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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas 

Jember (UNEJ) mengacu pada arah pengembangan institusi yang tertuang di 

dalam RENSTRA BISNIS UNEJ 2020-2024, berlandaskan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, kebijakan Pemerintah atau Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

yang dalam implementasinya institusi menerapkan sistem manajemen mutu 

secara bertahap, hal ini dilakukan agar tujuan RENSTRA BISNIS UNEJ 2020-

2024  dapat dicapai. 

  Sasaran strategis yang telah diselaraskan sebagaimana sasaran strategis 

yang telah ditetapkan dalam Keputusan Mendikbud Nomor 754/P/2020, sehingga 

menjadi tiga sasaran strategis dengan delapan indikator kinerja utama sebagai 

alat untuk mengukur tingkat ketercapaian. Hasil pengukuran kinerja tahun 2020 

ditunjukkan pada tingkat ketercapaian kinerja yang telah berhasil dilaksanakan 

dengan baik dan dijabarkan sebagai berikut :  

Sasaran strategis kesatu tercapainya meningkatnya kualitas lulusan 

pendidikan tinggi. Di dalamnya terdapat dua indikator kinerja yang capaian 

kinerjanya belum memenuhi target. Capaian kinerja indikator Kesiapan lulusan  

mencapai 47% dan capaian Indikator Mahasiswa di luar kampus / berkegiatan di 

luar kampus mencapai 1,48%. 

  Sasaran strategis yang kedua, yaitu meningkatnya kualitas dosen 

pendidikan tinggi terdapat tiga indikator kinerja  yaitu Indikator Dosen 

berkegiatan di luar kampus dengan capaian kinerja yang diperoleh adalah 

116,9%, Indikator Kualifikasi Dosen memperoleh capaian kinerja sebesar  

102,2%, sedangkan Indikator Penerapan Riset Dosen capaian kinerja yang 

diperoleh 100%.  

Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas kurikulum dan 

pembelajaran, terdapat tiga indikator kinerja. Dua indikator diantaranya  telah 

memenuhi target yaitu indikator Kemitraan Program Studi dengan capaian kinerja 

sebesar 100%, dan Indikator Pembelajaran dalam kelas capaian kinerja yang 

diperoleh 292%, sedangkan 1 indikator  lainnya yaitu  Akreditasi Internasional 

masih belum terpenuhi karena dalam tahap pengajuan proses Akreditasi 

Internasional untuk tiga program studi. 
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