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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan 

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Universitas 

Khairun (UNKHAIR) tahun 2019 dapat dirampungkan. Dokumen ini merupakan 

laporan pertanggung-jawaban kinerja UNKHAIR kepada Pemerintah, sekaligus 

menjadi dokumen penting dalam Siklus Perencanaan, Pemantauan, dan Umpan 

balik untuk penyelenggaraan UNKHAIR tahun berikutnya. 

Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP ini adalah untuk mewujudkan 

akuntabilitas UNKHAIR kepada pihak-pihak yang memberi amanah/mandat. Selain 

itu juga sebagai sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang upaya 

apa yang telah dicapai UNKHAIR dan bagaimana proses pencapaiannya. LAKIP 

UNKHAIR ini disusun dengan cermat dan melibatkan semua unit kerja di lingkungan 

UNKHAIR. 

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, khususnya kepada civitas UNKHAIR sendiri. 

 

 

Ternate, 12 Februari 2020 
Rektor, 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Husen Alting, SH., MH 
NIP. 197203062001121002 

PERNYATAAN TELAH DI REVIU 

SATUAN PENGAWAS INTERNAL 

UNIVERSITAS KHAIRUN 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

 
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) Universitas Khairun 

Ternate untuk anggaran 2019 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi 

informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen 
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niversitas Khariun Ternate.  

 

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah 

disajikan secara akurat, andal dan valid. 

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan 

perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan 

kinerja ini. 

   

 

             Ternate, 12 Februari 2020 
             Ketua Satuan Pengawasan Internal 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) melaporkan 

capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2019 dan Rencana Strategis 

2014-2018 Universitas Khairun. Lakip merupakan tolak ukur tingkat keberhasilan/ 

kegagalan tahunan organisasi. Analisa atas capain kinerja terhadap perjanjian 

kinerja tahun 2019 dapat memungkinkan untuk diidentifikasi celah kinerja untuk 

perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. 

Pengukuran capaian kinerja berdasarkan penilaian dengan menganalisa tiap 

indikator dari sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai Renstra 2014-2018 dan 

diselaraskan dengan Renstra 2018-2022. Sasaran strategis Universitas Khairun 

tahun 2019 yang menjadi dasar penilaian kinerja tahun 2019 adalah sebagai 

berikut: 

1. Mewujudkan pendidikan bermutu, berdaya saing, dan relevan dengan 

kebutuhan masyarakat 

2. Terlaksananya riset unggulan dan strategis yang berorientasi pada 

pengembangan ilmu, kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat 

3. Terlaksananya pengabdian masyarakat yang dapat memberdayakan 

masyarakat dan mengembangkan potensi daerah untuk kesejahteraan 

4. Menguatnya tata kelola, sistem pengendalian manajemen berorientasi mutu, 

dan sistem pengawasan internal 

Hasil penilaian kinerja pada masing-masing indicator menunjukkan bahwa 

Berdasarkan perhitungan persentase capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada 

sasaran strategis I yakni Mewujudkan pendidikan bermutu, berdaya saing, dan 

relevan dengan kebutuhan masyarakat.maka terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) 

indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target pada tahun 2019 yakni: 

Jumlah mahasiswa berprestasi (54,55%). Kendala utama pencapaian pada indikator 

kinerja ini adalah partisipasi mahasiswa pada kompetisi nasional dan internasional 

yang diikuti sangat terbatas, selain itu proses pembinaan belum optimal. Kompetisi 

yang banyak diikuti mahasiswa UNKHAIR berada pada level local 

(provinsi/kab/kota). Selain itu keterbatasan pembiayaan yang dimiliki oleh UNKHAIR 

juga mempengaruhi capaian indicator ini.  Untuk meningkatkan jumlah mahasiswa 

yang berprestasi, maka UNKHAIR menyediakan sarana dan prasarana agar 

mahasiswa dapat mengembangkan kreatifitas mereka. Upaya lain yang UNKHAIR 
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lakukan dalam meningkatkan prestasi mahasiswa dilakukan melalui berbagai 

kegiatan, yaitu berupa pembinaan/olimpiade kemahasiswaan dan Kompetisi/Lomba 

Mahasiswa. Selanjutnya, indikator Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala 

(92,31%), hal ini disebabkan sulitnya dosen dalam mengumpulkan jumlah angka 

kredit kumulatif minimal dalam hal pelaksanaan penelitian dan pelaksanaan 

pengabdian masyarakat, selain itu sebagian besar dosen tidak mampu memenuhi 

target setiap tahun memiliki publikasi ilmiah minimal satu karya ilmiah dalam jurnal 

nasional terakreditasi yang terindeks Sinta maupun jurnal internasional bereputasi. 

Indikator yang belum memenuhi target selanjutnya adalah Persentase dosen 

dengan jabatan guru besar (76,94%). Upaya yang terus dilakukan untuk 

meningkatkan Persentase dosen dengan jabatan Guru Besar adalah dengan 

mendorong dosen yang telah menduduki jabatan lektor kepala dan bergelar doctor 

untuk menerbitkan karya ilmiah sesuai dengan persyaratan mencapai jabatan guru 

besar dengan memfasilitasi pelatihan penulisan karya ilmiah untuk publikasi pada 

jurnal bereputasi nasional dan internasional, serta memberikan reward kepada 

penulis yang karyanya diterbitkan pada jurnal terindeks scopus. Sementara itu, 

terdapat 5 indikator kinerja kegiatan yang telah terpenuhi bahkan melebihi target 

yang ditetapkan.  

Persentase capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) maka terlihat bahwa 

ketiga indikator kinerja kegiatan yang mendukung sasaran strategis terlaksananya 

riset unggulan dan strategis yang berorientasi pada pengembangan ilmu, kemajuan 

daerah dan kesejahteraan masyarakat telah memenuhi bahkan melebihi target 

sasaran strategis terlaksananya riset unggulan dan strategis yang berorientasi pada 

pengembangan ilmu, kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Capaian 

IKK untuk indikator Jumlah Publikasi Nasional sebesar 137%, Jumlah publikasi 

internasional sebesar 160% dan Jumlah sitasi karya ilmiah sebesar 183,50%. . 

Untuk terus meningkatkan jumlah publikasi ilmiah selain mempertahankan kegiatan 

yang tersebut diatas maka UNKHAIR melaksanakan program penulisan Manuskrip 

Jurnal Internasional bereputasi dan mengirimkan dosen untuk mengikuti workshop 

Manuskrip Jurnal Internasional bereputasi yang dilaksanakan oleh konsorsium 

Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia (KPTN-KTI). . Upaya yang telah 

dilakukan berupa mendorong dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan karya 

yang berkualitas sebelum dipublikasi. Dosen diwajibkan terlebih dahulu 

mempublikasikan karya ilmiahnya di internet, selain itu mahasiswa yang melakukan 
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sitasi pun harus mempublikasikan karya ilmiahnya juga. Cara lain untuk 

meningkatkan citasi dokumen ilmiah yang dilakukan adalah dengan menyediakan 

basis data Bibliografi (daftar pustaka yang mencangkup isi dan deskripsi artikel atau 

buku). Penyediaan basis data ini, selain akan mendongkrak visibility UNKHAIR juga 

akan memudahkan untuk saling sitasi, tidak hanya antar penulis dari UNKHAIR tapi 

juga dengan pihak luar. Guna mendukung penyediaan dan pemanfaatan basis data 

ini, telah dilakukan pelatihan pemanfaatan layanan Mendeley. 

Ukuran ketercapaian kinerja sasaran strategis Terlaksananya pengabdian 

masyarakat yang dapat memberdayakan masyarakat dan mengembangkan potensi 

daerah untuk kesejahteraan diukur menggunakan 4 (empat) indikator kinerja 

kegiatan. Berdasarkan perhitungan persentase capaian Indikator Kinerja Kegiatan 

(IKK) maka terlihat bahwa dari keempat indikator kinerja kegiatan ternyata hanya 3 

(tiga) indikator yang telah memenuhi bahkan ada yang melebihi target sasaran 

strategis Terlaksananya pengabdian masyarakat yang dapat memberdayakan 

masyarakat dan mengembangkan potensi daerah untuk kesejahteraan. Capaian IKK 

untuk indikator Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan sebesar 68% (belum 

memenuhi target), Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and 

Development/R & D) sebesar 467%, Jumlah Prototipe Industri sebesar 100%  dan 

Jumlah Produk Inovasi sebesar 100%.  

Berdasarkan perhitungan persentase capaian Indikator Kinerja Kegiatan 

(IKK)  sasaran strategis Menguatnya tata kelola, sistem pengendalian manajemen 

berorientasi mutu, dan sistem pengawasan internal, maka terlihat bahwa dari 

keempat indikator kinerja kegiatan ternyata hanya 2 (dua) indikator yang dapat 

diukur capaiannya yakni rangking PT Nasional dan akreditasi Institusi, sedangkan 

untuk indikator persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK dan Persentase 

tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK belum dapat diukur karena status 

UNKHAIR adalah perguruan tinggi satker bukan PT-BLU atau PT-BH yang 

pengelolaan keuangan perguruan tinggi diaudit oleh BPK. Capaian IKK untuk 

indikator Ranking PT Nasional sebesar 89% (belum memenuhi target), sementara 

IKK untuk indikator Akreditasi Institusi sebesar 100%. 

Hasil Pengukuran Kinerja (PK) UNKHAIR tahun 2019 berdasarkan target 

kinerja yang terdapat di dalam program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan 

yang terdapat di dalam Renstra UNKHAIR adalah sebesar 137,70%. Pengukuran 

dilakukan dengan menghitung rerata nilai capaian semua indikator kinerja, dengan 
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memakai semua nilai mulai nilai terendah yang diperoleh dari nilai indikator 

program/kegiatan yang belum terlaksana (54,55%) sampai nilai capaian indikator 

tertinggi (466,67%). 

Secara keseluruhan alokasi anggaran Universitas Khairun tahun 2019 

adalah sebesar Rp. 172.096,890,000 dilaksanakan untuk membiayai program 

dukungan manajemen PTN dan peningkatan layanan tridharma perguruan tinggi. 

Dari pagu anggaran tersebut untuk mencapai capaian kinerja berhasil terserap 

sebesar Rp. 164.328.497.076 atau persentase terserap anggaran sampai dengan 

bulan Desember 2019 adalah sebesar 95,5 %. Awal tahun 2019 UNKHAIR 

memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 135.623.000.000, mengalami revisi 

hingga triwulan IV menjadi Rp. 172.096.890.000. Daya serap anggaran tahun 2019 

mengalami peningkatan sebesar 6,5%, begitu pula dengan realisasi fisik juga 

mengalami peningkatan sebesar 4%. Sementara itu, realisasi pendapatan untuk 

periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar 

Rp.59.071.568.890,- atau mencapai 73,12 persen dari estimasi pendapatan yang 

ditetapkan sebesar Rp.80.127.713.000,-. Pendapatan UNKHAIR terdiri dari 

Pendapatan Jasa, Pendapatan Pendidikan dan Pendapatan Lain-lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

a. Gambaran Umum 

 

Universitas Khairun (UNKHAIR) sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 

terkemuka di Provinsi Maluku Utara, memiliki tanggung jawab untuk ikut dan 

berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang 

diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 

1964 sampai dengan saat ini,institusi telah memasuki usia ke 55 tahun pada tanggal 

15 Agustus 2020 mendatang. Namun, sebagai PTN, UNKHAIR baru memasuki usia 

ke 15 tahun sejak alih status, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2004 tertanggal 17 Maret 2004. Seiring dengan berjalannya waktu, 

UNKHAIR terus berbenah diri ke arah yang lebih baik, hingga kepemimpinan 

periode terdahulu juga berangkat dengan niat yang sama “Menjadikan UNKHAIR 

sebagai rumah besar pengembangan Ilmu Pengetahuan”. UNKHAIR sebagai salah 

satu perguruan tinggi dalam mengemban visi dan misi dihadapkan pada tiga isu 

utama  yaitu  organisasi, personil, dan manajemen dalam mewujudkan fungsinya 

mengembangkan kemampuan, watak kecerdasan yang inovatif, responsif, kreatif 

melalui tridharma dalam bingkai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

kemanusiaan. 

Pada awal pendirian, tujuan utama UNKHAIR didirikan adalah untuk: 

1).memberikan kesempatan kepada para lulusan SLTA yang mempuyai kualifikasi 

akademik yang baik dan mau melanjutkan studi keperguruan tinggi; 

2).Mempersiapkan tenaga sarjana muda dan sarjana  yang mampu menggelola 

pendidikan, pemerintahan dan pembangunan di Maluku Utara; dan 3).sebagai salah 

satu institusi pelengkap bagi perjuangan pembentukan Provinsi Maluku Utara. 

Berdasarkan peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 37 

Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun mempunyai 

tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam 

sekelompok disiplin ilmu kelautan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi 

syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Arah pengembangan UNKHAIR telah ditetapkan dalam tahapan 

renstra/milestone pengembangan sejak tahun 2009 hingga pencapaian terhadap 

visi yakni “Maju Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni 

Berbasis Kepulauan dan Kemajemukan pada Tahun 2029”. Tahapan 

renstra/milestone pertama tahun 2009-2013 disebut sebagai tahun peletakan dasar 

tata kelola kelembagaan dan penjaminan mutu menuju pembentukan Badan 

Layanan Umum (BLU), milestone kedua 2013-2017 sebagai tahun penguatan tata 

kelola, berorientasi mutu, berbasis kebutuhan pemangku kepentingan telah 

dilaksanakan dan menghasilkan capaian hasil yang baik. Saat ini memasuki 

milestone ketiga tahun 2017 

- 2021 yang disebut sebagai 

tahun pengembangan tata 

kelola BLU bagi kelas-kelas 

pembelajaran berbasis riset 

dengan mengaju pada pola 

ilmiah pokok UNKHAIR 

sebagaimana tertuang 

dalam statuta UNKHAIR 

berdasarkan peraturan 

Menteri Riset, Teknologi, 

dan Pendidikan Tinggi Nomor 83 tahun 2017 yang diarahkan pada pengembangan 

universitas berbasis kepulauan dan kemajemukan.  

Strategi pengembangan UNKHAIR saat ini diarahkan pada pengembangan 

mutu pendidikan yang berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa lulusan SMA/SMK/MA yang tidak 

melanjutkan studinya di jenjang pendidikan tinggi di Indonesia dan Provinsi Maluku 

Utara khususnya masih tinggi jumlahnya. Selain itu, jumlah pengangguran masih 

tinggi yang sebagian terdata berasal dari lulusan pendidikan tinggi. Selain itu, 

jumlah pengangguran masih tinggi yang sebagian terdata berasal dari lulusan 

pendidikan tinggi. Outcome pendidikan yang dihasilkan UNKHAIR diharapkan tidak 

saja dalam bentuk lulusan yang siap kerja (aspek employability), namun juga 

memiliki jiwa kewirausahaan (entrepreneurship). Pengembangan IPTEKS melalui 

riset unggulan strategis dan terpublikasi untuk kemajuan daerah dan bangsa juga 

dilakukan melalui kegiatan penelitian dalam berbagai bentuk, baik yang diprakarsai 
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oleh UNKHAIR maupun dalam bentuk kerjasama dengan berbagai institusi lain. 

Namun demikian, pemanfaatannya secara langsung oleh masyarakat luas belum 

optimal. Upaya untuk mendorong dan memfasilitasi seluruh sivitas akademika 

dalam menghasilkan inovasi-inovasi dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang 

bermanfaat langsung bagi masyarakat, termasuk upaya-upaya untuk melakukan 

hilirisasi produk penelitian saat ini terus dilakukan salah satunya adalah dengan 

meningkatkan alokasi dana untuk kegiatan riset unggulan produktif.  

Strategi pengembangan inovasi pengabdian kepada masyarakat berbasis 

kepulauan dan kemajemukan untuk kesejahteraan masyarakat juga terus 

dioptimalkan melalui peningkatan jumlah produk inovasi yaitu produk hasil litbang 

yang telah diproduksi dan dimanfaatkan oleh pengguna yang didanai oleh institusi 

maupun dalam bentuk kerjasama dengan berbagai institusi lain. UNKHAIR juga aktif 

dalam penyelenggaraan berbagai seminar nasional dan internasional sebagai 

media publikasi hasil riset dan pengabdian selain peningkatan luaran hasil kegiatan 

riset yang lebih merata di kalangan dosen UNKHAIR berupa publikasi ilmiah pada 

jurnal ilmiah internasional bereputasi, paten, produk inovasi dan kebijakan yang 

mampu menjawab berbagai permasalahan pembangunan nasional, khususnya di 

Maluku Utara. 

Penguatan tata kelola, berbasis mutu dan sistem pengawasan internal juga 

merupakan bagian dari strategi pengembangan UNKHAIR. Saat ini terdapat 8 

(delapan) fakultas dan 1 (satu) Program Pascasarjana. Ke 8 (delapan) fakultas 

tersebut adalah : (1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, (2) Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis, (3) Fakultas Hukum, (4), Fakultas Pertanian (5), Fakultas Perikanan dan 

Ilmu Kelautan (6) Fakultas Ilmu Budaya, (7) Fakultas Teknik, dan (8) Fakultas 

Kedokteran. Program studi aktif yang dimiliki UNKHAIR secara keseluruhan 

berjumlah 43 Program Studi yang terdiri dari: 6 Program Studi Magister; 35 

Program Studi Sarjana; 1 Program Studi Diploma, dan. 1 Program Studi Profesi. 

Sementara itu juga terdapat 1 Program Studi Profesi yakni Program Studi Profesi 

Dokter baru menerima mahasiswa pada tahun akademik 2020-2021. Untuk 

Program Pasca Sarjana, 1 Program Studi baru yakni Program Studi Teknik Sipil 

juga baru memperoleh ijin pembukaan program studi dan aktif menerima 

mahasiswa baru pada tahun akademik 2020-2021. 

Secara institusi UNKHAIR telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi “B” 

(Baik) oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (berdasarkan SK BAN-PT 
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nomor 78/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2015) yang memiliki masa berlaku hingga 09 

Januari 2020, dari 45 program studi; 4 % atau 2 Program Studi yang baru terdaftar, 

4 % atau 2 Program Studi yang Berstatus Tidak Terakreditasi, 4% atau 2 program 

studi diantaranya masih berada pada level Akreditas C, 78% atau 35 program studi 

Program studi yang memiliki akreditasi B dan 9% atau 4 Program Studi yang 

terakreditasi A  dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), 

Sesuai dengan revitalisasi tugas, fungsi dan kewenangan Universitas 

Khairun, maka strategi kebijakan ke depan diarahkan untuk : (1). Meningkatkan 

Angka Partisipasi Kasar (APK), mahasiswa yang berwirausaha, lulusan bersertifikat 

kompetensi dan profesi, program studi terakreditasi minimal B, lulusan perguruan 

tinggi yang langsung bekerja, perguruan tinggi yang menerapkan SNDIKTI, 

Kurikulum berbasis KKNI, mahasiswa berprestasi, dan mutu LPTK dalam 

penyelenggaraan pendidikan akademik; (2). Meningkatkan peringkat Universitas 

Khairun dalam ranking 100 perguruan Tinggi di Indonesia dan Perguruan Tinggi 

berakreditasi A (unggul); (3). Meningkatkan jumlah dosen dan SDM yang 

berkualifikasi doktor, SDM yang meningkat karir dan kompetensinya, dan revitalisasi 

sarpras PTN dan Litbang; (4). Meningkatkan jumlah publikasi internasional, 

Kekayaan Intelektual yang didaftarkan, prototipe hasil R&D, dan prototipe industry; 

(5). Meningkatkan jumlah produk inovasi yaitu produk hasil litbang yang telah 

diproduksi dan dimanfaatkan oleh pengguna; (6). Meningkatkan efisiensi 

perencanaan penganggaran, opini laporan keuangan BPK, nilai AKIP, Indeks 

Kepuasan Pelayanan, kasus hukum yang dapat diselesaikan, kesesuaian 

kompetensi pejabat, serta rasio data dan knowledge Iptek Dikti yang dimanfaatkan; 

dan (7). Meningkatkan unit organisasi dan satker yang bersih dari penyimpangan 

material. 

 

b. Dasar Hukum 

Laporan akuntabilitas kinerja UNKHAIR tahun 2018 disusun berdasarkan: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi; 
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah 

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Perintah di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi; 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 37 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas 

Khairun; 

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019; 

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang 

Pendirian Universitas Khairun; 

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 83 Tahun 2017 Statuta Universitas Khairun; 

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor Nomor 255/M/KPT/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian 

Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019. 

 

c. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi 

UNKHAIR terus berupaya meningkatkan kinerja dan pelayanan 

penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Berdasarkan peraturan Menteri 

Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 37 Tahun 2017 tentang Organisasi dan 
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Tata Kerja Universitas Khairun, tugas pokok UNKHAIR sebagai perwakilan 

pemerintah adalah menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi 

dalam sekelompok disiplin ilmu kelautan, teknologi, dan/atau seni dan jika 

memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai institusi pemerintah, 

UNKHAIR merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan memiliki fungsi pelayanan kebutuhan dasar 

pendidikan tinggi dengan menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi melalui 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Sejak ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berdasarkan 

Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2004, institusi ini terus berbenah diri ke 

arah yang lebih baik. Pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan 

tinggi di lingkungan UNKHAIR bertujuan meningkatkan kinerja dan pelayanan 

penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Organ manajemen tatakelola di Universitas Khairun terdiri dari Senat, Rektor, 

Satuan Pengawas Internal dan Dewan Penyantun sesuai Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2017. Secara rinci Struktur 

Organisasi UNKHAIR sebagai berikut: 

1. UNKHAIR dipimpin oleh seorang Rektor dengan 3 (Tiga) Wakil Rektor: 

a. Wakil Rektor Bidang Akademik 

b. Wakil Rektor Bidang Umum dan keuangan 

c. Wakil Rektor Kerjasama, Kemahasiswaan dan Alumni 

2. Pelayanan Administrasi dilaksanakan oleh 2 Biro: 

a. Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan  (BAKP) 

b. Biro Umum, Kepegawaian dan Keuangan (BUKK) 

3. UNKHAIR terdiri dari 8 Fakultas dengan 1 program studi diploma III, 35 

Program Studi  S1 dan 7 Program Studi S2 dan 2 Program Profesi, dengan 

rincian: 

a. Fakultas Hukum  

1) Program Studi Ilmu Hukum (S-1) 

b. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

1) Program Studi Ekonomi Pembangunan (S-1) 

2) Program Studi Manajemen (S-1) 

3) Program Studi Akuntansi (S-1) 
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c. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  

1) Program Studi Pendidikan Fisika (S-1) 

2) Program Studi Pendidikan Matematika (S-1) 

3) Program Studi Pendidikan Biologi(S-1) 

4) Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia(S-1) 

5) Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris(S-1) 

6) Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan(S-1) 

7) Program Studi Pendidikan Geografi (S-1) 

8) Program Studi Pendidikan Kimia (S-1) 

9) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S-1) 

10) Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini (S-1) 

11) Pendidikan Profesi Guru 

d. Fakultas Pertanian 

1) Program Studi Agroteknologi (S-1) 

2) Program Studi Ilmu Tanah (S-1) 

3) Program Studi Teknologi Pertanian (S-1) 

4) Program Studi Peternakan (S-1) 

5) Program Studi Kehutanan (S-1) 

6) Program Studi Agribisnis(S-1) 

e. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 

1) Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan(S-1) 

2) Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan(S-1) 

3) Program Studi Ilmu Kelautan(S-1) 

4) Program Studi Budi Daya Perairan(S-1) 

f. Fakultas Ilmu Budaya 

1) Program Studi Sastra Indonesia(S-1) 

2) Program Studi Sastra Inggris(S-1) 

3) Program Studi Ilmu Sejarah(S-1) 

4) Program Studi Antropologi Sosial(S-1) 

5) Program UPW (Diploma-3) 

g. Fakultas Teknik 

1) Program Studi Teknik Sipil (S-1) 

2) Program Studi Teknik Mesin (S-1) 

3) Program Studi Teknik Elektro (S-1) 
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4) Program Studi Teknik Arsitek (S-1) 

5) Program Studi Teknik Informatika (S-1) 

6) Program Studi Teknik Pertambangan (S-1) 

h. Fakultas Pendidikan Kedokteran 

1) Pendidikan Dokter (S-1) 

2) Pendidikan Profesi Kodekteran 

i. Program Pascasarjana 

1) Program Studi Manajemen (S-2) 

2) Porgram Studi Ilmu Ekonomi (S-2) 

3) Program Studi Ilmu Hukum (S-2) 

4) Program Studi Ilmu Kelautan (S-2) 

5) Program Studi Ilmu Pertanian (S-2) 

6) Program Pendidikan Biologi (S-2) 

7) Program Stud Tekhnik Sipil (S-2) 

4. UNKHAIR mempunyai 2 Lembaga: 

a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 

b. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) 

5. UNKHAIR ditunjang dengan beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT): 

a. UPT Perpustakaan 

b. UPT Teknologi, Informasi dan komunikasi 

c. UPT Bahasa 

d. UPT Laboratorium Dasar dan terpadu 

e. UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan 

6. Satuan Pengawas Internal (SPI) 

7. Dewan Penyantun 

Gambaran tentang Struktur organisasi UNKHAIR saat ini dapat dlihat pada 

gambar 1.2. berikut ini: 
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Gambar 1.2. 

Struktur Organisasi Universitas Khairun 
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d. Permasalahan Utama Yang dihadapi Organisasi 

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi UNKHAIR pada tahun 2019 antara 

lain: 

1. Persentase jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu masih belum optimal. 

Selain itu Secara kuantitas, jumlah lulusan yang dapat diwisuda tidak 

sebanding dengan jumlah mahasiswa pendaftar setiap tahunnya; 

2. Persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya masih belum 

terlacak secara optimal melalui Tracer study; 

3. Jumlah mahasiswa berprestasi di tingkat nasional dan internasional serta 

tingkat kreatifitas dan jiwa kewirausahaan mahasiswa yang masih minim; 

4. Jabatan fungsional tenaga kependidikan, penerapan jabatan fungsional bagi 

tenaga kependidikan masih belum berjalan dengan baik; 

5. Kesesuaian kompetensi jabatan untuk staf akademik dan non akademik; 

6. Publikasi ilmiah melalui jurnal terindeks yang bereputasi belum optimal; 

7. Masih minimnya kepemilikan hak paten;  

8. Minat penelitian dan program-program pengabdian kepada masyarakat baik 

oleh dosen (individu atau kelompok), dosen bersama mahasiswa, maupun 

mahasiswa (individu atau kelompok) belum optimal; 

9. Presentase dosen berkualifikasi S3, dosen dengan jabatan fungsional Lektor 

Kepala dan Guru Besar masih belum optimal. belum optimal; 

10. Pemanfaatan Sistem informasi dalam upaya mensinergikan perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi belum optimal; 

11. Jumlah Kerjasama UNKHAIR di dalam negeri dan luar negeri belum 

memberikan belum ditindaklanjuti dengan kegiatan yang memberikan nilai 

tambah bagi pengembangan institusi; dan 

12. Kemandirian finansial, persentase pendapatan hingga tahun 2019 masih 

dominan dari sumber biaya pendidikan. UNKHAIR masih terus berupaya 

meningkatkan pendapatan non-biaya pendidikan melalui kerjasama dengan 

berbagai pihak, dan optimalisasi pemanfaatan asset serta dalam proses 

pengajuan perubahan dari Satker menjadi Badan Layanan Umum (BLU) agar 

fleksibilitas pengelolaan keuangan dalam memberikan pelayanan dapat 

dilakukan secara optimal; 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

 

a.  Rencana Strategis 

Rencana strategis merupakan dokumen penting untuk masa depan sebagai 

produk dari sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Perencanaan 

program dalam Rencana Strategis UNKHAIR mengacu pada Rencana Strategis 

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sasaran Strategis 

UNKHAIR yang tertuang dalam dokumen rencana strategis tahun 2014-2018 

adalah sebagai berikut: 

1) Terwujudnya pendidikan bermutu, berdaya saing, dan relevan dengan 

kebutuhan masyarakat, 

2) Terlaksananya riset unggulan dan strategis yang berorientasi pada 

pengembangan ilmu, kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat 

3) Terlaksananya pengabdian masyarakat yang dapat memberdayakan 

masyarakat dan mengembangkan potensi daerah untuk kesejahteraan. 

4) Terciptanya tata kelola, sistem pengendalian manajemen berorientasi mutu, 

dan sistem pengawasan internal. 

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 maka 

UNKHAIR perlu menyelaraskan rencana strategisnya dengan kebijakan dan 

regulasi terbaru yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi. Penyelarasan tersebut juga berkaitan dengan berakhirnya periode masa 

kepemimpinan Rektor UNKHAIR (2013-2017) dan mengawali periode masa 

kepemimpinan berikutnya (2017-2021) sehingga Rencana Strategi 2018-2022 telah 

dilakukan hal tersebut dengan tetap mempertimbangkan sasaran strategis yang 

telah ditetapkan untuk perencanaan strategis tahun 2019. 
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Sasaran yang ingin dicapai sesuai arah kebijakan yang tertuang dalam 

dokumen rencana strategis UNKHAIR tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan mutu pendidikan yang berdaya saing, dan relevan dengan 

kebutuhan masyarakat 

2. Pengembangan IPTEKS melalui riset unggulan strategis dan terpublikasi 

untuk kemajuan daerah dan bangsa 

3. Pengembangan inovasi pengabdian kepada masyarakat berbasis kepulauan 

dan kemajemukan untuk kesejahteraan masyarakat 

4. Penguatan tata kelola, berbasis mutu dan sistem pengawasan internal 

Arah kebijakan berdasarkan tujuan, sasaran strategis, program dan indikator 

capaian kinerja yang merupakan operasionalisasi Rencana Strategis Universitas 

Khairun Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 2.1. 
Rencana Strategi UNKHAIR Tahun 2018-2022 

Tujuan, Sasaran Startegis (TSS), Program dan Indikator Capaian Kinerja (PICK Target capaian 
Keterangan 

Program Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 

TSS.1-PICK 
Pengembangan Mutu Pendidikan yang Berdaya Saing, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat 

1. Program Pemerataan 
dan Perluasan Akses 
Memperoleh dalam 
Pendidikan Tinggi 

Pembukaan program studi baru untuk Program sarjana 
(S1) dan Program Profesi 

1 1 2 2 2 Nominal 

Pembukaan program studi baru untuk Program Magister  1 2 2 2 2 Nominal 

Pembukaan program studi baru untuk Program Doktor  0 1 1 1 0 Nominal 

Peningkatan penerima beasiswa bagi mahasiswa kurang 
mampu dan berprestasi 

4.121  4.327  4.533  4.739 4.945 Kumulatif 

Persentase Pengembangan sarana dan prasarana 
pembelajaran (%)  

75 90 100 100 100 Kumulatif 

Peningkatan jumlah lulusan bersertifikat kompetensi dan 
profesi 

0 10 12 16 18 Nominal 

Persentase Peningkatan akreditasi baik dan unggul (%) 73 84 89 92 96 Kumulatif 

2. Promosi dan 
sosialisasi UNKHAIR 

Terlaksananya sosialisasi di kab/kota se Provinsi Maluku 
Utara 

1 1 1 1 1 Nominal 

Peningkatan Jumlah peminat Masuk UNKHAIR 7200 7700 8300 8900 9500 Kumulatif 

Persentase lulusan yang berkerja sesuai dengan bidang 
keilmuan (%) 

82 85 88 91 93 Kumulatif 

3. Program 
pengembangan 
kurikulum berbasis 
KKNI sesuai 
perkembangan 
regulasi 

Terlaksananya lokakarya kurikulum PS setiap 4 tahun 1 1 1 1 1 Kumulatif 

Ketepatan waktu lulusan mahasiswa (%) 20 25 30 35 40 Kumulatif 

Rata-rata lama studi mahasiswa (tahun) 4,5  4,3  4,5  4,3  4,2  Kumulatif 

Rata-rata IPK 3.31 3.33 3,35 3,37 3,40 Kumulatif 

Persentase serapan pasar kerja lulusan kurang dari 6 bulan 70 72 74 76 80 Kumulatif 

Terlaksananya proses evaluasi pembelajaran  1 1 1 1 1 Kumulatif 

4. Program 
pengembangan 
penalaran ilmiah, 
minat bakat dan 

Prestasi mahasiswa tingkat local dan regional 65 90 125 155 180 Nominal 

Prestasi mahasiswa tingkat  nasional 7 9 11 13 15 Nominal 

Prestasi mahasiswa tingkat internasional 2 2 2 2 3 Nominal 

Jumlah rata- rata Mahasiswa penerima beasiswa 1800 1800 1800 2000 2000 Kumulatif 
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Tujuan, Sasaran Startegis (TSS), Program dan Indikator Capaian Kinerja (PICK Target capaian 
Keterangan 

Program Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 

kesejahteraan 
mahasiswa 

Jumlah Mahasiswa yang memperoleh modal usaha 80 100 120 140 160 Kumulatif 

5. Program 
pengembangan 
kualitas tenaga 
pendidik dan tenaga 
kependidikan 

Jumlah Dosen berkualifikasi doktor 113 123 134 149 152 Kumulatif 

Jumlah Dosen tersertifikasi 443 453 463 473 483 Kumulatif 

Jabatan fungsional guru besar 5 8 11 14 17 Kumulatif 

Jabatan fungsional lector kepala 138 142 158 162 174 Kumulatif 

Jumlah tenaga kependidikan berkualifikasi magister 7 10 12 15 18 Kumulatif 

Jumlah tenaga kependidikan bersertifikat kompetensi. 2 2 2 2 2 Nominal 

Presentase keanggotaan tenaga pendidik dalam organisasi 
keilmuan (%) 

30 35 40 45 50 Kumulatif 

Persentase serapan dana pada unit kerja (%) 85 87 90 93 95 Kumulatif 

6. Program peningkatan 
sarana dan prasarana 
penunjang 
pembelajaran 

Persentase ketersediaan LCD/proyektor pada ruang kelas  70 80 85 95 100 Kumulatif 

Jumlah koleksi bahan pustaka/teks book per judul pada 
setiap program studi 

320 350 380 410 440 Kumulatif 

Ketersediaan, poliklinik,laboratorium, studio,kebun 
percobaan,bengkel 

1 1 1 1 1 Nominal 

Penyediaan langganan jurnal ilmiah bereputasi berbasis 
bidang keilmuan 

5 8 10 12 14 Nominal 

Penyediaan ganset pada setiap fakultas 2 1 1 1 1 Nominal 

Penyediaan dan peningkatan jumlah daya tampung 
mahasiswa pada Rusunawa  

120  225  225  225  225  Kumulatif 

TSS.2-PICK 
Pengembangan IPTEKS Melalui Riset Unggulan Strategis dan Terpublikasi Untuk Kemajuan Daerah dan Bangsa 

1. Program 
pengembangan 
manajemen akademik 
berbasis Information 
and Communication 
Technology (ICT) 

Peningkatan kapasitas bandwidth (Kbps) 12000 14000 16000 16000 16000 Kumulatif 

 Kegiatan Pemanfaatan system informasi akademik 
(SIMAK) yang terintegrasi dengan PD-Dikti dan BAN-PT 

1 1 1 1 1 Nominal 

Persentase system aplikasi yang terintegrasi 
(Registrasi, pembayaran, ulp, beasiswa, pengaduan, 
penerimaan maba, publikasi jurnal, verifikasi ukt, e-
learning)  

75 80 85 90 95 Kumulatif 

 Aksesibilitas dan fisibilitas data dalam sistim informasi (%) 70 80 85 90 95 Kumulatif 
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Tujuan, Sasaran Startegis (TSS), Program dan Indikator Capaian Kinerja (PICK Target capaian 
Keterangan 

Program Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 

2. Peningkatan kapasitas 
SDM dibidang 
penelitian 

Peningkatan status lembaga LP2M dari madya - utama Madya Madya Utama Utama Utama Kumulatif 

Peningkatan jumlah minat penelitian 250 265 275 285 295 Kumulatif 

Jumlah penerima hibah penelitian nasional 45 55 65 75 85 Kumulatif 

Peningkatan jumlah penelitian dosen setiap tahun 205 215 225 250 270 Kumulatif 

Jumlah publikasi ilmiah nasional terakreditasi 140 150 160 170 180 Kumulatif 

Jumlah publikasi ilmiah internasional  50 60 75 90 105 Kumulatif 

Jumlah Haki 19 20 34 47 55 Kumulatif 

TSS.3-PICK 
Pengembangan Inovasi Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kepulauan dan Kemajemukan Untuk Kesejahteraan Masyarakat 

1. Program peningkatan 

kapasitas SDM 
dibidang pengabdian 
kepada masyarakat 

Peningkatan jumlah minat penelitian 240 265 314 348 395 Kumulatif 

Jumlah penerima hibah pengabdian kepada masyarakat 11 16 21 27 33 Kumulatif 

Peningkatan jumlah pengabdian dosen setiap tahun 220 250 280 320 365 Kumulatif 

Peningkatan Inovasi teknologi tepat guna 3 5 8 12 17 Kumulatif 

Penyediaan jasa layanan dan atau bantuan bursa kerja, 
konsultasi public, terhadap stakeholder 

1 1 1 1 1 Kumulatif 

TSS.4-PICK 
Penguatan Tata Kelola, Berbasis Mutu dan Sistem Pengawasan Internal 

1. Program penguatan 

capacity building 
dalam pelaksanaan tri 
dharma pendidikan 
tinggi 

Penataan regulasi  2 4 5 6 7 Nominal 

2. Program menguatkan 
tata kelola dan sistem 
pengendalian 
manajemen di setiap 
unit 

Peningkatan tata kelola keuangan menuju sistem Badan 
Layanan Umum (%) 

75 100 100 100 100 Kumulatif 

Presentasi tingkat kepatuhan unit kerja dalam 
melaksanakan SPMI 

75 80 85 90 95 Kumulatif 

Presentase capaian realisasi dari target perencanaan 90 92 95 97 98 Kumulatif 

Presentasi ketepatan waktu penyampaian laporan 
keuangan pada setiap unit  kerja 

80 90 95 100 100 Kumulatif 

Peningkatan penggunaan system layanan  90 92 95 97 98 Kumulatif 
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Tujuan, Sasaran Startegis (TSS), Program dan Indikator Capaian Kinerja (PICK Target capaian 
Keterangan 

Program Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 

3. Program Peningkatan 
layanan mutu 
pendidikan 

Peningkatan peringkat UNKHAIR secara nasional 119 112 107 98 95 Kumulatif 

Pengajuan perolehan sertifikasi ISO 0 1 1 1 1 Nominal 

Jumlah program studi terakreditasi A (unggul) 1 1 1 1 1 Nominal 

Jumlah program studi terakreditasi B (baik sekali)  30 35 38 41 41 Kumulatif 

Penyediaan dan pengembangan pedoman / SOP standar 
mutu akademik 

30 40 50 60 70 Kumulatif 

Peningkatan status kelembagaan  1 1 1 1 1 Nominal 

Penerapan manajemen berbaisis kinerja 1 1 1 1 1 Nominal 

Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan 
peningkatan budaya mutu secara berkelanjutan 

1 1 1 1 1 Kumulatif 

4. Program 
Restrukturisasi 
Birokrasi 

Peningkatan jumlah kerjasama di tingkat lokal 10 10 10 10 10 Nominal 

 Peningkatan jumlah kerjasama di tingkat nasional 
(Kementrian/PT/Badan/BUMN 

20 25 30 35 40 Kumulatif 

  Peningkatan jumlah kerjasama di tingkat internasional 7 9 12 16 20 Kumulatif 

  Penetapan zona bebas korupsi 1 1 1 1 1 Kumulatif 

  Pelaksanaan survei tingkat kepuasan pengguna dan 
pemangku kepentingan 

1 1 1 1 1 Kumulatif 

 

b. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai dari suatu tujuan dan sasaran strategis serta kegiatan yang 

dilakukan dalam kurun waktu tertentu dalam bentuk output, outcome yang akan dijadikan basis untuk menilai keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian visi dan misi organisasi. Guna mewujudkan manajemen tatakelola yang efektif, transparan 

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka sebagai target kinerja tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam 

dokumen perencanaan Penetapan kinerja berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai perjanjian kinerja yang 

ditandanganioleh Rektor yang selanjutnya akan dievaluasi pencapaian kinerja sebagaimana dalam perjanjian kinerja 

tersebut setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja UNKHAIR tahun 2019 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.2. 

Perjanjian Kinerja UNKHAIR Tahun 2019 

Sasaran Strategis 

Indikator Kinerja 
Target 
2019 

1 Mewujudkan pendidikan bermutu, berdaya saing dan relevan dengan 
kebutuhan masyarakat 

  1 Jumlah mahasiswa berwirausaha 75 

  2 Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi 25 

  3 Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B 80 

  4 Jumlah mahasiswa berprestasi 11 

  5 Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung 
Bekerja 

40 

  6 Persentase Dosen Berkualifikasi S3 22 

  7 Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala 26 

  8 Persentase dosen dengan jabatan guru besar 1,3 

2 Terlaksananya riset unggulan dan strategis yang berorientasi pada 
pengembangan ilmu, kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat  

  1 Jumlah Publikasi Nasional 100 

  2 Jumlah Publikasi Internasional 100 

  3 Jumlah Sitasi Karya Ilmiah 200 

3 Terlaksananya pengabdian masyarakat yang dapat memberdayakan 
masyarakat dan mengembangkan potensi daerah untuk kesejahteraan  

  1 Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan 25 

  2 Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research 
and Development/R & D) 

3 

  3 Jumlah Prototipe Industri 3 

  4 Jumlah Produk Inovasi 1 

4 Menguatnya tata kelola, sistem pengendalian manajemen berorientasi 
mutu, dan sistem pengawasan internal.  

  1 Ranking PT Nasional 114 

  2 Akreditasi Institusi B 

  3 Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK 0 

  4 Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK 0 

 

Selain memuat pernyataan indikator kinerja utama, perjanjian kinerja juga 

mencantumkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan 

pelayanan selama tahun 2019  sebagaimana terlihat pada table 2.3. berikut ini:   
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Tabel 2.3. 

Alokasi Anggaran UNKHAIR Tahun 2019 

Kegiatan Anggaran 

[2642] Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan 
Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan 
Bantuan Pendanaan PTN-BH 

Rp. 9.430.000.000 

[5741] Kegiatan Dukungan Manajemen 
PTN/KOPERTIS 

Rp. 82.340.455.000 

[5742] Kegiatan Peningkatan Layanan Tridharma 
Perguruan Tinggi 

Rp. 80.326.435.000 

Total Rp. 172.096.890.000 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas kinerja organisasi merupakan sebuah kewajiban untuk 

memberitahukan, menjelaskan terhadap kinerja pengelolaan organisasi yang 

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

kegiatan atau sasaran strategis yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi, 

Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi. Pelaksanaan pengukuran kinerja didasarkan 

pada indicator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan adanya informasi kinerja yang 

lengkap, suatu unit organisasi dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat 

memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan, dan meningkatkan kinerja. 

 

a. Capaian Kinerja Organisasi 

 

Arah pengembangan pencapaian terhadap visi Universitas Khairun tahun 

2029 didasarkan pada isu-isu strategis baik internal maupun eksternal sebagai 

upaya mewujudkan visi “Maju Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, 

dan Seni Berbasis Kepulauan dan Kemajemukan pada Tahun 2029”. Strategi 

pengembangan Universitas Khairun tahun 2018-2022 diarahkan pada:1). 

Pengembangan mutu pendidikan yang berdaya saing, dan relevan dengan 

kebutuhanmasyarakat; 2). Pengembangan IPTEKS melalui riset unggulan strategis 

dan terpublikasi untuk kemajuan daerah dan bangsa; 3). Pengembangan inovasi 

pengabdian kepada masyarakat berbasis kepulauan dan kemajemukan untuk 

kesejahteraan masyarakat; 4). Penguatan tata kelola, berbasis mutu dan sistem 

pengawasan internal. 

Analisis capaian kinerja UNKHAIR diarahkan pada pelaksanaan program 

dalam rangka mencapai sasaran strategis khususnya pada tataran outcome dan 

output penting. Setiap kegiatan diukur ketercapaiannya menggunakan indikator 

kinerja kegiatan (IKK). Persentase capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 
Capaian IKK = Realisasi/Target x 100 % 

Untuk mengetahui ketercapaian indikator masing-masing kegiatan perlu 

dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Capaian kinerja UNKHAIR pada tahun 
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2019 dapat terlihat dari pencapaian sasaran yang terukur berdasarkan indikator 

kinerja berikut ini: 

Tabel 3.1 
Laporan Kinerja Universitas Khairun Tahun 2019 

Sasaran Strategis 
Tahun 
2018 

Tahun 2019 

Indikator Kinerja Capaian Target Capaian 

1 Mewujudkan pendidikan bermutu, berdaya saing dan relevan dengan kebutuhan 
masyarakat 

1 Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 75 75 78 

2 Persentase lulusan bersertifikat kompetensi 
dan profesi 

- 25% 75% 

3 Persentase prodi terakreditasi minimal B 77% 80% 90% 

4 Jumlah mahasiswa berprestasi 8 11 6 

5 Persentase lulusan yang langsung bekerja 
sesuai bidangnya 

39,38% 40% 42% 

6 Persentase dosen berkualifikasi S3 21% 22% 23% 

7 Persentase dosen dengan jabatan lektor 
kepala 

26% 26% 24% 

8 Persentase dosen dengan jabatan guru besar 1% 1,3% 0,83% 

2 Terlaksananya riset unggulan dan strategis yang berorientasi pada pengembangan ilmu, 
kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat  

1 Jumlah publikasi nasional 114 100 137 

2 Jumlah publikasi internasional 132 100 160 

3 Jumlah sitasi karya ilmiah 197 200 367 

3 Terlaksananya pengabdian masyarakat yang dapat memberdayakan masyarakat dan 
mengembangkan potensi daerah untuk kesejahteraan 

1 Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan 24 25 17 

2 Jumlah Prototipe Penelitian & Pengembangan 
(Research and Development/R & D) 

- 3 14 

3 Jumlah Prototipe Industri - 3 3 

4 Jumlah Produk Inovasi - 1 1 

4 Menguatnya tata kelola, sistem pengendalian manajemen berorientasi mutu, dan sistem 
pengawasan internal. 

1 Peringkat PT Nasional 128 114 128 

2 Akreditasi Institusi B B B 

3 Persentase kuantitas tindak lanjut temuan 
BPK 

- - - 

4 Persentase tindak lanjut bernilai rupiah 
temuan BPK 

- - - 

 

Pembahasan laporan kinerja dikelompokkan berdasarkan sasaran strategis 

yang dijabarkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator Kinerja 

kegiatan. Perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Rektor UNKHAIR dengan 

Menristekdikti tahun 2019 terdapat 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama (IKU). 

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur capaian tugas pokok 

dan fungsi (Tupoksi) yang menjadi tanggungjawabnya. Pengukuran capaian kinerja 
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berdasarkan indikator, dilakukan penilaian dengan menganalisa tiap indikator dari 

sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai Renstra 2014-2018 dan diselaraskan 

dengan Renstra 2018-2022. 

Sasaran strategis I: Mewujudkan pendidikan bermutu, berdaya saing, dan 

relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ukuran ketercapaian kinerja 

menggunakan 8 indikator yang disajikan dalam tabel 3.2. berikut ini: 

 

Tabel 3.2. 

Target dan Capaian Sasaran Strategis I 

No. Indikator Kinerja Utama 
Tahun 2019 IKK 

(%) Target Capaian 

1 Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 75 78 104,00 

2 
Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan 
profesi 

25% 75% 300,00 

3 Persentase prodi terakreditasi minimal B 80% 90% 112,50 

4 Jumlah mahasiswa berprestasi 11 6 54,55 

5 Persentase lulusan yang langsung bekerja  40% 42% 105,00 

6 Persentase dosen berkualifikasi S3 22% 23% 104,55 

7 Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala 26% 24% 92,31 

8 Persentase dosen dengan jabatan guru besar 1,3% 0,83% 63,85 

 

Berdasarkan perhitungan persentase capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 

maka terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang belum 

memenuhi target sasaran strategis saat ini yakni: Jumlah mahasiswa berprestasi 

(54,55%), Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala (92,31%), dan 

Persentase dosen dengan jabatan guru besar (76,94%). Sementara itu, terdapat 5 

indikator kinerja kegiatan yang telah terpenuhi bahkan melebihi target yang 

ditetapkan. Secara total capaian kinerja Sasaran strategis I: Mewujudkan pendidikan 

bermutu, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat memiliki nilai 

rata-rata 117,09. Hal ini mengandung makna bahwa sasaran strategis I dalam 

strategi pengembangan UNKHAIR pada tahun 2019 secara umum telah memenuhi 

target. Selanjutnya diuraikan capaian kinerja untuk masing-masing indikator pada 

sasaran strategis 1.   

 

1). Jumlah Mahasiswa Yang berwirausaha 

Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Universitas Khairun selaras dengan 

program Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam 
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mengembangkan kebijakan dan program untuk mendukung terciptanya lulusan 

perguruan tinggi yang lebih siap bekerja dan menciptakan lapangan pekerjaan. 

Jumlah mahasiswa yang mengikuti PMW selama 4 (empat) tahun terakhir selalu 

mengalami peningkatan. Namun demikian, alokasi anggaran untuk bantuan 

permodalan sangatlah terbatas. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan 

mengikutsertakan mahasiswa yang potensial dan/atau memiliki jiwa wirausaha serta 

mahasiswa yang telah memiliki usaha untuk memperoleh bantuan modal usaha, 

pelatihan wirausaha, pada Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dari Direktorat 

Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi, Program Wirausaha dari Bank Indonesia Perwakilan Maluku 

Utara, serta program pengembangan UMKM dari Pemerintah Provinsi dan Kota 

Ternate. 

Berdasarkan data yang diinventarisir dari Program Studi dan Fakultas di 

lingkungan Universitas Khairun diperoleh sejumlah 78 Mahasiswa yang aktif 

sebagai wirausaha. Sebagian besar terdata berasal dari PMW dan Program 

Wirausaha dari Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara. Meskipun dari segi 

jumlah proposal yang masuk dalam pada Program Mahasiwa Wirausaha sukup 

banyak namun sebagian belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. 

Selain itu, alokasi dana yang disediakan oleh UNKHAIR untuk program mahasiswa 

wirausaha masih sangat terbatas. Pemenuhan persyaratan tersebut juga terkendala 

dari sisi administrasi kelayakan sebuah bisnis plan yang diusulkan. Hal lain yang 

menjadi kendala adalah dosen pendamping mahasiswa wirausaha yang belum 

optimal. Walaupun dari segi jumlah masih sangat terbatas, namun berbagai upaya 

terus dilakukan oleh institusi melalui Program Studi dan Fakultas untuk dapat 

menginventaris wirausaha mahasiswa yang dilakukan secara mandiri, selain itu 

pada beberapa program studi kewirausahaan telah diajarkan sebagai mata kuliah 

dan masuk dalam kurikulum prodi. Upaya lain yang terus dilakukan adalah 

membangun networking dengan stakeholder eksternal baik pemerintah maupun 

swasta dalam pengembangan kewirausahaan mahasiswa serta memfasilitasi 

kegiatan kewirausahaan yang melibatkan mahasiswa baik melalui keikutsertaan 

mahasiswa dalam pelatihan, workshop, pameran (Expo) maupun perlombaan yang 

berkaitan dengan kewirausahaan.  

Perkembangan mahasiswa wirausaha yang berasal dari program PMW 

dapat dilihat pada table 3.3. berikut ini: 
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Tabel 3.3. 

Program Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa 

Tahun 
Proposal yang 
Lulus Seleksi 

Jumlah  
Modal Usaha 

(Rp.) 
Hasil yang Dicapai 

2016 55 165.750.000 

Sebanyak 8 mahasiswa yang 
berusaha mandiri, dan sebanyak 47 
mahasiswa berusaha kelompok yang 
tersebar di 18 kelompok usaha 

2017 22 108.010.000 
Mahasiswa yang berwirausaha yang 
terbagi dalam 22 kelompok usaha  

2018 8 75.000.000 
15 orang mahasiswa yang terbagi 
dalam 8 kelompok usaha pemula 
yang lolos seleksi  

2019 13 75.000.000 
37 orang mahasiswa yang terbagi 
dalam 13 kelompok usaha pemula 
yang lolos seleksi 

  Sumber : Panitia Pelaksana Program Kewirausahaan Mahasiswa UNKHAIR, 2019 
 

Perkembangan Jumlah mahasiswa yang berwirausaha dari tahun 2018 dan 

beberapa tahun terakhir serta target berdasarkan Renstra UNKHAIR, dapat dilihat 

pada grafik di bawah: 

 

Grafik 3.1Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 

Berdasarkan grafik 3.1. di atas, jumlah mahasiswa yang berwirausaha terus 

mengalami peningkatan. Tahun 2016 tercatat sebanyak 55 mahasiswa, tahun 2017 

sebanyak 65 mahasiswa, tahun 2018 sebanyak 75 mahasiswa, tahun 2019 

sebanyak 78 mahasiswa dari target sebanyak 75 mahasiswa. Target jangka 

menengah berdasarkan renstra UNKHAIR tahun 2020 sebanyak 120 mahasiswa, 

tahun 2021 sebanyak 140 mahasiswa dan tahun 2022 sebanyak 160 mahasiswa.  
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Capaian Indikator kinerja Jumlah mahasiswa yang berwirausaha pada tahun 

2019 di Universitas Khairun sebanyak 78 mahasiswa. Sedangkan target yang 

ditetapkan pada perjanjian kinerja sebanyak 75 mahasiswa. Dengan demikian 

capaian kinerja diatas target yang telah ditetapkan atau capaian IKK sebesar 104 

Persen, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja melebihi target. Untuk 

mendorong peningkatan Jumlah mahasiswa yang berwirausaha PMW UNKHAIR 

Bersama-sama dengan UPT Pengembangan Karir UNKHAIR melakukan program 

Kegiatan Sosialisasi, Pelatihan, Evaluasi/Pendampingan Kewirausahaan dan 

Bantuan Modal Usaha Kewirausahaan Mahasiswa  

 

2). Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi 

Untuk menghasilkan lulus sarjana yang berkompeten, Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP) menekankan pentingnya sertifikat kompetensi bagi 

lulusan perguruan tinggi. Sertifikasi kompetensi merupakan bentuk pengakuan 

terhadap kemampuan, keterampilan, hingga sikap kerja seseorang dalam satu 

bidang keahlian tertentu. Sertifikasi membuktikan bahwa seseorang mempunyai 

kemampuan dan keterampilan diluar pendidikan formalnya sehingga mempunyai 

nilai lebih.  

Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan/atau bersertifikat profesi 

merupakan indikator untuk mengukur lulusan perguruan tinggi yang lulus uji 

kompetensi dan/atau profesi yang diselenggarakan oleh panitia nasional yang 

ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, organisasi 

profesi, dan lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dengan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat 

profesi yang terstandar, lulusan perguruan tinggi Indonesia memiliki daya saing 

untuk masuk dalam pasar kerja nasional, regional, maupun internasional. 

Capaian Indikator kinerja Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan 

profesi pada tahun 2019 di UNKHAIR sebesar 75 persen dengan target yang 

ditetapkan pada perjanjian kinerja sebesar 25 persen. Dengan demikian capaian 

kinerja diatas target yang telah ditetapkan atau capaian IKK sebesar 300 Persen, hal 

ini menunjukan bahwa capaian kinerja melebihi target. Meskipun telah memenuhi 

target namun secara umum jumlah program studi yang melaksanan sertifikasi 

kompetensi untuk lulusannya masih sangat terbatas. Sejumlah kerjasama yang telah 

diinisiasi oleh universitas terus diupayakan agar dibreakdown oleh fakultas dan 
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program studi dalam kaitannya dengan sertifikasi kompetensi lulusan program studi 

yang sampai saat ini belum maksimal tindaklanjutnya. 

Indikator kinerja di atas didukung oleh kegiatan-kegiatan berupa Pelatihan 

Bimtek Hybrid Learnin PPG, Pembelajaran Daring PPG, Pelatihan Sertifikasi Profesi 

K3 dengan bekerja sama LPJK Maluku Utara dan pelatihan Pendidikan khusus 

profesi advokat (PKPA) dengan bekerja sama DPN Peradi. 

Pengukuran capaian indikator kinerja Persentase lulusan bersertifikat 

kompetensi dan profesi pada tahun 2019 menggunakan formula: 

 

 

 

Grafik 3.2 : Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi 

 

3). Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B 

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian mutu, kualitas dan 

kelayakan institusi Perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh pihak di 

luar lembaga yang independen dalam hal ini dilakukan oleh BAN-PT. Akreditasi 

merupakan upaya pemerintah untuk menstandarisasi dan menjamin mutu 

perguruan tinggi Tujuan dan manfaat akreditasi institusi perguruan tinggi adalah: 

1. Memberikan jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang terakreditasi telah 

memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu 

memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggara perguruan 
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tinggi yang tidak memenuhi standar. 

2. Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan 

mempertahankan mutu yang tinggi. 

3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam 

transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta 

pengakuan dari badan atau instansi lain. 

Akreditasi prodi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik 

masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan dan kinerja program 

studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang telah ditetapkan. Semakin 

baiknyaakreditasi prodi diharapkan dapat meningkatkan mutu dan daya saing 

lulusannya. 

Pengukuran capaian indikator kinerja persentase program studi yang 

terakreditasi minimal B pada tahun 2019 menggunakan Formula : 

 

Kinerja peningkatan kualitas akreditasi program studi cukup signifikan, 

dimana pada tahun 2012 hanya 4 program studi yang mendapat predikat B, 

sedangkan tahun 2019 meningkat sebanyak 34 program studi yang terakreditasi B 

dan program studi yang terakreditasi A sebanyak 4 prodi. Kendala yang 

teridentifikasi dalam peningkatan akreditasi prodi ini diantaranya adalah pada aspek 

dokumentasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang belum maksimal 

pada masing-masing prodi.  

Berdasarkan data tersebut, capaian kinerja telah melampaui target yang 

telah ditetapkan atau capaian IKK sebesar 113 Persen, sebagaimana terlihat pada 

Grafik 3.3. berikut ini: 
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Grafik 3.3. Persentase Program Studi Akreditasi 

Salah satu upaya yang dilakukan UNKHAIR untuk mendorong peningkatan 

akreditasi program studi adalah dengan memberikan apresiasi peningkatan 

akreditasi prodi berupa tambahan anggaran kegiatan bagi program studi yang 

berhasil meningkatkan akreditasi program studinya yakni dari peringkat akreditasi B 

menjadi peringkat A diberikan bonus tambahan anggaran kegiatan sebesar Rp. 100 

juta, sedangkan program studi yang berhasil meningkatkan peringkat akreditasinya 

dari C ke B diberi tambahan anggaran sebesar Rp. 50 Juta.  

 

4). Jumlah Mahasiswa Berprestasi 

Salah satu tujuan pendidikan tinggi adalah mengembangkan potensi 

mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dan berahlak mulia, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. 

Untuk itu perlu adanya program pengembangan kegiatan mahasiswa untuk 

meningkatkan daya saing dan kualitas mahasiswa. Salah satu indikator pendukung 

sasaran strategis UNKHAIR adalah Jumlah mahasiswa berprestasi. Jumlah 

mahasiswa berprestasi merupakan indikator untuk mengukur capaian prestasi 

mahasiswa di tingkat nasional dan internasional. 

Capaianindicator Jumlah mahasiswa berprestasi sebanyak 6 mahasiswa 

pada tahun 2019 sedangkan target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja sebesar 

11 mahasiswa. Dengan demikian capaian kinerja (IKK) sebesar 56%. Ketidakcapain 

target ini disebabkan karena kompetisi nasional dan internasional yang diikuti sangat 

terbatas, selain itu proses pembinaan belum optimal. Untuk peningkatan prestasi 
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mahasiswa di tingkat  nasional dan internasional pada tahun 2019 kompetisi yang 

banyak diikuti mahasiswa UNKHAIR berada pada level local (provinsi/kab/kota). 

Selain itu keterbatasan pembiayaan yang dimiliki oleh UNKHAIR juga mempengaruhi 

capaian indicator ini.    

Perkembangan jumlah mahasiswa berprestasi dari tahun 2016 hingga tahun 

2019 terakhir serta target berdasarkan Renstra UNKHAIR, dapat dilihat pada grafik 

di bawah: 

 

 

Grafik 3.4. Jumlah Mahasiswa Berprestasi 

Berdasarkan grafik di atas Jumlah mahasiswa Berprestasi Tahun 2016 

tercatat sebanyak 2 mahasiswa, tahun2017 sebanyak 4 mahasiswa, tahun 2018 

sebanyak 8 mahasiswa, tahun 2019 sebanyak 6 mahasiswa dari target sebanyak 

11 mahasiswa. Target jangka menengah berdasarkan renstra UNKHAIR tahun 

2020 sebanyak 11 mahasiswa, tahun 2021 sebanyak 13 mahasiswa dan tahun 

2022 sebanyak 15 mahasiswa. 

Untuk meningkatkan jumlah mahasiswa yang berprestasi, maka UNKHAIR 

menyediakan sarana dan prasarana agar mahasiswa dapat mengembangkan 

kreatifitas mereka. Upaya dalam meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang 

akademik dan non-akademik dilakukan secara terprogram di bawah Wakil Rektor 

Bidang Kerja Sama, Kemahasiswaan,dan Alumnidengan menyediakan sarana, 

prasarana, dan dana untuk kegiatan yang bersifat meningkatkan prestasi mahasiswa 

UNKHAIR. Upaya lain yang UNKHAIR lakukan dalam meningkatkan prestasi 
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mahasiswa dilakukan melalui berbagai kegiatan, yaitu berupa pembinaan/olimpiade 

kemahasiswaan dan Kompetisi/Lomba Mahasiswa. 

 

5). Persentase Lulusan Yang Langsung Bekerja 

Perguruan tinggi berperan strategis dalam peningkatan daya saing 

bangsa. Daya saing menjadi kunci keberhasian di era globalisasi. Perguruan 

tinggi diharapkan dapat melahirkan generasi yang memiliki ilmu pengetahuan, 

wawasan, ketrampilan, skills, dan kepribadian yang dibutuhkan bagi pembangunan 

bangsa. Untuk itu perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan yang 

berorientasi pada kebutuhan bangsa, bertanggung-jawab, bermutu, dan berdaya 

saing tinggi sehingga mampu melahirkan lulusan yang kompeten di bidangnya 

masing-masing.Tingginya jumlah pengangguran dari perguruan tinggi 

menandakan, adanya ketidaksesuaian permintaan pasar tenaga kerja dan 

kompetensi lulusan. Kualitas lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia 

kerja itulah yang kemudian menyebabkan penyerapan lulusan sarjana di dunia kerja 

mengalami pelambatan. 

Persentase lulusan langsung bekerja merupakan indikator untuk mengukur 

lulusan yang memperoleh pekerjaan masa tunggu kurang dari satu tahun 

berdasarkan laporan Tracer Study (Ts) perguruan tinggi pada priode TS-2. 

Berdasarkan laporan Tracer Study tahun 2019 persentase lulusan langsung bekerja 

sebesar 42% dengan capaian IKK sebesar 116 persen. Perkembangan Persentase 

lulusan langsung bekerja dari tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta target 

berdasarkan Renstra UNKHAIR, dapat dilihat pada grafik di bawah: 
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Grafik 3.5. Persentase Lulusan Yang Langsung Bekerja 

Berdasarkan grafik 3.5. di atas, persentase lulusan yang langsung bekerja 

tahun 2016 tercatat sebanyak 5 persen, tahun 2017 sebanyak 1,32 persen, tahun 

2018 sebanyak 39 persen, dan tahun 2019 sebanyak 42 persen dari target 

sebanyak 40 persen. Target jangka menengah berdasarkan Renstra UNKHAIR 

tahun 2020 sebanyak 74 persen, tahun 2021 sebanyak 76 persen dan tahun 2022 

sebanyak 80 persen. Laporan hasil analisis pelacakan alumni (laporan Tracer 

Study) ke pengguna lulusan (pemerintah daerah, BUMN, dan swasta) di 

kabupaten/kota dalam Provinsi Maluku Utara, terdapat 254 lulusan yang lulus dua 

tahun sebelum pelaksanaan tracer study (T-2) telah memperoleh pekerjaan dengan 

masa tunggu kurang dari 6 bulan. Pelacakan dilakukan secara offline (melalui 

pembagian kuesioner dengan mendatangi responden/lulusan dan pengguna lulusan 

secara langsung) dan juga secara online (melalui pengisian kuesioner tracer studi 

oleh lulusan dan pengguna lulusan pada laman https://tracer.unkhair.ac.id). Khusus 

untuk pengisian kuesioner tracer studi secara online mengalami kendala pada 

kurangnya aksebilitas jaringan internet pada daerah di luar ibukota daerah di 

Provinsi Maluku Utara (kota/kabupupaten) selain itu juga partisipasi alumni juga 

masih sangat rendah. Upaya yang dilakukan guna menginventarisir para alumni ini 

adalah dengan berkoordinasi langsung dengan stakeholder pengguna lulusan yang 

dapat dijangkau.  
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6). Persentase Dosen Berkualifikasi S3 

Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. Kualifikasi akdemik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang 

harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan 

pendidikan formal di tempat penugasan. Undang undang No 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa dosen program Diploma dan program 

Sarjana minimal memiliki kualifikasi akademik magister dan dosen program 

magister memiliki kualifikasi akademik Doktor. Kualifikasi Akademik Dosen yang 

dimaksud adalah minimal melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang 

terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu keahlian. Presentase dosen berkualifikasi 

S3 dapat mempengaruhi mutu dan kualitas Perguruan Tinggi. 

Perkembangan Persentase dosen berkualifikasi S3 dari tahun 2016 dan 

hingga tahun 2019 serta target berdasarkan Renstra UNKHAIR, dapat dilihat pada 

grafik di bawah: 

 

 

Grafik 3.6. Persentase Dosen Berkualifikasi S3 

Grafik 3.6. di atas menunjukkan adanya peningkatan hanya sebesar 0,48 

persen persentase dosen dengan kualifikasi S3, hal ini disebabkan karena adanya 

penambahan jumlah ASN Tenaga Kependidikan sebanyak 77 dosen sedangkan 

jumlah dosen yang menyelesaikan pendidikan S3 pada tahun 2019 sebanyak 21 
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dosen. Capaian kinerja mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan 

atau capaian IKK sebesar 102,91%, hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja 

melebihi dari target yang ditetapkan. Untuk mendorong peningkatan dosen dengan 

kualifikasi S3 UNKHAIR terus mengirimkan tenaga pendidik untuk melanjutkan studi 

dengan memberikan tugas belajar maupun izin belajar. 

 

7). Persentase Dosen Dengan Jabatan Lektor Kepala 

Peningkatan sumber daya manusia untuk tenaga dosen sebagai salah salah 

satu variable penting dalam meningkatkan kualitas lulusan perguruan tunggi. 

Jabatan lektor kepala merupakan jabatan akademik dosen. Dengan meningkatnya 

jumlah lektor kepala maka diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan. 

Peningkatan Dosen yang kualifikasi Lektor kepala tahun 2019 di Universitas 

Khairun ditargekan sebesar 26% dari jumlah dosen sebanyak 606 Dosen.  

Perkembangan persentase dosen dengan jabatan lektor kepala dari tahun 

2016 hingga tahun 2019 serta target berdasarkan Renstra UNKHAIR, dapat dilihat 

pada grafik di bawah: 

 

Grafik 3.7. Persentase Dosen Dengan Jabatan Lektor Kepala 

Berdasarkan grafik di atas persentase dosen dengan jabatan lektor kepala 

tahun 2016 tercatat sebanyak 25,9 persen, tahun 2017 sebanyak 26,47 persen, 

tahun 2018 sebanyak 26 persen, tahun 2019 sebanyak 23,63 persen dengan target 

sebanyak 26 persen. Target jangka menengah berdasarkan Renstra UNKHAIR 

tahun 2020 sebanyak 74 persen, tahun 2021 sebanyak 76 persen dan tahun 2022 
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sebanyak 80 persen. 

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja persentase dosen 

dengan jabatan lektor kepala belum memenuhi dari target yang telah ditetapkan 

atau capaian IKK sebesar 91%, hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja belum 

memenuhi target yang telah ditetapkan. Salah satu faktor penyebabnya adalah 

adanya penambahan jumlah ASN Tenaga Kependidikan (dosen) sebanyak 77 

dosen sedangkan jumlah dosen yang dinyatakan lulus memenuhi persyaratan 

memperoleh jabatan lektor kepala pada tahun 2019 hanya sebanyak 5 dosen. 

Selain itu, belum tercapainya target persentase dosen dengan jabatan lektor kepala 

ini disebabkan karena terbatasnya publikasi nasional dan/atau internasional pada 

jurnal yang bereputasi sebagai penulis utama, selain motivasi dosen memenuhi 

persyaratan pengusulan kenaikan pangkat belum optimal.   

 

8). Persentase Dosen Dengan Jabatan Guru Besar 

Guru besar yang selanjutnya disebut indikator adalah jabatan fungsional 

tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. 

Jumlah tenaga pendidik dengan jabatan Guru Besar di UNKHAIR masih sangat 

kecil. Penambahan/pengusulan guru besar setiap tahunnya relatif minim, hal ini 

disebabkan sulitnya dosen dalam mengumpulkan jumlah angka kredit kumulatif 

minimal dalam hal pelaksanaan penelitian dan pelaksanaan pengabdian 

masyarakat, selain itu sebagian besar dosen tidak mampu memenuhi target setiap 

tahun memiliki publikasi ilmiah minimal satu karya ilmiah dalam jurnal nasional 

terakreditasi yang terindeks Sinta maupun jurnal internasional bereputasi. 

Perkembangan persentase dosen dengan jabatan Guru Besar dari tahun 

2016 hingga tahun 2019 serta target berdasarkan Renstra UNKHAIR, dapat dilihat 

pada grafik di bawah: 
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Grafik 3.8. Persentase dosen dengan jabatan Guru Besar 

Berdasarkan grafik di atas Persentase dosen dengan jabatan Guru Besar 

tahun 2016 tercatat sebanyak 0,74 persen, tahun2017 sebanyak 0,91persen, tahun 

2018 sebanyak 0,95 persen, tahun 2019 sebanyak 0,83 persen dengan target 

sebanyak 1,3 persen. Target jangka menengah berdasarkan renstra UNKHAIR 

tahun 2020 sebanyak 1,82 persen, tahun 2021 sebanyak 2.31 persen dan tahun 

2022 sebanyak 2,81 persen. 

Persentase dosen dengan jabatan Guru Besar dari tahun 2018 ke 2019 

mengalami penurunan karena tidak adanya penambahan dosen dengan jabatan 

Guru Besar sedangkan jumlah dosen dengan jabatan asisten ahli sampai lector 

kepala mengalami peningkatan. Dengan demikian capaian kinerja mengalami 

penurunan dari target yang telah ditetapkan atau capaian IKK sebesar 63,85%, hal 

ini menunjukkan bahwa capaian kinerja kurang dari target yang ditetapkan. Upaya 

yang terus dilakukan untuk meningkatkan Persentase dosen dengan jabatan Guru 

Besar adalah dengan mendorong dosen yang telah menduduki jabatan lektor kepala 

dan bergelar doctor untuk menerbitkan karya ilmiah sesuai dengan persyaratan 

mencapai jabatan guru besar dengan memfasilitasi pelatihan penulisan karya ilmiah 

untuk publikasi pada jurnal bereputasi nasional dan internasional, serta memberikan 

reward kepada penulis yang karyanya diterbitkan pada jurnal terindeks scopus.  
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Sasaran Strategis II; yaitu terlaksananya riset unggulan dan strategis yang 

berorientasi pada pengembangan ilmu, kemajuan daerah dan kesejahteraan 

masyarakat. Ukuran ketercapaian kinerja sasaran strategis II diukur menggunakan 

3 indikator kinerja kegiatan yang disajikan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 3.4 

Target Dan Capaian Indikator Sasaran Strategis II 

No. Indikator Kinerja Utama 
Tahun 2019 IKK 

(%) Target Capaian 

1 Jumlah publikasi nasional 100 137 137 

2 Jumlah publikasi internasional 100 160 160 

3 Jumlah sitasi karya ilmiah 200 367 183,50 

 

Berdasarkan perhitungan persentase capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 

maka terlihat bahwa ketiga indikator kinerja kegiatan yang telah memenuhi bahkan 

melebihi target sasaran strategis terlaksananya riset unggulan dan strategis yang 

berorientasi pada pengembangan ilmu, kemajuan daerah dan kesejahteraan 

masyarakat. Capaian IKK untuk indikator Jumlah Publikasi Nasional sebesar 137%, 

Jumlah publikasi internasional sebesar 160% dan Jumlah sitasi karya ilmiah 

sebesar 183,50%. Selanjutnya uraian capaian kinerja untuk masing-masing 

indikator pada sasaran strategis II adalah sebagai berikut: 

 

1). Jumlah Publikasi Nasional Publikasi Internasional 

Salah satu poin penting dalam menjalankan fungsi Tridharma Perguruan 

Tinggi oleh dosen adalah melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil 

pemikiran serta analisisnya. Kinerja dosen yang selanjutnya menjadi kinerja 

program studi, fakultas dan perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh seberapa luas 

dan berkualitasnya publikasi para dosen tetapnya. Selain itu publikasi ilmiah di 

jurnal terakreditasi diperlukan untuk mempertahankan tunjangan kehormatan 

jabatan Guru Besar dan Lektor Kepala. Untuk itu UNKHAIR memasukkan jumlah 

Publikasi Nasional dan Publikasi Internasional sebagai indikator kinerja yang harus 

terus ditingkatkan. Publikasi nasional adalah hasil penelitian yang dimuat dalam 

jurnal ilmiah nasional yang diakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi dan Publikasi internasional adalah hasil penelitian yang dimuat 

dalam jurnal ilmiah internasional atau prosiding yang memiliki International Standard 
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Serial Number (ISSN) dan/atau buku yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi 

atau penerbit lainnya dan memiliki International Standard Book Number (ISBN). 

Perkembangan jumlah publikasi nasional dari tahun 2016 hingga tahun 2019 serta 

target berdasarkan Renstra UNKHAIR, dapat dilihat pada grafik di bawah: 

 

 

Grafik 3.9. Jumlah Publikasi Nasional 

Berdasarkan grafik di atas jumlah publikasi nasional terus mengalami 

peningkatan. Tahun 2016 tercatat sebanyak 90 judul publikasi nasional, tahun 2017 

sebanyak 95 judul, tahun 2018 sebanyak 114 judul, dan tahun 2019 sebanyak 137 

dari target sebanyak 100 judul. Target jangka menengah berdasarkan renstra 

UNKHAIR tahun 2020 sebanyak 160 judul, tahun 2021 sebanyak 170 judul dan 

tahun 2022 sebanyak 180 judul. Capaian IKK untuk indikator Jumlah Publikasi 

Nasional sebesar 137% 

 

2). Jumlah Publikasi Internasional  

Perkembangan Jumlah Publikasi Internasional dari tahun 2016 hingga tahun 

2019 serta target berdasarkan Renstra UNKHAIR, dapat dilihat pada grafik di 

bawah: 
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Grafik 3.10. Jumlah Publikasi Internasional 

Berdasarkan grafik di atas jumlah publikasi internasional terus mengalami 

peningkatan. Tahun 2016 tercatat sebanyak 2 judul , tahun 2017 sebanyak 9 judul, 

tahun 2018 sebanyak 132 judul, tahun 2019 sebanyak 160 dengan target sebanyak 

100 judul. Target jangka menengah berdasarkan renstra UNKHAIR tahun 2020 

sebanyak 75 judul, tahun 2021 sebanyak 90 judul dan tahun 2022 sebanyak 105 

judul.  

Capaian IKK untuk indikator jumlah publikasi internasional pada tahun 2019 

adalah sebesar 160%, hasil capaian kinerja ini telah melebihi dari target yang telah 

ditetapkan. Peningkatan publikasi disebabkan jumlah dana yang dialokasikan untuk 

penelitian semakin meningkat dimana tiap penelitian diwajibkan untuk menghasilkan 

keluaran berupa publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal nasional/internasional, 

prosiding nasional/internasional dan kekayaan intelaktual, program Insentif artikel 

dan Bantuan Pengabdian. Untuk terus meningkatkan jumlah publikasi ilmiah selain 

mempertahankan kegiatan yang tersebut diatas maka UNKHAIR melaksanakan 

program penulisan Manuskrip Jurnal Internasional bereputasi dan mengirimkan 

dosen untuk mengikuti workshop Manuskrip Jurnal Internasional bereputasi yang 

dilaksanakan oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia 

(KPTN-KTI). 
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Gambar 3.1. Workshop Penulisan Artikel 

 

3). Jumlah Sitasi Karya Ilmiah 

 Sitasi adalah daftar pustaka dari sejumlah dokumen yang dirujuk atau yang 

dikutip oleh sebuah dokumen dan setiap daftar pustaka dokumen tersebut dimuat 

dalam bibliografi dokumen yang mengutip, yang secara khusus mengkaji pengarang 

dan karya-karya lain. sitasi (kutipan) merupakan bentuk pengakuan terhadap 

pengarang, karena ide, gagasan, pendapat atau bahkan teorinya telah digunakan. 

Jumlah Sitasi Karya Ilmiah terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016 

hingga 2018. Tahun 2016 tercatat sebanyak 8 judul , tahun 2017 sebanyak 96 judul, 

tahun 2018 sebanyak 197 judul, tahun 2019 sebanyak 367 judul 

(http://sinta2.ristekdikti.go.id/affiliations/detail?id=505&view=overview) dari target 

sebanyak 200 judul dengan capaian IKK sebesar 183,5% dengan demikian capaian 

kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan. Perkembangan Jumlah Sitasi 

Karya Ilmiah dapat dilihat pada grafik 3.11. berikut ini: 

http://sinta2.ristekdikti.go.id/affiliations/detail?id=505&view=overview
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Grafik 3.11. Jumlah Sitasi Karya Ilmiah 

Jumlah sitasi menunjukkan kualitas riset. kualitas artikel yang dipublikasikan dapat 

diukur dengan mudah dari seberapa banyak artikel lain yang mengutip (sitasi) artikel 

tersebut. Upaya yang telah dilakukan berupa mendorong dosen dan mahasiswa 

untuk menghasilkan karya yang berkualitas sebelum dipublikasi. Dosen diwajibkan 

terlebih dahulu mempublikasikan karya ilmiahnya di internet, selain itu mahasiswa 

yang melakukan sitasi pun harus mempublikasikan karya ilmiahnya juga. Cara lain 

untuk meningkatkan citasi dokumen ilmiah yang dilakukan adalah dengan 

menyediakan basis data Bibliografi (daftar pustaka yang mencangkup isi dan 

deskripsi artikel atau buku). Penyediaan basis data ini, selain akan mendongkrak 

visibility UNKHAIR juga akan memudahkan untuk saling sitasi, tidak hanya antar 

penulis dari UNKHAIR tapi juga dengan pihak luar. Guna mendukung penyediaan 

dan pemanfaatan basis data ini, telah dilakukan pelatihan pemanfaatan layanan 

Mendeley.  

 

Sasaran strategis III: Terlaksananya pengabdian masyarakat yang dapat 

memberdayakan masyarakat dan mengembangkan potensi daerah untuk 

kesejahteraan. Ukuran ketercapaian kinerja sasaran strategis III diukur 

menggunakan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yang disajikan dalam tabel 3.5. 

berikut: 
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Tabel 3.5 

Target Dan Capaian Indikator Sasaran Strategis III 

No. Indikator Kinerja Utama 
Tahun 2019 IKK 

(%) Target Capaian 

1 Jumlah Kekayaan Intelektual yang 
didaftarkan 

25 17 68 

2 Jumlah Prototipe Penelitian dan 
Pengembangan (Research and 
Development/R & D) 

3 14 467 

3 Jumlah Prototipe Industri 3 3 100 

4 Jumlah Produk Inovasi 1 1 100 

 

Berdasarkan perhitungan persentase capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 

maka terlihat bahwa dari keempat indikator kinerja kegiatan ternyata hanya 3 (tiga) 

indikator yang telah memenuhi bahkan ada yang melebihi target sasaran strategis 

Terlaksananya pengabdian masyarakat yang dapat memberdayakan masyarakat 

dan mengembangkan potensi daerah untuk kesejahteraan. Capaian IKK untuk 

indikator Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan sebesar 68% (belum 

memenuhi target), Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and 

Development/R & D) sebesar 467%, Jumlah Prototipe Industri sebesar 100%  dan 

Jumlah Produk Inovasi sebesar 100%. Selanjutnya uraian capaian kinerja untuk 

masing-masing indikator pada sasaran strategis 3 adalah sebagai berikut: 

 

1). Jumlah HKI yang didaftarkan 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sesuatu yang diciptakan melalui 

kegiatan intelektual seseorang, sehingga menjadi hak milik yang berasal dari 

kemampuan intelektual yang diekspresikan dalam bentuk ciptaan hasil kreativitas 

melalui berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi seni, sastra, desain 

dan sebagainya. Perkembangan Jumlah HKI yang didaftarkan dari tahun 2016 dan 

beberapa tahun terakhir serta target berdasarkan Renstra UNKHAIR, dapat dilihat 

pada grafik di bawah: 
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 Grafik 3.12 Jumlah HKI yang didaftarkan 

Tercatat sejak tahun 2016 hingga tahun 2018, jumlah HKI yang didaftarkan 

terus mengalami peningkatan yaitu tahun 2016 sebanyak 1 HKI, tahun 2017 

sebanyak 8 HKIdan tahun 2018 sebanyak 24 HKI. Untuk target jangka menengah 

UNKHAIR menargetkan pada tahun 2020 sebanyak 34 HKI, tahun 2021 sebanyak 

47 HKI dan tahun 2022 sebanyak 55 HKI. Di tahun 2019, UNKHAIR menargetkan 

25 HKI yang didaftarkan dengan realisasi yang didaftarkan sebagai Hak Cipta 

Sebanyak 17 juduldengan Capaian IKK sebesar 68%. Dengan demikian capaian 

kinerja kurang dari target yang telah ditetapkan. Ketidak berhasilan dalam mencapai 

target disebabkan oleh sejumlah HKI masih proses penyusunan dokumen. Untuk 

peningkatan capaian indikator Hak Kekayaan Intelektual, UNKHAIR berupaya 

melaksanakan Program/kegiatan Drafting Paten dan Hak Cipta. 

 

2). Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and 

Development/ R & D).  

Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and 

Development/R & D) yang dimaksudkan adalah prototipe yang memenuhi syarat 

yang ditetapkan Ristekdikti dalam Permenristekdikti No. 42 tahun 2016 tentang 

Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi tahun 2016. Bentuk 

awal (contoh) atau standar ukuran dari sebuah riset dasar (tingkat kesiapterapan 

teknologi 1 sampai dengan 3) atau riset terapan (tingkat kesiapterapan teknologi 4 

sampai dengan 6). Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT), menurut Kemristekdikti, 
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merupakan dari hasil rekayasa rekayasa riset dan/atau penelitian untuk dapat 

disiapkan menjadi suatu bentuk teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat. 

 

Grafik 3.13 Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan  

 

Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and 

Development/R & D) sebanyak 14 penelitian dari 25 penelitian yang telah 

ditargetkan dengan capaian IKK sebesar 466,67 persen. Dengan demikian capaian 

kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan. Untuk capaian indikator kinerja 

tersebut di atas, didukung dengan kegiatan yaitu workshop penguatan inovasi. 

 

Gambar 3.2: Prototipe Penelitian dan Pengembangan UNKHAIR 
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3). Jumlah Prototipe Industri 

Jumlah Prototipe Industri yang dimaksudkan adalah prototipe yang 

memenuhi syarat yang ditetapkan Ristekdikti dalam Permenristekdikti No. 42 tahun 

2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi tahun 

2016. Bentuk prototipe yang merupakan hasil pengembangan teknologi yang telah 

lulus uji pada sistem lingkungan sebenarnya (tingkat kesiapterapan teknologi 7). 

 

 

Grafik 3.14 Jumlah Prototipe Industri 

Jumlah Prototipe Jumlah Prototipe Industri sebanyak 3 penelitian dari 3 

penelitian yang telah ditargetkan dengan capaian IKK sebesar 100 persen. Dengan 

demikian capaian kinerja mencapai dari target yang telah ditetapkan.  

 

4). Jumlah Produk Inovasi 

Produk inovasi adalah produk atau proses yang memiliki unsur kebaruan 

yang dimanafatkan untuk kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan 

kemasyarakatan, baik yang bersfat komersil maupun yang bersifat nonkomersil 

sehingga menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan. Produk inovasi dapat 

dihasilkan dari penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau perekayasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan yang memiliki tingkat 

kesiapterapan teknologi 9 (sembilan) dan/atau tingkat kesiapan inovasi paling 

rendah 3 (tiga). Cara Mengukur yaitu Kriteria produk inovasi: a. memiliki tingkat 

kesiapterapan teknologi 9 (sembilan), dan/atau tingkat kesiapan inovasi paling 

rendah 3 (tiga); b. memiliki unsur kebaruan (novelty); c. memiliki kekayaan 

3 3 
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intelektual dan potensi komersialisasinya; d. memiliki keunikan (Unique Selling 

Point), yaitu sebuah proposisi penjualan yang unik atau dikenal sebagai Unique 

Selling Point (USP) yang merupakan faktor bisnis yang telah membuatnya berbeda 

dan/atau lebih baik daripada yang lain; e. memiliki kemanfaatan pada masyarakat, 

baik yang bersifat komersil maupun non-komersil; f. merupakan hasil riset dari 

lembaga penelitian dan pengembangan atau perguruan tinggi dalam negeri. 

 

Grafik 3.15. Jumlah Produk Inovasi 

Jumlah Prototipe Jumlah Prototipe Inovasi sebanyak 1 penelitian dari 1 penelitian 

yang telah ditargetkan dengan capaian IKK sebesar 100 persen. Dengan demikian 

capaian kinerja mencapai dari target yang telah ditetapkan.  

 

 

Gambar 33. : Produk Inovasi UNKHAIR 

 

 

1 1 

2019

Target realisasi



 

45 

Sasaran strategis IV : Menguatnya tata kelola, sistem pengendalian 

manajemen berorientasi mutu, dan sistem pengawasan internal. Ukuran 

ketercapaian kinerja menggunakan 4 indikator: 

 

Tabel 3.6 

Target Dan Capaian Indikator Sasaran Strategis IV 

No. Indikator Kinerja Utama 
Tahun 2019 IKK 

(%) Target Capaian 

1 Ranking PT Nasional 114 128 89 

2 Akreditasi Institusi B B 100 

3 Persentase kuantitas tindak lanjut 
temuan BPK 

- - - 

4 Persentase tindak lanjut bernilai 
rupiah temuan BPK 

- - - 

 

Berdasarkan perhitungan persentase capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 

maka terlihat bahwa dari keempat indikator kinerja kegiatan ternyata hanya 2 (dua) 

indikator yang dapat diukur capaiannya yakni rangking PT Nasional dan akreditasi 

Institusi, sedangkan untuk indikator persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK 

dan Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK belum dapat diukur karena 

status UNKHAIR adalah perguruan tinggi satker bukan PT-BLU atau PT-BH yang 

pengelolaan keuangan perguruan tinggi diaudit oleh BPK. Capaian IKK untuk 

indikator Ranking PT Nasional sebesar 89% (belum memenuhi target), sementara 

IKK untuk indikator Akreditasi Institusi sebesar 100%.Selanjutnya uraian capaian 

kinerja untuk masing-masing indikator pada sasaran strategis 3 adalah sebagai 

berikut: 

 

1). Ranking PT Nasional 

Peningkatan kapasitas kelembagaan perguruan tinggi di level nasional dapat 

dilihat dari rangking nasional. Rangking Perguruan Tinggi Nasional UNKHAIR tahun 

2019 ada diposisi 128 sedangkan target yang ditetapkan pada berada pada posisi 

rangking 114. Terdapat perubahan penilaian kinerja perguruan tinggi dari tahun-

tahun sebelumnya. UNKHAIR termasuk dalam Perguruan Tinggi non-vokasi dengan 

jumlah sebanyak 2.141 perguruan tinggi dibawah Kemenristekdikti dan masuk pada 

kategori klaster 3. Komposisi Klaster 1 berjumlah 13 perguruan tinggi; Klaster 2 

berjumlah 70 perguruan tinggi; Klaster 3 berjumlah 338 perguruan tinggi, Klaster 4 

berjumlah 955 perguruan tinggi, dan Klaster 5 berjumlah 765 perguruan tinggi. 
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Untuk mengetahui peringkat terkini, laman http://pemeringkatan.ristekdikti.go.id. 

tidak dapat diakses sampai saat ini, sehingga data peringkat terakhir yang menjadi 

acuan penggunaan dalam pengukuran capaian kinerja ini. 

 

2). Akreditasi Institusi 

Akreditasi institusi perguruan tinggi adalah proses penilaian terhadap institusi 

secara keseluruhan yang didasarkan pada standar akreditasi yang telah ditetapkan. 

Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap semua perguruan tinggi di Indonesia. 

Tujuan dilaksanakannya akreditasi institusi perguruan tinggi adalah untuk 

mengetahui komitmen institusi terhadap penyelenggaraan akademik dan 

manajemen institusi. UNKHAIR memperoleh peringkat Akreditasi Baik (B) oleh 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi berdasarkan SK BAN-PT nomor 

78/SK/BANPT/Akred/PT/IV/2015. 

 

3).  Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK dan Persentase tindak 

lanjut bernilai rupiah temuan BPK 

Universitas Khairun dalam perkembangannya sebagai research based 

University membutuhkan peningkatan di berbagai bidang melalui kegiatan 

pengadaan barang dan jasa. Dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pengadaan 

barang dan jasa, Universitas Khairun melalui Satuan Pengawas Internal (SPI) telah 

melakukan pengawasan atas pengadaan barang dan jasa dilaksanakan di 

lingkungan Universitas Khairun. Untuk meningkatkankualitas hasil audit Satuan 

Pengawasan Intern (SPI) atas pengadaan barang dan jasa di lingkungan 

Universitas Khairun Ternate, UNKHAIR telah bekerja sama dengan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hingga akhir tahun 2019 

UNKHAIR masih berstatus Satker hingga UNKHAIR belum melakukan kerjasama 

dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
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b. Realisasi Anggaran 

 

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran 

dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama 

periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Secara keseluruhan alokasi 

anggaran Universitas Khairun tahun 2019 adalah sebesar Rp. 172.096.890.000,- 

dilaksanakan untuk membiayai program dukungan manajemen PTN dan 

peningkatan layanan tridharma perguruan tinggi. Dari pagu anggaran tersebut untuk 

mencapai capaian kinerja berhasil terserap sebesar  Rp.  164.328.497.076,- atau 

persentase terserap anggaran sampai dengan bulan Desember 2019 adalah 

sebesar 95.5%. Adapun target dan realisasi penyerapan anggaran, distribusi pagu 

dan realisasi pagu (per jenis belanja, per sumber dana, serta target dan realisasi 

fisik) tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut: 

 

 

Awal tahun 2019 UNKHAIR memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 

135.623.000.000, mengalami revisi hingga triwulan IV menjadi Rp. 

172.096.890.000. Daya serap anggaran tahun 2019 mengalami peningkatan 

sebesar 6,5%, begitu pula dengan realisasi fisik juga mengalami peningkatan 

sebesar 4%. 
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Tabel 3.7 

Pagu, Realisasi Anggaran Dan Capaian Kinerja 

    Anggaran 

Kegiatan Output Pagu Realisasi Target 
Real.  
(%) 

Kinerja 

    
(Rp.) (Rp.) (%) (%) 

Penyediaan 
Dana Bantuan 
Operasional 
untuk Perguruan 
Tinggi Negeri 
dan Bantuan 
Pendanaan 
PTN-BH 

Layanan 
Perkantoran Satker 

3.227.000.000 2.940.100.000 100 91.11 91.11 

Layanan 
Pembelajaran 

3.811.912.000 3.466.442.400 100 90.94 90.94 

Laporan Kegiatan 
Mahasiswa 

647.890.000 646.778.200 100 99.83 99.83 

Layanan 
Pengembangan 
Sistem Tata Kelola, 
Kelembagaan dan 
SDM 

130.000.000 114.598.900 100 88.15 88.15 

Sarana Dan 
Prasarana 
Pembelajaran 

1.613.198.000 1.556.537.900 100 96.49 96.49 

Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksana 
Tugas 
PTN/KOPERTIS 

Layanan 
Perkantoran 

82.340.455.000 79.603.753.757 100 96.69 96.69 

Peningkatan 
Layanan 
Tridharma 
Perguruan 
Tinggi 

Layanan Pendidikan 24.479.059.000 23.246.732.965 100 94.98 94.98 

Penelitian 5.845.258.000 5.774.094.250 100 98.78 98.78 

Pengabdian 766.060.000 759.963.360 100 99.20 99.20 

Sarana Dan 
Prasarana 
Pembelajaran 

26.635.306.000 25.001.821.374 100 93.87 93.87 

Sarana Dan 
Prasarana 
Perkantoran 

6.159.961.000 5.414.501.900 100 87.90 87.90 

Layanan 
Perkantoran 

15.440.791.000 14.803.172.070 100 96.01 96.01 

Sarana Dan 
Prasarana 
Pembelajaran 

1.000.000.000 1.000.000.000 100 100.00 100.00 

 

Distribusi realisasi anggaran untuk output 2642.001 sebesar 91.1 persen, 

penyerapan anggaran pada  output 2642.002 sebesar 90.9 persen, penyerapan 

anggaran pada output 2642.004 sebesar 99.8%, penyerapan anggaran pada output 

2642.007 sebesar 88.2%, penyerapan anggaran pada output 2642.008 sebesar 

96.5%, penyerapan anggaran pada output 5741.994 sebesar 96.7%, penyerapan 

anggaran pada output 5742.001 sebesar 95%, penyerapan anggaran pada output 

5742.002 sebesar 98.8%, penyerapan anggaran pada output 5742.003 sebesar 

99,2%, penyerapan anggaran pada output 5742.004 sebesar 94,1%, penyerapan 
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anggaran pada output 5742.005 sebesar 87%, penyerapan anggaran pada output 

5742.994 sebesar 95.8%. 

 

Berdasarkan perhitungan persentase capaian kinerja keuangan maka terlihat 

bahwa dari 13 (tiga belas) output kinerja kegiatan ternyata hanya pada item 

kegiatan Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya Output 

Sarana Dan Prasarana Pembelajaran yang terealisasi 100%. Namun demikian, 

secara keseluruhan alokasi anggaran capaian output kegiatan pada tahun 2019 

rata-rata dapat terealisasi lebih dari 95,5%. Hasil ini jika dibandingkan dengan 

capaian kinerja keuangan tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya, maka capaian 

kinerja keuangan ini merupakan yang tertinggi yang dapat dicapai oleh UNKHAIR 

selama ini. 

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 

adalah sebesar Rp.59.071.568.890,- atau mencapai 73,12 persen dari estimasi 

pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.80.127.713.000,-. Pendapatan UNKHAIR 

terdiri dari Pendapatan Jasa, Pendapatan Pendidikan dan Pendapatan Lain-lain. 

Rincian estimasi dan realisasinya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.9.  

Realisasi Pendapatan Tahun 2019 

Uraian 
31 Desember 2019 

Anggaran Realisasi % 

Pendapatan Jasa (Jasa Giro)                          -                 7,255,115    

Pendapatan Jasa Lainnya                          -                              -      

Pendapatan Pendidikan     80,127,713,000      58,587,570,086  73.12 

Pendapatan Lain-lain       

- Penerimaan Kembali Belanja 
Pegawai Tahun Anggaran Yang 
Lalu                          -               22,377,762    

- Penerimaan Kembali Belanja 
Barang Tahun Anggaran Yang Lalu                          -               60,630,700    

- Penerimaan Kembali Belanja 
Modal Tahun Anggaran Yang Lalu                          -             227,345,564    

Pendapatan Denda Keterlambatan 
Penyelesaian Pekerjaan 
Pemerintah                          -               62,725,688    

Pendapatan Denda Lainnya                          -                 1,825,975    

Pendapatan dari Pemindatanganan 
BMN                          -               91,770,000    

Pendapatan dari Pemanfaatan 
BMN                          -               10,068,000    

 

Target dan realisasi Belanja  terdiri dari belanja pegawai, Belanja Barang, 

Belanja Modal, Belanja bantuan sosial. Realisasi belanja tahun anggaran 2015 

sampai dengan tahun 2019 dapat disajikan dalam tabel 3.8 sebagai berikut; 

 

Tabel 3.10.  

Realisasi Belanja Tahun 2015-2019 

Jenis 
Anggaran 

Tahun Anggaran (Rp) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Belanja 
Pegawai 51.442.680.982 57.070.432.028 58.552.207.769  61.559.915.066  66.090.828.580 

Belanja 
Barang 39.844.634.606 42.355.434.905 52.276.092.121  55.027.002.438  65.128.966.322 

Belanja 
Modal 10.636.101.153 9.284.011.016 19.621.637.342  43.303.344.049  32.108.702.174 

Belanja 
Bantuan 
Sosial -2.400.000                       -                       -                        -  1.000.000.000 

Jumlah 101.921.016.741 108.709.877.949 130.449.937.232 159.890.281.493 164.328.497.076 
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Berdasarkan data pada table 3.8., realisasi belanja pegawai pada periode 31 

Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.4.530.913.574,- atau 7,36 

persen dibandingkan 31 Desember 2018. Belanja Pegawai adalah belanja atas 

kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara,Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum 

berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali 

pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal 

Sementara persentase realisasi belanja barang periode 31 Desember 2019 

mengalami kenaikan sebesar 18,36 persen Realisasi Belanja Barang periode 31 

Desember  2018. Selanjutnya Belanja modal yang merupakan pengeluaran 

anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih 

dari satu periode akuntansi, diketahui pada periode 31 Desember 2019 mengalami 

penurunan sebesar 23,54 persen dibandingkan 31 Desember 2018. Hal ini 

disebabkan adanya optimalisasi anggaran dan peningkatan kinerja pada proses dan 

pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. 

 

 

UNKHAIR dalam pengelolaan dana PNBP saat ini, kurang memberikan 

keleluasaan karena terikat dengan berbagai peraturan. Oleh karena itu UNKHAIR 

telah mengajukan permohonanan untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU), 

dikarenakan fleksibilitas pengelolaan keuangan sangat diperlukan untuk mendukung 
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adaptasi terhadap berbagai perubahan. UNKHAIR menyadari perlunya dilakukan 

perubahan-perubahan agar menjadi lebih fleksibel untuk menghadapi berbagai 

perubahan kondisi internal dan eksternal. Fleksibilitas sangat diperlukan agar dapat 

dengan mudah menyesuaikan diri dengan tuntutan stakeholders, kemajuan Ipteks, 

serta yang paling utama adalah peningkatan pelayanan pada semua bidang. Pada 

akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepuasan Stakeholders. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Akuntabilitas di lingkungan perguruan tinggi pada dasarnya merupakan 

pertanggungjawaban pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang 

dipercayakan kepada perguruan tinggi dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara periodik sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. 

Akuntabilitas mencakup mekanisme/prosedur pencapaian tujuan yang di dalamnya 

mengandung kebijakan-kebijakan mulai dari perencanaan sampai dengan 

pertanggungjawaban. LAKIP UNKHAIR tahun 2019 disusun dengan berpedoman 

pada Renstra UNKHAIR 2014-2018 dan penyelarasan Renstra UNKHAIR 2018-

2022, Perjanjian Kinerja UNKHAIR 2019, Laporan Kinerja Rektor 2019, dan DIPA 

(RKA-KL) UNKHAIR Tahun 2019. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan 

indikator, penilaian dilakukan dengan analisa terhadap indikator tiap 

program/kegiatan yang tercantum dan dirumuskan dalam Renstra UNKHAIR. Fokus 

utama penilaian tentunya mengacu pada indikator kinerja yang tertulis dalam 

Penetapan Kinerja 2019. 

Hasil Pengukuran Kinerja (PK) UNKHAIR tahun 2019 berdasarkan target 

kinerja yang terdapat di dalam program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan 

yang terdapat di dalam Renstra UNKHAIR adalah sebesar 137,70%. Pengukuran 

dilakukan dengan menghitung rerata nilai capaian semua indikator kinerja, dengan 

memakai semua nilai mulai nilai terendah yang diperoleh dari nilai indikator 

program/kegiatan yang belum terlaksana (54,55%) sampai nilai capaian indikator 

tertinggi (466,67%). 

Secara keseluruhan alokasi anggaran Universitas Khairun tahun 2019 adalah 

sebesar Rp. 172.096,890,000 dilaksanakan untuk membiayai program dukungan 

manajemen PTN dan peningkatan layanan tridharma perguruan tinggi. Dari pagu 

anggaran tersebut untuk mencapai capaian kinerja berhasil terserap sebesar Rp. 

164.328.497.076 atau persentase terserap anggaran sampai dengan bulan 

Desember 2019 adalah sebesar 95,5 %  
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LAMPIRAN: Perjanjian Kinerja 
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