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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNEJ mengacu 

pada arah pengembangan institusi yang tertuang di dalam RENSTRA UNEJ 

2016-2020, berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

maupun kebijakan Pemerintah atau Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dalam 

implementasinya Institusi menerapkan sistem manajemen mutu secara 

bertahap, hal ini dilakukan agar tujuan RENSTRA UNEJ 2016-2020 dapat 

dicapai. 

Sasaran strategis yang telah diselaraskan sebagaimana sasaran 

strategis yang telah ditetapkan dalam SIMonev, sehingga menjadi 6 sasaran 

strategis dengan 19 indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat 

ketercapaiannya. Hasil pengukuran kinerja Tahun 2019 bisa dilihat dari 

ketercapaian kinerja yang telah berhasil dilaksanakan dengan baik yang 

dijabarkan sebagai berikut: 

Sasaran strategis kesatu tercapainya peringkat akreditasi institusi, 

program studi yang baik oleh Lembaga Akreditasi Nasional, Asia 

Tenggara dan Asia. Di dalamnya terdapat 3 indikator kinerja dimana 2 

indikator kinerja telah memenuhi target bahkan ada yang melebihi 100% 

sedangkan 1 indikator yang lainnya yaitu rangking PT Nasional baru mencapai 

target sebesar 95%.  

Sasaran strategis yang kedua, yaitu dihasilkannya lulusan cendekia 

yang mampu bersaing di tingkat nasional, kawasan Asia Tenggara dan 

Asia terdapat 4 indikator kinerja. Dimana dari 4 indikator tersebut semuanya 

sudah memenuhi target. 

Sasaran ketiga adalah menguatnya budaya kualitas dalam 

penelitian dan publikasi nasional dan internasional, terdapat 7 indikator 

kinerja. Dimana dari 7 indikator tersebut 4 indikator yang telah memenuhi 

target yaitu untuk persentase dosen yang berkualifikasi S3, jumlah sitasi karya 

ilmiah, jumlah HKI yang didaftarkan, dan jumlah publikasi internasional. 

Kendala yang dihadapi adalah masih rendahnya kemampuan dosen untuk 

menghasilkan publikasi nasional ataupun internasional. Upaya yang dilakukan 

adalah memperkuat kapasitas dan kapabilitas research group dan kelompok 

pengabdian di setiap fakultas, selain itu melakukan penguatan collaboration 
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research dari kegiatan kerjasama yang telah terjalin dengan sejumlah negara, 

diantaranya Jerman, Australia, dan Korea melalui program Deutscher 

Akademischer Austauschdienst (DAAD), Badische Anilin-und Soda Fabrik 

(BASF), Agro Solution Farm (ASF), dan pengembangan Pusat Unggulan 

Bioteknologi Tanaman Industri (PUI- PT Biotin). 

Sasaran keempat menguatnya budaya keramahan sosial dalam 

Mendesiminasikan Pengetahuan, Teknologi dan Seni bagi Masyarakat 

terdapat 2 indikator kinerja. Secara keseluruhan pada sasaran ini 

ketercapaiannya telah memenuhi hingga 100 % dari target yang ditetapkan, 

bahkan ada 1 indikator kinerja target yang melebihi 100%. 

Sasaran kelima meningkatnya karya Tridharma baik dari dosen 

maupun mahasiswa spesifik lokasi (pertanian industrial) yang memiliki 

manfaat terhadap masyarakat dan lingkungan, yang didukung dengan 1 

indikator kinerja, yaitu jumlah produk inovasi , dimana indikator tersebut sudah 

memenuhi target, bahkan melebihi 100%. 

Sasaran terakhir terwujudnya organisasi tata kelola yang 

transparan dan akuntabel, terdapat 2 indikator kinerja yaitu, persentase 

kuantitas tindak lanjut temuan BPK, dan persentase tindak lanjut bernilai 

rupiah temuan BPK. Secara keseluruhan pada sasaran ini ketercapaiannya 

telah memenuhi hingga 100 % dari target yang ditetapkan. 

Aspek anggaran tahun 2019 UNEJ mengelola dana sebesar             

Rp. 805.677.579.000,- dengan sumber dana berasal dari Rupiah Murni (RM) 

BOPTN, PNBP dan Program Hibah Luar Negeri. Total penyerapan anggaran 

sebesar Rp.786.666.199.133. atau sebesar 97,64%. Capaian ini lebih tinggi 

diatas capaian rata-rata nasional sebesar 92,04%. 
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