkan bantuan dana penelitian untuk mendaftarkan HKI. 

2. Semakin intensifnya workshop, sosialisasi dan pelatihan HKI yang bertujuan 

memberikan pemahaman lebih kepada dosen tentang pentingnya Hak 

Kekayaan Intelektual.  

3. Pemberian Bantuan Pendaftaran HKI. 

 

 

Gambar 7. Workshop HKI dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan 

pemanfaatan kekayaan intelektual Universitas jambi 
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Indikator Kinerja 3. Jumlah Sitasi Karya Ilmiah  

Jumlah Sitasi Karya Ilmiah merupakan salah satu indikator kinerja untuk 

mengukur meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan. 

Pada tahun 2018 target yang ditetapkan untuk indikator kinerja ini adalah 25.000 

Sitasi dan terealisasi sebanyak 25.586 sitasi dengan persentase capaian kinerja 

102%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase capaian kinerja 

tahun 2018 mengalami penurunan, akan tetapi realisasi jumlah sitasi karya ilmiah 

tahun 2018 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 jumlah 

sitasi karya ilmiah sebanyak 20.889 Sitasi dengan persentase capaian kinerja 

sebesar 139,26%. Oleh karena Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 

2017, maka data pembanding capaian kinerja hanya tersedia untuk tahun 2017. 

Dalam rencana strategis 2015-2019, target di akhir periode renstra, yakni 

tahun 2019, target untuk jumlah sitasi karya ilmiah sebanyak 27.500 sitasi. Tahun 

2018 jumlah sitasi karya ilmiah sebanyak 25.586 Sitasi. Dengan demikian, 

persentase capaian kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan target pada akhir 

periode renstra mencapai 93.04%. 

 

Indikator Kinerja 4. Jumlah Jurnal bereputasi terindeks global 

Jurnal bereputasi terindeks global adalah jurnal ilmiah yang terakreditasi 

oleh Kemenristekdikti yang diindex oleh Scopus dan/atau Web of Science sebagai 

pengindeks bereputasi tinggi. Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja 

indikator  kinerja ini kegiatan yang dilaksanakan adalah menyelenggarakan 

workshop pengelolaan jurnal yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dalam 

pengelolaan jurnal sehingga diharapkan akan banyak jurnal yang terakreditasi 

baik nasional maupun internasional. 
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Gambar 8.workshop pengelolaan Jurnal 

 

Jumlah jurnal bereputasi terindeks global Universitas Jambi tahun 2018 

terealisasi sebanyak 8 buah jurnal. Universitas Jambi berhasil mengakreditasi 8 

Jurnal bereputasi terindeks global Jurnal-jurnal tersebut terdiri dari :  

1. Edumatica: Jurnal Pendidikan Matematika   

2. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah 

3. Jambi Medical Jurnal: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan  

4. Pena: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra  

5. Jurnal Biodik  

6. Biospecies  

7. Jurnal Ilmu Ilmu Peternakan  

8. Edudisika 

 

Tingkat capaian kinerja indikator kinerja ini pada tahun 2018 mencapai 

800%,  yaitu dari target sebanyak 1 jurnal bereputasi terindeks global terealisasi 

sebanyak 8 jurnal bereputasi terindeks global. Indikator kinerja ini merupakan 

indikator kinerja baru yang belum ditargetkan pada tahun sebelumnya. Jika 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada periode akhir Renstra tahun 
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2019 yaitu sebanyak 2 jurnal, capaian Jumlah jurnal bereputasi terindeks global  

pada tahun 2018 juga sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 400%.  

 

Indikator Kinerja 5. Persentase penggunaan dana masyarakat untuk 

penelitian 

Indikator Kinerja Persentase penggunaan dana masyarakat untuk 

penelitian pada tahun 2018 melebihi target yang ditetapkan. Dana Masyarakat 

yang dialokasikan untuk penelitian pada tahun 2018 sebesar 15,82%. Dari target 

Persentase penggunaan dana masyarakat untuk penelitian pada tahun 2018 sebesar 

15% terealisasi sebesar 15,82% dengan persentase capaian kinerja sebesar 105%. 

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru yang belum ditargetkan 

pada tahun sebelumnya. Dalam rencana strategis 2015-2019, target di akhir 

periode renstra, yakni tahun 2019, target untuk Persentase penggunaan dana 

masyarakat untuk penelitian sebanyak 16%. Tahun 2018 Persentase penggunaan 

dana masyarakat untuk penelitian sebesar 15,82%. Dengan demikian, persentase 

capaian kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan target pada akhir periode renstra 

mencapai 98,88%. 

 

Indikator Kinerja 6. Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat 

 Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat salah satu indikator 

kinerja untuk mengukur meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan 

pengembangan. Pada tahun 2018 target yang ditetapkan untuk indikator kinerja 

jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat adalah 77 buah penelitian, 

terealisasi 90 buah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat  dengan capaian 

kinerja 117%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi 

maupun persentase capaian kinerja jumlah penelitian yang dimanfaatkan 

masyarakat tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017, 

dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi maupun persentase 

capaian kinerja tahun 2016.  
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Data tahun 2017 realisasi jumlah penelitian yang dimanfaatkan 

masyarakat adalah sebanyak 106 buah penelitian dengan persentase capaian 

kinerja mencapai 176,67%, dan data tahun 2016 realisasi jumlah penelitian yang 

dimanfaatkan masyarakat adalah sebanyak 40 buah penelitian dengan persentase 

capaian kinerja mencapai 95%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan 

pada periode akhir Renstra tahun 2019 yaitu sebanyak 80 buah penelitian, capaian 

Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat pada tahun 2018 juga sudah 

melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 112,5%. 

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator kinerja penelitian 

yang dimanfaatkan masyarakat, Universitas Jambi pada tahun 2018 memberikan 

bantuan pengabdian masyarakat dengan sumber dana PNBP, yang diprioritaskan 

untuk pengaplikasian hasil penelitian di masyarakat. Adapun hambatan besar yang 

dihadapi untuk mewujudkan target kinerja ini adalah hasil-hasil penelitian dosen 

sebagian besar baru bergerak pada tataran eksploratif dan tahapan uji coba. 

Hilirisasi hasil-hasil penelitian sampai dengan pemanfaatan langsung oleh 

masyarakat membutuhkan waktu paling tidak 5 (lima tahun) bila penelitian 

tersebut dijalankan secara intensif dan didanai dengan pendanaan yang memadai. 

 

Indikator Kinerja 7.  Jumlah Prototipe R & D  

Tingkat kesiapan teknologi atau TRL (Technology Readiness Level) 

merupakan hasil dari rekayasa riset dan/atau penelitian untuk dapat disiapkan 

menjadi suatu bentuk teknologi yang dapat 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, sedangkan untuk Prototipe R & D 

(TRL s.d 6) gambarannya adalah riset/penelitian dan pengembangan secara aktif 

dimulai. Hal ini dapat menyangkut studi analitis dan studi laboratorium untuk 

memvalidasi secara fisik atas prediksi analitis tentang elemen-elemen terpisah dari 

teknologi.   Pada tahun 2018 target yang ditetapkan untuk jumlah Prototipe R & D 

terealisasi sepenuhnya. Dari target sebanyak 5 Prototipe R & D, terealisasi 
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sebanyak 5 buah Prototipe R & D dengan persentase capaian kinerja 100%. Jika 

dibandingkan dengan periode sebelumnya , persentase capaian kinerja indikator 

ini lebih rendah dari persentase capaian kinerja tahun 2017. Pada tahun 2017 

Jumlah prototipe R & D teralisasi sebanyak 7 Prototipe dengan persentase capaian 

kinerja sebesar 176,67%. Indikator Kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2017, 

maka data pembanding capaian kinerja hanya tersedia untuk satu tahun 

sebelumnya yaitu tahun 2017.  

Tabel 3.11.Hasil Capaian Jumlah Prototipe R & D Tahun 2018 

 

 
PRODUK JUDUL 

NAMA 

PENELITI 

1.  

 

Ice cream spicy ice cream 

fungsional 

Metha Monica, 

S.Pi, M.P. 

(CPPBT) 

2. 

 

Pengembangan gel buah pedada 

(sonneratia caseolaris)  sebagai 

obat luka sayat dengan pengawet 

alami minyak tengkawang 

(gel pedawang) 

 Uce Lestari, 

S.Farm., 

M.Farm.Apt 

(CPPBT) 

3. 

 

Pengembangan minyak nabati 

buah  shorea sumatrana   sebagai  

pengawet alami untuk sambal 

ikan seluang  batang  

 (rasbora argyroaenia) 

 (samselbateng  lokal jambi) 

 Dr. Dra. Yusnelti, 

M.Si.  (CPPBT) 

4 

 

 

Penerapan pertanian cerdas 

berbasis internet of things (iot) 

dalam budidaya tanaman sayuran 

Fuad Nurdiansyah, 

S.P., MPHB., Ph.D. 

 

5 

 

Teknologi Produksi Kopi Instan 

Liberika Tungkal Jambi dengan 

Metode Kristalisasi 

 

 

Dr. Mursalin, 

S.TP., M.Si. 
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Dalam rencana strategis 2015-2019, target di akhir periode renstra, yakni 

tahun 2019, target untuk jumlah Prototipe R & D sebanyak 7 Prototipe. Tahun 

2018 jumlah Prototipe R & D sebanyak 5 Prototipe. Dengan demikian, persentase 

capaian kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan target pada akhir periode renstra 

mencapai 71,43%. 

 

Indikator Kinerja 8. Jumlah Prototipe  Industri  

Jumlah Prototipe  Industri (TRL 7) merupakan salah satu indikator 

kinerja untuk mengukur meningkatnya Meningkatnya kualitas dan kuantitas  

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pada tahun 2018 Jumlah Prototipe 

Industri telah mencapai target yang ditetapkan.Target yang ditetapkan untuk 

indikator kinerja ini pada tahun 2018 adalah 3  Prototipe, terealisasi sebanyak 3 

buah prototipe dengan persentase capaian kinerja mencapai 100%. Persentase 

capaian kinerja indikator ini tahun 2018 lebih rendah jika dibandingkan dengan 

tahun 2017. Pada tahun 2017 persentase capaian kinerja indikator kinerja ini 

mencapai 200%, dari target sebanyak 1 Prototipe terealisasi sebanyak 2 prototipea 

akan tetapi jika dilihat dari realisasi jumlah Prototipe industri, realisasi tahun 2018 

sebanyak 3 prototipe meningkat dari tahun 2017 sebanyak 2 prototipe. Indikator 

kinerja merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2017, sehingga hanya dapat 

dibandingkan dengan capaian tahun 2017.  

Tabel 3.12 Hasil Capaian Jumlah Prototipe Industri Tahun 2018 

NO PRODUK JUDUL INDUSTRI PT 

1.  

 

Pengembangan pengolahan 

saus lokan di kelurahan 

majlis hidayah kecamatan 

kuala jambi kabupaten 

tanjung jabung timur 

provinsi jambi 

- 
Universitas 

Jambi 
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NO PRODUK JUDUL INDUSTRI PT 

2. 

 

“Starbo-afe” all in one 

sebagai starter  bahan 

organik berkualitas 

  

- 

 

Universitas 

Jambi 

3. 

 

Technocraft (teknologi 

kreatif batik foto digital) 

 
Universitas 

Jambi 

 

Dalam rencana strategis 2015-2019, target di akhir periode renstra, yakni 

tahun 2019, target untuk jumlah Prototipe Industri sebanyak 5 Prototipe. Tahun 

2018 jumlah Prototipe Industri sebanyak 3 Prototipe. Dengan demikian, 

persentase capaian kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan target pada akhir 

periode renstra mencapai 60%. 

 

SASARAN 5 :  MENGUATNYA KAPASITAS INOVASI 

Pemanfaatan teknologi dalam negeri di industri masih perlu 

ditingkatkan. Meskipun anggaran untuk penelitian semakin tahun semakin besar, 

besarnya anggaran penelitian belum mampu mendanai penelitian sampai ke hilir, 

yaitu penelitian yang mampu mendatangkan manfaat ekonomi secara langsung 

pada masyarakat luas. Oleh karena itu Sasaran Menguatnya Kapasitas Inovasi 

merupakan upaya yang harus dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja 

yang harus ditingkatkan yaitu Jumlah produk inovasi (produk hasil litbang yang 

telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna).  

Upaya nyata yang telah dilakukan adalah dengan terbitnya Peraturan 

Rektor No.6 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pemutakhiran Kurikulum Program 

Studi Universitas Jambi pada pasal 1 ayat (11) Sebagai penciri Visi Universitas 
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Jambi a World Class Entrepreneurship University maka setiap Program Studi 

Wajib memasukkan Matakuliah Kewirausahaan sebagai mata kuliah wajib 

universitas. Kemudian pada pasal 5 ayat (3) dinayatakan Dalam rangka 

mewujudkan Visi Universitas Jambi, setiap program studi perlu memasukkan 

mata kuliah yang berhubungan dengan kewirausahaan sebagai mata kuliah 

pilihan sekurang kurangnya 9 SKS. Selain itu setiap Program Studi sudah 

menerapkan Standar Mutu Penelitian salah satunya melibatkan mahasiswa dalam 

penelitian dosen.  

Untuk mencapai sasaran Sasaran menguatnya kapasitas inovasi pada 

tahun 2018 telah dianggarkan sebesar Rp 409.127.000,- dengan realisasi sebesar 

Rp 62.163.100,- atau sebesar 15,19%. Adapun tingkat capaian sasaran 

menguatnya kapasitas inovasi dapat dilihat pada tabel 3.13. 

Tabel.3.13. Capaian sasaran menguatnya kapasitas inovasi 

SASARA

N 

INDIK

ATOR 

KINERJ

A 

TAR

GET 

2015 

2016 2017 2018 

TAR

GET 

REALI

SASI 
% 

TARG

ET 

REALI

SASI 
% 

TARG

ET 

REALI

SASI 

%  

 

Menguatn

ya 

kapasitas 

inovasi  

  

  

  

  

Jumlah 

Produk 

Inovasi  
10 

pro-

duk 

- - - 

5 Buah 

Produk 

Inovasi 

16 Buah 

Produk 

Inovasi 

320% 

7 Buah 

Produk 

Inovasi 

7 Buah 

Produk 

Inovasi 

100% 

 

Indikator Kinerja 1. Jumlah Produk Inovasi 

Anggaran untuk penelitian semakin tahun semakin besar, besarnya dana 

penelitian belum mampu mendanai penelitian sampai ke hilir, hasil riset tidak 

cukup hanya sebatas menjadi prototipe, namun harus bermanfaat bagi masyarakat. 

Jumlah Produk Inovasi  merupakan salah satu indikator kinerja untuk mengukur 

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 
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sehingga sampai ke pengguna yaitu masyarakat dan industri. Kriteria produk 

inovasi adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki TKT minimal 9. 

b. Memiliki unsur kebaruan (novelty). 

c. Memiliki HKI dan potensi komersialisasinya. 

d. Memiliki keunikan (Unique Selling Point) → Sebuah proposisi penjualan 

yang unik atau dikenal sebagai USP (Unique Selling Point), merupakan 

faktor bisnis yang telah membuatnya berbeda dan atau lebih baik daripada 

yang lain. 

e. Memiliki kemanfaatan pada masyarakat. 

f. Masuk dalam bidang prioritas. 

g. Merupakan hasil riset dari lembaga litbang dan PT dalam negeri. 

 

Pada tahun 2018 target yang ditetapkan untuk indikator kinerja ini adalah 

7 buah Produk Inovasi. Pada tahun 2018 telah terealisasi 7 buah Produk Inovasi 

dengan capaian kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya, jumlah Produk Inovasi dan persentase capaian kinerja tahun 2018 

mengalami penurunan dari tahun 2017 . Data tahun 2017 jumlah produk inovasi 

terealiasi sebanyak 16 buah produk dengan persentase capaian kinerja mencapai 

320%. Indikator ini baru ditargetkan pada tahun 2017, sehingga hanya dapat 

dibandingkan tingkat capaiannya dengan tahun 2017. 

Pencapaian ke 7 (tujuh) produk inovasi tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel. 3.14 Hasil Capaian Jumlah Produk Inovasi tahun 2018 

NO PRODUK INOVASI 

LEMBAGA 

PENGHASIL/PEMILIK 

TEKNOLOGI 

PENGGUNA 

1. Penerapan pertanian cerdas berbasis 

internet of things (iot) dalam budidaya 

tanaman sayuran  

Universitas Jambi/ Fuad 

Nurdiansyah, S.P., MPHB., 

Ph.D. 

Masyarakat 

2. Teknologi produksi kopi instan liberika 

tungkal jambi dengan metode kristalisasi 

Universitas Jambi/                     

Dr. Mursalin, S.TP., M.Si 

Masyarakat 
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NO PRODUK INOVASI 

LEMBAGA 

PENGHASIL/PEMILIK 

TEKNOLOGI 

PENGGUNA 

3. Produksi probiotik probio_fm powder 

dengan menggunakan berbagai bahan 

prebiotik produksi probiotik probio_fm 

powder dengan menggunakan berbagai 

bahan prebiotik produksi probiotik 

probio_fm powder dengan menggunakan 

berbagai bahan prebiotik  

Universitas Jambi/                       

Dr. Drh. Fahmida, M.P. 

Masyarakat 

4. Rekayasa teknik pengemasan puree cabe 

merah serta pendugaan umur simpan 

Universitas Jambi/                               

Dr. Ir. Dharia Renate, M.Sc. 

Masyarakat 

5. Optimasi modifikasi carbon bersumber 

limbah industri sawit dan 

pemanfaatannya sebagai katalis dan 

absorber  

Universitas Jambi/  

Nazarudin, S.Si, M.Si., 

Ph.D. 

Masyarakat 

6. Evaluasi potensi hasil dan karakteristik 

padi lokal jambi yang adaptif pada 

agroekosistem lahan rawa lebak tadah 

hujan dataran rendah. 

Universitas Jambi/                   

Dr. Ir. Aryunis, M.P. 

Masyarakat 

7. Pengembangan Pengolahan Saus Lokan 

di Kelurahan Majlis Hidayah Kecamatan 

Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur Provinsi Jambi 

Universitas Jambi/                   

Metha Monica, S.Pi, M.P. 

 

Masyarakat 

 

Pada Renstra Universitas Jambi 2015-2019, indikator kinerja Jumlah 

produk inovasi ditargetkan sebanyak 10 produk pada tahun 2019. Jika 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan sampai dengan periode akhir Renstra 

tahun 2019  dari target total 10 produk inovasi,  pada tahun 2018 telah terealisasi 

sebanyak 7 produk inovasi dengan persentase capaian kinerja sebesar 70% dari 

target  tahun 2019. 

 

SASARAN 6 :  TERWUJUDNYA TATA KELOLA YANG BAIK 

Sasaran strategis Terwujudnya tata kelola yang baik menetapkan satu 

indikator kinerja yaitu Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik. 

Untuk mencapai sasaran Sasaran Terwujudnya tata kelola yang baik pada tahun 

2018 telah dianggarkan sebesar Rp  176.679.437.000,- dengan realisasi sebesar 
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Rp  166.380.740.916,- atau sebesar 94,17%. Adapun tingkat capaian kinerja 

indikator kinerja opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik dapat 

dilihat pada tabel 3.15. 

Tabel 3.15. Capaian Sasaran Terwujudnya Tata Kelola yang Baik 
 

SASARA
N 

INDIKA

TOR 
KINERJ

A 

TAR

GET 

2015 

2016 2017 2018 

TAR

GET 

REALI

SASI 
% 

TARG

ET 

REALI

SASI 
% 

TARG

ET 

REALI

SASI 

%  

 

Terwujud

nya tata 

kelola 

yang baik 

Opini 

penilaian 

laporan 

keuanga

n oleh 

auditor 

publik 

WTP - - - WDP WTP - WTP WTP - 

 

Indikator Kinerja 1. Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik 

 Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik merupakan 

indikator yang dapat mengukur Terwujudnya tata kelola yang baik . Universitas 

Jambi telah BLU pada bulan November 2017, akan tetapi pengelolaan keuangan 

BLU baru efektif dilaksanakan pada Januari 2018. Kondisi ini menyebabkan 

Laporan Keuangan Universitas Jambi Tahun 2018 baru akan di audit akuntan 

publik pada tahun 2019.  

Dikarenakan Universitas Jambi merupakan salah satu satker 

dilingkungan Kemenristekdikti. Pada tahun 2018 Opini penilaian laporan 

keuangan Kemenristekdikti adalah WTP, maka penilaian laporan keuangan 

Universitas Jambi pada tahun 2018 adalah WTP.  

 

3.2 REALISASI ANGGARAN 

Pagu Universitas Jambi dalam DIPA 2018 yang digunakan untuk 

mendukung pencapaian sasaran strategis Universitas Jambi tahun 2018 sebesar Rp 

363.676.835.000,-. Berdasarkan data per 31 Desember 2018, realisasi penyerapan 

DIPA Universitas Jambi tahun  anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 

330.059.298.068,- atau mencapai 90,75% dari total pagu dalam DIPA Universitas 

Jambi Tahun 2018.  
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Dari sisi jenis belanja realisasi Universitas Jambi tahun 2018 untuk 

belanja pegawai persentase realisasi anggaran sebesar 98,99%, belanja barang 

sebesar 82,47% dan belanja modal sebesar 95,12%.  Secara rinci alokasi pagu dan 

realisasi anggaran serta persentase realisasi terhadap pagu menurut jenis belanja 

disajikan pada Tabel 3.16  

Tabel 3.16. Rincian Realisasi Berdasarkan  Jenis Belanja Universitas 

Jambi Tahun 2018 

No Belanja Pagu DIPA Realisasi (SP2D) Realisasi (%) 

1 Pegawai  110.816.029.000 109.696.859.504 98,99 

2 Barang  159.359.927.000 131.427.264.492 82,47 

3 Modal  93.500.879.000 88.935.174.072 95,12 

JUMLAH  363.676.835.000 330.059.298.068 90,76 

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Universitas Jambi, 

pada tahun 2018 Universitas Jambi melaksanakan 3 program. Adapun realisasi 

DIPA atas 3 program tersebut pada TA 2018 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.17.Realisasi Anggaran 2018 Berdasarkan Program 

No. Kegiatan Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) % 

UNIVERSITAS JAMBI 363.676.835.000 330.059.298.068 90,76 

1 Penyediaan Dana Bantuan 

Operasional untuk 

Perguruan Tinggi Negeri 

dan Bantuan Pendanaan 

PTN-BH 

20.531.855.000 15.530.681.691 75,64 

2 Dukungan Manajemen 

PTN/Kopertis 

128.066.029.000 124.827.677.901 97,47 

3 Peningkatan Layanan 

Tridharma Perguruan 

Tinggi 

215.078.951.000 189.700.938.476 88,20 

 

Berdasarkan program yang dilaksanakan pada tahun 2018 realisasi 

penyerapan anggaran terbesar tahun 2018 adalah untuk dukungan manajemen 

PTN/Kopertis yaitu sebesar 97,47%, penyerapan anggaran untuk program 

peningkatan layanan tridharma perguruan tinggi sebesar 88,20% dan penyerapan 

anggaran terendah adalah program Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk 
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Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH sebesar 75,64% 

Persentase realisasi penyerapan anggaran tahun 2018 mengalami 

penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017, dan mengalami peningkatan jika 

dibandingkan dengan tahun 2016. Pada tahun 2016, dengan pagu                                   

Rp. 279.904.596.000,- terealisasi sebesar Rp. 247.039.327.379,- atau 88,26%. 

Pada tahun 2017, dengan pagu Rp. 303.054.675.000,- terealisasi sebesar Rp. 

275.381.811.967,- atau 90,87%, sedangkan di tahun 2018 dengan pagu Rp. 

363.676.835.000 terealisasi sebesar Rp. 330.059.298.068,- atau 90,76%. Secara 

umum, perkembangan realisasi penyerapan DIPA dalam periode 2016 s.d 2018 

terlihat dalam grafik berikut: 

 

 
Grafik 3.3  Perkembangan Penyerapan Anggaran DIPA  

Universitas Jambi Tahun 2016-2018 

 

Penurunan persentase daya serap anggaran 2018 dibandingkan tahun 

2017 disebabkan karena pada tahun 2018 ada beberapa belanja dari sumber dana 

Rupiah murni yang tidak bisa dibayarkan. Hal ini disebabkan menumpuknya 
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pertanggung jawaban dari unit-unit kerja pada akhir tahun anggaran, sedangkan 

Tambahan Uang Persediaan sumber dana rupiah murni pada akhir tahun anggaran 

tidak di setujui oleh KPPN. Sehingga belanja-belanja tersebut harus dimasukkan 

kedalam laporan keuangan sebagai belanja yang masih harus dibayar agar dapat 

dibayarkan pada tahun 2019.   
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan kinerja Universitas Jambi ini menyajikan informasi atas hasil-

hasil kinerja yang dicapai Tahun Anggaran 2018 secara menyeluruh sesuai 

dengan sasaran strategis dan indikator kinerjanya. Dalam laporan ini disajikan 

pembahasan dari 6 sasaran strategis dengan 23 indikator kinerja yang 

pembahasannya dilakukan berdasarkan indikator kinerja masing-masing.  

Berbagai keberhasilan maupun kekurangan sebagaimana tercermin dalam 

capaian kinerja Indikator Kinerja, telah tergambarkan secara rinci pada tabel, 

gambar dan uraian penjelasan diatas. Kita menyadari sepenuhnya bahwa untuk 

dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Universitas Jambi 

2015-2019 masih memerlukan upaya dan kerja keras, konsolidasi, serta koordinasi 

internal dan eksternal dengan stakeholder. 

Secara umum target-target Sasaran yang tercermin dalam Indikator 

Kinerja berhasil dicapai dan bahkan beberapa diantaranya berhasil melebihi yang 

ditargetkan. Namun demikian beberapa target kinerja juga belum dapat terpenuhi. 

Beberapa kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja optimal antara 

lain adalah proses revisi renstra Universitas Jambi 2015-2017 yang diselaraskan 

dengan Renstra Kemenristekdikti dan Masa Transisi dari Renstra Universitas 

Jambi 2014-2018 menjadi Renstra 2015-2019 menyebabkan beberapa indikator 

kinerja dalam Renstra 2015-2019 tidak didukung secara maksimal oleh kegiatan 

yang terdapat didalam RKAKL 2018.  

Secara umum target-target sasaran yang tercermin dalam indikator kinerja  

berhasil dicapai dan bahkan beberapa diantaranya berhasil melebihi yang 

ditargetkan. Terhadap indikator kinerja yang tidak mencapai target, untuk 

meningkatkan capaian indikator kinerja yang telah diperjanjikan dalam perjanjian 

kinerja (PK), upaya-upaya yang akan dilaksanakan adalah: 

1. Melakukan sosialisasi Renstra Universitas Jambi 2015-2019 ke Fakultas-

fakultas dilingkungan Universitas Jambi 
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2. Membuat perjanjian Kinerja antara Dekan Fakultas/Biro/Lembaga dengan 

Rektor Universitas Jambi, dalam rangka mendukung pencapaian perjanjian 

kinerja Rektor Universitas Jambi dan Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi.  

3. Meningkatkan fungsi koordinasi, pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan 

efektivitas instrumen kebijakan yang ada. 

 

Pada akhirnya dengan berbekal komitmen semua unit-unit kerja dan 

pimpinan Universitas, kesamaan persepsi dan sumberdaya yang ada, Universitas 

Jambi akan terus berupaya meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok, 

fungsi dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pendidikan tinggi. 
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Lampiran 1. 

 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS JAMBI 
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Lampiran 2. 
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