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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Laporan Kinerja Universitas Kadiri tahun 2019 melaporkan capaian kinerja selama tahun 

2019 telah sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2019, yang mengacu pada Renstra 

Universitas Kadiri tahun 2018-2022 dan Rencana Operasional Universitas Kadiri Tahun 2019.  

Laporan Kinerja Universitas Kadiri memuat capaian kinerja selama tahun 2019, sebagai 

realisasi pelaksanaan sasaran, kebijakan dan program yang tertuang dalam Rencana Strategis 

Universitas Kadiri tahun 2018-2022 Laporan yang berisi pertanggungjawaban Universitas 

Kadiri dalam pelaksanaan Penetapan Kinerja tahun 2019 yang telah ditetapkan. 

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi mengacu pada arah pengembangan 

institusi yang tertuang di dalam Renstra Universitas Kadiri Tahun 2018-2022, berlandaskan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun kebijakan Pemerintah atau 

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2018. Dalam implementasinya 

Universitas Kadiri menerapkan sistem manajemen mutu secara bertahap, hal ini dilakukan 

agar tujuan Universitas Kadiri Tahun 2018-2022, dapat dicapai meliputi: 

1.  Peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan 

mengembangkan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan. 

2. Peningkatan produktivitas dan keunggulan Penelitian berbasis inovasi. 

3. Peningkatan produktivitas dan keunggulan pengabdian masyarakat. 

4. Peningkatan kapasitas manajemen perguruan tinggi 

5. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang kompeten, unggul dan berkarakter. 

6. Peningkatan kualitas layanan dengan mengambangkan sarana dan prasarana. 

7. Peningkatan berkelanjutan kapasitas kerjasama dan pengembangan usaha dengan mitra. 

Tujuan tersebut selanjutnya dijabarkan secara spesifik dan terukur ke dalam sasaran 

strategis yaitu: 

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas mahasiswa baru. 

2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pendidikan. 

3. Meningkatnya layanan pendidikan. 

4. Meningkatnya pengembangan karakter mahasiswa. 

5. Meningkatnya daya saing lulusan. 

6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa. 
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7. Meningkatnya hasil luaran penelitian. 

8. Peningkatan daya saing karya pengabdian kepada masyarakat. 

9. Meningkatnya hasil luaran pengabdian kepada masyarakat. 

10. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi organisasi dan sistem tata kelola. 

11. Meningkatnya kemampuan manajerial pimpinan unit kerja. 

12. Meningkatnya efektivitas sistem penjaminan mutu. 

13. Menambah program studi baru secara selektif untuk merespon dinamika kebutuhan 

pasar tenaga kerja. 

14. Meningkatnya kompetensi profesional dan pedagogik dosen. 

15. Meningkatnya kompetensi profesional laboran, pustakawan, dan karyawan. 

16. Meningkatnya kompetensi sosial dan kepribadian dari dosen, laboran, pustakawan, dan 

karyawan. 

17. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana pendidikan. 

18. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana pendukung pembelajaran di kelas. 

19. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana pendukung di laboratorium pembelajaran 

dan penelitian. 

20. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana di perpustakaan. 

21. Meningkatnya kuantitas dan kerjasama dengan lembaga, instansi pemerintah, dan 

industri. 

22. Meningkatnya keberagaman sumber pendanaan dari mitra yang telah terbina. 

 

22 Sasaran tersebut diukur dengan indikator baik utama maupun tambahan, dimana pada 

tahun 2019 tingkat pencapain sebesar 80,86% dari semua indikator kinerja yang ada pada 

semua sasaran. Hal ini telah mencerminkan bahwa Universitas Kadiri mampu untuk 

memenuhi target untuk tahun 2019 dan optimis dalam pencapaian Visi, Misi dan Sasaran 

Strategis yang telah direncanakan sampai tahun 2022. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  GAMBARAN UMUM 

Untuk mewujudkan suatu unit organisasi dengan sistem akuntabilitas kinerja yang 

baik, maka setiap unit organisasi perlu menerapkan Sistem Good University Government 

(GUG). Salah satunya adalah adanya laporan kinerja Perguruan Tinggi. Tujuan 

penyusunan laporan kinerja adalah untuk mewujudkan tanggung jawab unit organisasi 

kepada pihak yang mengeluarkan tugas. Oleh karena itu, laporan kinerja merupakan 

salah satu kewajiban bagi respon wajib kepada publik. Dengan demikian, Universitas 

Kadiri memiliki kewajiban dalam menyusun dan menyampaikan laporan kinerja tahun 

2019. 

Universitas Kadiri merupakan Perguruan Tinggi Swasta berkedudukan di Kediri 

diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Sodanco Supriyadi Wali Songo Kediri, 

berdasarkan Akta Notaris Soeroso, S.H., No. 84 Tahun 1980, tanggal 28 Juli 1980. 

Universitas Kadiri didirikan pada tanggal 1 Oktober 1980 berdasarkan Akte Notaris 

SOEROSO, S.H., No.24 tahun 1980 dan diresmikan perkuliahannya oleh Bapak Gubernur 

Jawa Timur (Alm. Soenandar Priyo Sudarmo) tanggal 7 Februari 1981 yang kemudian 

ditetapkan sebagai hari jadi Universitas Kadiri. 

Pada awal berdirinya Universitas Kadiri mempunyai 3 (Tiga) Fakultas yaitu Fakultas 

Hukum, Fakultas Pertanian serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Status 

Terdaftar bagi Program Sarjana Muda Berdasarkan SK. Mendikbud No 036/ 0/1982, 

tertanggal l30 Januari 1982. Menyusul kemudian Fakultas Ekonomi dan Teknik pada 

Tahun Akademik 1981/1982, memperoleh SK. Terdaftar untuk Program Sarjana Muda. 

Berdasarkan SK. Mendikbud No.109/0/1983, tertanggal 28 Februari 1983. Berdasarkan 

prestasi pada Program Sarjana Muda, Universitas Kadiri memperoleh Status Terdaftar 

bagi program Sarjana Strata Satu berdasarkan SK Mendikbud No. 070/0/1985, 

selanjutnya disempurnakan SK Mendikbud No. 039/0/1985, tertanggal 23 Mei 1986. 

Pada tahun 1987, Fakultas Teknik dibuka pendaftaran Jurusan Teknik Manajemen 

Industri Status Terdaftar berdasarkan SK Mendikbud.No. 0664/0/1989 tertanggal 5 

Oktober 1989. 
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Bersamaan dengan pengajuan jurusan di atas, telah diupayakan peningkatan status 

dari status terdaftar menjadi diakui untuk kelima Fakultas, meliputi: 1) Fakultas Hukum: 

Program Studi Ilmu Hukum, 2) Fakultas Sospol: Jurusan Administrasi Negara, 3) Fakultas 

Pertanian: Jurusan Budidaya Pertanian, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, 4) Fakultas 

Ekonomi: Jurusan Manajemen, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dan 5) 

Fakultas Teknik: Jurusan Teknik Sipil, Jurusan Teknik dan Manajemen. Industri 

(Terdaftar). Pada akhirnya ke 7 (tujuh) jurusan tersebut diatas, mendapatkan status 

Diakui untuk program Sarjana Strata Satu (S-1) berdasarkan SK. Mendikbud. No. 

0652/0/1989 Tanggal 30 September 1989, SK.No.0400/0/1990, Tanggal 11 Juni 1990 

dan SK.No.0557/0/1990, Tanggal 20 Agustus 1990. 

Pada tahun 2005 Universitas Kadiri mendirikan fakultas baru yaitu Fakultas Ilmu 

Kesehatan, Prodi yang pertama berdiri adalah Program Studi Kebidanan (D-IV) atas 

dasar Keputusan Dirjen Dikti Nomor 579/D/T/2005 Tentang Ijin Penyelenggaraan 

Pendidikan Program Studi Kebidanan (D.IV) pada Universitas Kadiri di Kediri tanggal 25 

Pebruari 2005. Pada tanggal 6 Mei 2005 berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti 

1342/D/T/2005 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) pada 

Universitas Kadiri di Kediri didirikan Program Studi Keperawatan (S1). Selanjutnya pada 

tanggal 28 September 2007 berdiri Program Studi Kebidanan (D3) berdasar SK Dirjen 

Dikti 2930/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Kebidanan (DIII) pada 

Universitas Kadiri di Kediri. Pada tanggal 15 Juli 2008 didirikan Program Pasca Sarjana 

dengan 2 (dua) Prodi yaitu Ilmu Administrasi dan Ilmu Hukum berdasar SK Dirjen Dikti 

No.2210/D/T/2008 perihal Ijin Penyelenggaraan Program Studi Baru pada Universitas 

Kadiri di Kediri. 

Universitas Kadiri dituntut untuk selalu memperbaiki kualitas proses pendidikannya 

disertai dengan upaya peningkatan relevansinya dalam rangka persaingan global. 

Dalam rangka mencapai visi jangka panjang di tahun 2026, Universitas Kadiri pada tahun 

2014 telah menyusun tahapan pencapaian visi melalui Rencana Induk Pengembangan 

(RIP) yaitu : (1) Tahap pertumbuhan kelembagaan tahun 2014-2018; (2) Tahap penataan 

kelembagaan yang terintegrasi 2018-2022; 3) Tahap pematangan dan pengakuan 

(rekognisi) lembaga oleh masyarakat Internasional. Dengan demikian di tahun 2026 

diharapkan Universitas Kadiri telah menjadi sebuah Perguruan Tinggi dengan predikat 

Universitas yang dapat bersaing dengan universitas-universitas di dunia baik dari segi 
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Gambar 1 Milestone Universitas Kadiri 2014 – 2026 

mutu lulusan maupun mutu proses penyelenggaraan pembelajaran, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat 

bangsa Indonesia. 

Penyusunan Rencana Strategis 2018-2022 ini didasarkan pada kondisi realistis 

melalui evaluasi diri institusi, sebagai respon atas perubahan nasional dan global yang 

terjadi, serta pengejawantahan Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk menuju 

perguruan tinggi yang berkarakter, kompeten dan unggul untuk berdaya saing 

Internasional pada tahun 2026, seperti yang terlihat pada Gambar 1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban 

Rektor Universitas Kadiri atas pelaksanaan program/kegiatan, kinerja, dan pengelolaan 

anggaran dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Penyusunan 

laporan kinerja ini juga untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan kinerja 

tahun 2019 Universitas Kadiri. 

1.2  LANDASAN HUKUM 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

2014 – 2018 

Tahap Pertumbuhan  

Kelembagaan 

2018 – 2022 

Tahap Penataan 

Kelembagaan yang 

Terintegrasi 

2022 - 2026 

Tahap Pematangan dan 

Pengakuan (Rekognisi) 

Lembaga oleh 

Masyarakat 

Internasional 
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4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

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

Nomor 51 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 

Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi; 

8. Statuta Universitas Kadiri Tahun 2018-2022; 

9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Kadiri 2014-2026. 

10. Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018-2022; 

11. Rencana Operasional Universitas Kadiri Tahun 2019. 

1.3  TUGAS POKOK DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI 

1.3.1  Tugas dan Wewenang 

1) Tugas dan wewenang Yayasan sebagai berikut: 

a. Menetapkan pendirian dan perubahan bentuk Perguruan Tinggi atau program 

studi setelah mendapat persetujuan dari Menteri; 

b. Menetapkan kebijakan umum Universitas Kadiri dalam bidang non-akademik 

dengan memperhatikan pertimbangan dan usul/pendapat Rektor, antara lain: 

i. Menetapkan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, 

statute dan rencana induk pengembangan Universitas Kadiri; 

ii. Menetapkan dan mengangkat dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan 

perjanjian kerja atau kesepakatan kerja; 

iii. Menetapkan pengaturan keuangan, gaji dan honorarium atau tunjangan 

dosen dan tenaga kependidikan; 

iv. Mengesahkan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran tahunan. 

c. Menetapkan, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengadaan sarana 

dan prasarana kampus; 

d. Mengangkat dan memberhentikan Rektor Universitas Kadiri; 
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e. Melaksanakan pengawasan umum atas pengelolaan Universitas Kadiri; 

f. Melakukan evaluasi serta meminta pertanggung-jawaban tahunan atas laporan 

kinerja Rektor Universitas Kadiri; 

g. Mengusahakan terpenuhinya kebutuhan Universitas Kadiri akan sumberdaya 

pendidikan melalui usaha- usaha yang sah yang diatur dalam anggaran dasar 

Yayasan; 

h. Membantu dan/atau menjadi penentu akhir dalam menyelesaika persoalan 

Universitas Kadiri; 

i. Melaksanakan kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam anggaran dasar Yayasan; 

 

2) Tugas dan wewenang Rektor sebagai berikut: 

a. Menyusun statute beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Yayasan 

setelah mendapat persetujuan organ pokok perguruan tinggi; 

b. Menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang; 

c. Menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 4 (empat) tahun; 

d. Menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana 

operasional); 

e. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan rencana kerja dan anggaran tahunan; 

f. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian wakil rektor dan pimpinan 

unit kerja di bawah Rektor kepada Yayasan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

g. Menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika n tenaga kependidikan yang 

melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, peraturan perundang-undangan 

dan/atau peraturan Universitas Kadiri; 

h. Membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan; 

i. Menerima usulan pemberhentian mahasiswa dari pimpinan Fakultas; 

j. Mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

k. Menyelenggarakan system informasi manajemen berbasis teknologi informasi 

dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma Perguruan 

tinggi, keuangan, sarana prasarana, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan 

kealumnian; 
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l. Mempertanggungjawabkan penyelenggaran Universitas Kadiri kepada Yayasan; 

m. Mengusulkan pengangkatan Guru Besar/Profesor kepada Menteri; 

n. Membina dan mengembangkan hubungan dengan Pemerintah, alumni, pengguna 

hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; 

o. Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta 

kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan 

tinggi; 

p. Memimpin pelaksanaan rapat senat Universitas Kadiri minimal 1 (satu) kali 

setahun; 

q. Melaporkan secara berkala kepada Yayasan tentang pelaksanaan rencana 

strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan Universitas Kadiri. 

 

3) Tugas dan wewenang Senat Akademik Universitas sebagai berikut: 

a. Memberikan pertimbangan dalam merumuskan peraturan akademik, kebijakan 

akademik, standar akademik dan pengembangan akademik Universitas Kadiri; 

b. Menilai prestasi akademik dosen dengan mengacu kepada Standar Nasional 

Pendidikan dan Standar Akademik Universitas Kadiri; 

c. Memberikan pertimbangan akademik kepada Yayasan berkenaan dengan calon-

calon yang layak untuk diangkat menjadi Rektor; 

d. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi yang 

mengacu kepada standar akademik dan standar nasional pendidikan. 

 

4) Tugas dan wewenang Pusat Penjaminan Mutu Universitas Kadiri sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasikan dan memelihara nilai-nilai budaya kampus yang menjadi 

ciri dan/atau kebanggaan universitas kadiri, serta mengembangkannya sesuai 

dengan arah kebijakan pendidikan nasional; 

b. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik, otonomi keilmuan, dan pemberian gelar kehormatan serta 

penghargaan akademik; 

c. Merumuskan kebijakan tentang penjaminan mutu akademik dalam 

penyelenggaraan perguruan tinggi. 
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5) Tugas dan Wewenang Satuan Pengawas Internal Universitas Kadiri sebagai berikut: 

a. Memberi pertimbangan dan pendapat terhadap kebijakan Rektor Universitas 

Kadiri dibidang keuangan; 

b. Memberi pertimbangan dan pendapat terhadap kebijakan Rektor Universitas 

Kadiri dalam pengelolaan aset dan hukum. 

6) Tugas dan wewenang Dewan Etik Universitas Kadiri sebagai berikut: 

a. Menerima laporan tentang dugaan adanya pelanggaran norma dan etika 

akademik yang dilakukan oleh insan akademik Universitas Kadiri; 

b. Memproses laporan tentang dugaan adanya pelanggaran norma dan etika 

akademik yang dilakukan oleh insan akademik Universitas Kadiri; 

c. Melakukan verifikasi dan mengumpulkan alat-alat bukti yang diperlukan untuk 

proses pemeriksaan laporan/ pengaduan; 

d. Memanggil dan meminta keterangan para pihak terkait dalam proses 

pemeriksaan laporan atau pengaduan; 

e. Memberikan keputusan terhadap dugaan pelanggaran Etika dan Norma 

Akademik; 

f. Mengusulkan kepada Rektor atas keputusan terhadap pelanggaran etika dan 

norma akademik. 

 

1.3.2  Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Universitas Kadiri berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 

S.kep.108/SEK/X/2018 tentang struktur organisasi di Universitas Kadiri beserta 

kedudukan, tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2 Struktur Organisasi Universitas Kadiri 
 

1.4  SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN 

1.4.1  Sumber Daya Manusia 

  Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Universitas Kadiri didukung oleh 

330 orang pegawai yang terdiri dari 254 dosen tenaga pendidik dan 76 orang tenaga 

kependidikan. 

1) Tenaga Pendidik/Dosen 

  Pada tahun akademik 2019/2020 Universitas Kadiri memiliki 6 Fakultas yang 

terdiri dari 3 Fakultas Eksata dan 3 Fakultas Sosial di mana Fakulltas Eksakta Terdiri 

dari Fakultas Pertanian dengan Prodi Agribisnis dan Agroteknologi, Fakultas Teknik 

yang terdiri dari Program Studi Teknik Sipil dan Teknik Industri serta Fakultas Ilmu 

Kesehatan yang terdiri dari Program Studi Kebidanan (D4), Program Studi Kebidanan 

(D3), Program Studi Kebidanan (S1), Program Studi Profesi Bidan, Program Studi 

Pendidikan Profesi Ners, Program Studi Keperawatan (S1), Program Studi Farmasi (S1), 

Program Studi Teknologi Laboartorium Medis (D4), Program Studi Elektro Medis (D-

3), dimana jumlah Dosen Program Studi Eksata sejumlah 145 orang dengan jumlah 

Mahasiswa 2388 mahasiswa sehingga rasio dosen dan Mahasiwa 1:16. Sedangkan 

Fakultas Sosial yang ada di Universitas Kadiri adalah Fakultas Hukum dengan Program 

Studi Ilmu Hukum (S1), Ilmu Hukum (S2), Fakultas Ilmu Sosial dengan Program Studi 
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Administrasi Publik (S1), Administrasi Publik (S2), dan Fakultas Ekonomi dengan 

Program Studi Manajemen (S1), Ekonomi Pembangungan (S1), Manajemen (S2). 

Adapun jumlah Dosen yang ada di Fakultas Sosial sejumlah 109 dengan jumlah 

mahasiswa 2725 sehingga didapatkan rasio Dosen dan Mahasiswa 1:25. Dengan 

demikian di Universitas Kadiri dengan 2 Fakultas Eksata dan Sosial mempunyai Dosen 

sejumlah 254 orang Dosen dengan jumlah Mahasiwa 5113 sehingga rasio yang 

didapatkan 1:20. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dijelaskan bahwa rasio dosen 

dan mahasiswa yang ada di Universitas Kadiri memenuhi standard yang ditetapkan 

oleh SN Dikti Maupun standar sistem penjaminan mutu yang ada di Universitas Kadiri 

yaitu standar dosen dan tenaga kependidikan. 

  Jenjang pendidikan dan Jabatan Akademik dosen yang ada di Unversitas Kadiri 

adalah sebagai berikut: Universitas Kadiri mempunyai Dosen dengan tingkat 

pendidikan doktor sebanyak 29 orang dengan jabatan akademik Lektor Kepala 

sebanyak 7 orang. Sedangkan jabatan akademik Lektor sebanyak 9 orang, Asisten Ahli 

sebanyak 2 orang, dan tenaga pengajar sebanyak sebanyak 11 orang. Sedangkan 

untuk tingkat pendidikan Magister terdapat 225 orang dengan jabatan akademik 

Lektor Kepala sebanyak 18 orang, Lektor sebanyak 24 orang, Asisten Ahli sebanyak 72 

orang, dan tenaga pengajar sebanyak 111 orang. 

  Berdasarkan data sertifikasi Dosen diketahui dari Fakultas Hukum dengan 

jumlah Dosen 42 orang dan yang sudah tersertifikasi sejumlah 14 orang; Fakultas Ilmu 

Sosial dan Politik memiliki Dosen sejumlah 24 orang dan yang tersertifikasi sejumlah 7 

orang; Fakultas Pertanian dengan jumlah Dosen 18 orang dan yang tersertifikasi 13 

orang, Fakultas Ekonomi dengan jumlah Dosen 43 orang dan yang sudah tersertifikasi 

sejumlah 18 orang; Fakultas Teknik dengan jumlah Dosen 34 orang yang tersertifikasi 

sejumlah 8 orang; Fakultas Ilmu Kesehatan dengan jumlah Dosen sebanyak 93 orang 

dan yang tersertifikasi sejumlah 22 Orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari sejumlah 

254 Dosen yang ada di Universitas Kadiri, terdapat sejumlah 82 orang orang yang 

sudah tersertifikasi. 

2) Tenaga Kependidikan 

Tenaga kependidikan yang ada di Universitas Kadiri terdiri dari pustakawan 

sebanyak 4 orang dengan tingkat pendidikan S1 Perpustakaan. Laboran, teknisi, 

analis, Operator dan Programer sejumlah 10 orang dengan tingkat pendidikan 
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S1 sejumlah 9 orang dan diploma tiga (D3) sejumlah 1 orang. Tenaga 

administrasi sejumlah 46 orang dengan kualifikasi magister 1 orang, sarjana 35 

orang, diploma tiga 4 orang, dan SMA sebanyak 6 orang. Tenaga satpam, sopir, 

kebersihan sebanyak 16 orang dengan kualifikasi pendidikan SMA. Sehingga 

total tenaga kependidikan yang ada di Universitas Kadiri sejumlah 76 orang 

dengan kompetensi yang memadai sehingga dapat mendukung tercapainya visi 

dan misi Universitas Kadiri. 

 

1.4.2  Anggaran 

Universitas Kadiri menyusun anggaran keuangan sesuai dengan kebutuhan dan 

kinerja sehingga visi, misi, dan tridarma perguruan tinggi dapat dicapai. Pengelolaan 

anggaran keuangan berdasarkan pada Surat Keputusan Ketua Yayasan Sodanco 

Supriadi Walisongo Kediri Nomor: S.Kep.U.018/YPSS/IV/2018 tentang Peraturan 

Anggaran dan Keuangan Pelaksanaan Pendidikan, Rencana Induk Pengembangan 

Universitas Kadiri (RIP) yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan dan 

evaluasi rencana jangka menengah berupa Rencana Strategi (Renstra) Universitas 

Kadiri, dan Standar Pengelolaan Anggaran Universitas Kadiri tertuang didalam 

STD/SPMI-UNIK/SNA.11. 

Perolehan dana digunakan oleh Universitas Kadiri sesuai dengan proporsi yang 

terdiri dari: (1) Rata-rata penggunaan dana operasional untuk  proses pembelajaran 

per mahasiswa dalam tiga tahun terkahir sebesar 22 juta/mahasiswa/tahun; (2) Rata-

rata dana penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir per dosen/tahun untuk eksakta 

sebesar 11 juta/dosen/tahun, sedangkan untuk dosen non-eksakta 8,5 

juta/dosen/tahun; (3) Rata-rata dana PkM dosen dalam tiga tahun terakhir sebesar 

2,146 (dalam Juta) per tahun. Sedangkan rata- rata dana PkM dalam tiga tahun 

terakhir per dosen sebesar 8,5 juta/dosen; (4) Prosentase penggunaan dana penelitian 

terhadap total dana perguruan tinggi sebesar 2%; (5) Prosentase penggunaan dana 

PkM terhadap total dana perguruan tinggi sebesar 2 %; (6) Prosentase perolehan dana 

universitas yang digunakan untuk pengembangan dan investasi sebesar 7%. 
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1.5  PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI 

Beberapa faktor penghambat dalam pencapaian kinerja tahun 2019 yang dihadapi 

oleh Universitas Kadiri adalah sebagai berikut: 

1. Rendahnya luaran penelitian dosen dalam bentuk media massa, teknologi tepat guna 

dan rekayasa sosial dikarenakan dosen hanya berfokus pada publikasi di jurnal ilmiah 

atau prosiding baik nasional maupun internasional; 

2. Belum terakreditasinya jurnal pengabdian kepada masyarakat dikarenakan sulitnya 

mendapatkan reviewer yang spesifik di bidang pengabdian kepada masyarakat 

dalam skala nasional sebagai salah satu syarat akreditasi jurnal; 

3. Belum dilaksanakannya kegiatan benchmarking sistem penjaminan mutu internal 

dikarenakan masih berfokus pada penataan manajemen Pusat Penjaminan Mutu 

(PPM); dan 

4. Belum adanya Guru Besar, namun terdapat 2 dosen yang sedang memproses 

pengajuan guru besar. 

Belum optimalnya daya saing Universitas Kadiri merupakan masalah utama pada 

daya saing perguruan tinggi terletak pada mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan. 

Sebagai akar masalah diatas dapat disimpulkan antara lain: 

1. Belum adanya konseling karir bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan; 

2. Hadirnya pesaing perguruan tinggi baru yang lebih kuat; 

3. Peningkatan standar kualitas secara global belum diikuti dengan kesiapan sumber 

daya manusia di Universitas Kadiri; 

4. Belum maksimalnya reward untuk meningkatkan daya saing kinerja sumber daya 

manusia; 

5. Tingginya persaingan dalam perolehan hibah tridarma perguruan tinggi dari luar 

institusi; dan 

6. Ketidakseimbangan kemajuan teknologi dengan kesiapan peningkatan kualitas 

sumber daya manusia. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1  RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS KADIRI 

Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kadiri Tahun 2018-2022 merupakan 

penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Renstra ini disusun untuk menjadi 

pedoman dalam perencanaan pengembangan Universitas Kadiri dengan memperhatikan 

isu-isu strategis, baik dari internal maupun eksternal. Dalam proses penyusunan Renstra 

ini memperhatikan masukan dari seluruh stakeholders, baik internal maupun eksternal. 

Sebagai Perguruan Tinggi Swasta, Universitas Kadiri menyusun visi, misi, tujuan, dan 

sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu sampai dengan 2022 untuk 

mencapai milestone atau tahap ke dua yaitu tahap penataan kelembagaan yang 

terintegrasi. 

 

2.1.1  Visi 

Visi Universitas Kadiri adalah “Terwujudnya Universitas Kadiri yang 

berkarakter, kompeten dan unggul untuk berdaya saing Internasional pada tahun 

2026”. 

 

2.1.2  Misi 

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Universitas Kadiri 

adalah sebagai berikut: 

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan lulusan 

yang kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di dunia 

Internasional. 

2. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam rangka meningkatkan nilai tambah 

pembaruan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial. 

3. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memanfaatkan 

keunggulan penelitian sebagai upaya mendukung pembangunan nasional yang 

berkelanjutan. 
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4. Melaksanakan tata kelola Perguruan Tinggi berstandar serta mengajarkan nilai 

etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang 

memiliki karakter kebangsaan. 

5. Melaksanakan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung 

percepatan pengembangan tridarma perguruan tinggi di Universitas Kadiri. 

 

2.1.3  Tujuan Strategis 

Visi dan Misi Universitas Kadiri sebagai motivasi dan roh yang menggerakkan 

organisasi dalam menjalankan serangkaian proses kegiatan tridarma perguruan tinggi. 

Pentingnya Visi dan Misi Universitas Kadiri menjadi komitmen yang diikuti oleh semua 

unsur Fakultas maupun Unit Kerja di lingkungan Universitas Kadiri sehingga bersama-

sama mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan Strategis penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi di Universitas Kadiri adalah: 

1. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan 

mengembangkan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan; 

2. Peningkatan produktivitas dan keunggulan Penelitian berbasis inovasi; 

3. Peningkatan produktivitas dan keunggulan pengabdian masyarakat; 

4. Peningkatan Kapasitas Manajemen Perguruan Tinggi. 

5. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia kompeten, unggul dan 

berkarakter. 

6. Peningkatan Kualitas Layanan dengan mengembangkan Sarana dan Prasarana. 

7. Peningkatan yang berkelanjutan kapasitas dan kualitas kerjasama serta 

pengembangan usaha dengan mitra. 

 

2.1.4  Sasaran Strategis 

Sasaran strategis poin-poin untuk mencapai tujuan yang ditetapkan Universitas 

Kadiri sesuia turunan dari Visi dan Misi. Adapun sasaran strategis Universitas Kadiri 

adalah sebagai berikut. 

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas mahasiswa baru. 

2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pendidikan. 

3. Meningkatnya layanan pendidikan. 

4. Meningkatnya pengembangan karakter mahasiswa. 
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5. Meningkatnya daya saing lulusan. 

6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian oleh dosen dan 

mahasiswa. 

7. Meningkatnya hasil luaran penelitian. 

8. Peningkatan daya saing karya pengabdian kepada masyarakat. 

9. Meningkatnya hasil luaran pengabdian kepada masyarakat. 

10. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi organisasi dan sistem tata kelola. 

11. Meningkatnya kemampuan manajerial pimpinan unit kerja. 

12. Meningkatnya efektivitas sistem penjaminan mutu. 

13. Menambah program studi baru secara selektif untuk merespon dinamika 

kebutuhan pasar tenaga kerja. 

14. Meningkatnya kompetensi profesional dan pedagogik dosen. 

15. Meningkatnya kompetensi profesional laboran, pustakawan, dan karyawan. 

16. Meningkatnya kompetensi sosial dan kepribadian dari dosen, laboran, 

pustakawan, dan karyawan. 

17. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana pendidikan. 

18. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana pendukung pembelajaran di kelas. 

19. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana pendukung di laboratorium 

pembelajaran dan penelitian. 

20. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana di perpustakaan. 

21. Meningkatnya kuantitas dan kerjasama dengan lembaga, instansi pemerintah, 

dan industri. 

22. Meningkatnya keberagaman sumber pendanaan dari mitra yang telah terbina. 

 

Berikut disajikan sasaran strategis dan indikator kinerja yang tercantum pada 

Renstra Universitas Kadiri tahun 2019. 
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Tabel 1 Indikator Kinerja Universitas Kadiri Tahun 2019 

Tujuan Misi 1 
Meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan 

mengembangkan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan 

Sasaran Indikator Kinerja Target  

Meningkatnya 

kuantitas dan 

kualitas mahasiswa 

baru. 

Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi ≥ 3 

Persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang 

mendaftar ulang 
95% 

Persentase mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa 0,50% 

Jumlah keikutsertaan dalam edufair atau pameran. 10 

Jumlah Penyebaran informasi Universitas Kadiri secara nasional di 

daerah-daerah potensial. 
116 

Dokumen Formal laporan pertanggungjawaban kegiatan PPMB ada 

Jumlah sarana promosi yang menggunakan teknologi dan media sosial 5 

Banyaknya karya unggulan yang dipublikasikan pada promosi. 5 

Jenis rekrutmen/seleksi mahasiswa baru 3 

Meningkatnya 

efisiensi & 

efektifitas 

pendidikan 

Persentase keberhasilan studi untuk setiap program studi 92% 

Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum berdasarkan visi dan 

misi Universitas Kadiri 

Ada 

Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum berdasarkan visi dan 

misi Universitas Kadiri 

Ada 

Ketersediaan Dokumen penyusunan kurikulum dan RPS dalam setiap 

mata kuliah 

Ada 

Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Evaluasi dan peninjauan  kurikulum Ada 

Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian 

pembelajaraan lulusan dari KKNI 

100% 

Persentase Dosen melaksanakan pembelajaran sesuai RPS di setiap 

mata kuliah 

80% 

Persentase penelitian mahasiswa mengacu pada Renstra Penelitian 25% 

Ketersediaan dokumen pembelajaran praktikum, praktik, dan praktik 

lapangan di Program Studi 

Ada 

Persentase audit mutu pengelolaan pembelajaran secara berkelanjutan 

oleh Program Studi 

Ada 

Persentase Rata-rata lama masa studi lulusan sesuai standar (Efektivitas 

pendidikan) 

100% 

Ketersediaan Panduan Pengelolaan kegiatan pembelajaran Ada 

Persentase laporan kegiatan pembelajaran pada PDDIKTI Ada 

Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan PkM dalam program 

profesi dan magister 

5% 

Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman integrasi 

penelitian dan PkM dalam pembelajaran 

Ada 

Persentase Mata Kuliah di Program Studi yang mengintegrasikan 

Penelitian dan Pkm dalam Pembelajaran 

40% 

Ketersediaan dokumen kebijakan dan Panduan suasana akademik 

Universitas Kadiri 

Ada 

Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap 

total perolehan dana perguruan tinggi 

50% 

Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa per tahun 20 Juta 

Persentase Kepuasan Mahasiswa terhadap layanan pendidikan 83% 

Persentase perbaikan proses pembelajaran hasil dari evaluasi. 90 

Jumlah program pembelajaran berkolaborasi dengan praktisi di program 10 
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studi 

Jumlah rasio mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir 1:10 

Lama penyelesaian tugas akhir (bulan) 10 Bulan 

Jumlah rata-rata pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian TA 10 

Persentase Dosen yang menggunakan media e -learning 15% 

Adanya Kebijakan dan Pedoman tentang e-learning Ada 

Mata kuliah yang dilengkapi dengan modul ajar, bahan ajar atau buku 

ajar 

70% 

Meningkatnya 

layanan 

pendidikan 

Adanya layanan bimbingan konseling Ada 

Adanya layanan kesehatan Ada 

Jumlah jenis layanan beasiswa Ada 

Nilai kepuasan akses layanan kemahasiswaan 4 

Jumlah kegiatan ilmiah (kuliah pakar/umum, seminar, dll) dalam satu 

tahun 

14 

Ketersediaan bimbingan karir Ada 

Ketersediaan Program Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa Ada 

Ketersediaan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Ada 
Ketersediaan Pengembangan Kompetensi Mahasiswa dalam 
Bidang Penalaran dan Kreatifitas 

Ada 

Ketersediaan pengembangan Kerohanian Mahasiswa Ada 

Rasio jumlah mahasiswa: dosen Penasihat Akademik (PA). 1:30 

Jumlah rata-rata pertemuan bimbingan akademik per semester. 4 

Adanya buku pedoman pembimbing akademik mahasiswa beserta 
pendukungnya. 

Ada 

 Adanya buku pedoman penyusunan tugas akhir beserta 
pendukungnya. 

Ada 

Meningkatnya 

Pengembangan 

Karakter 

Mahasiswa. 

Adanya program pembinaan, peningkatan dan pengembangan soft skill 

ke mahasiswa 

Ada 

Jumlah organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas 11 

Jumlah organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas 6 

Jumlah dosen pembimbing di setiap Unit Kegiatan Mahasiswa 17 

Adanya buku pedoman poin kegiatan mahasiswa Ada 

Adanya dosen pendamping disetiap unit kegiatan mahasiswa sesuai 

dengan kompetensinya. 

Ada 

Jumlah peserta kewirausahaan berbasis karakter melalui kegiatan ekstra 

kurikuler mahasiswa 

400 

Tersedianya kurikulum pendidikan karakter di semua Prodi Ada 

Tersedia RPS di matakuliah yang diampu Dosen untuk pengembangan 

karakter 

Ada 

Tersedianya kurikulum kewirausahaan di semua Prodi yang outlinenya 

di integrasi oleh Universitas Kadiri. 

Ada 

Tersedianya project aplikasi karakter seperti kunjungan sosial, dll Ada 

Banyaknya program kuliah tamu, seminar dan presentasi dari 

perusahaan atau praktisi. 

20 

Adanya sosialisasi atau kegiatan penyuluhan kepada anggota organisasi 

kemahasiswaan yang baru dalam mengembangkang karakter. 

Ada 

Meningkatnya 

Daya Saing Lulusan 

Presentase mahasiswa yang lulus tepat waktu sesuai masa studi di 

dalam kurikulum. 

97% 

Rata-rata Index Prestasi Mahasiswa (IPK) 3,25 

Jumlah penghargaan/prestasi mahasiswa pada bidang akademik Tingkat 

Lokal 

20 

Jumlah penghargaan/prestasi mahasiswa pada bidang akademik Tingkat 20 
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Nasional 

Jumlah penghargaan/prestasi mahasiswa pada bidang akademik Tingkat 

Internasional 

1 

Prestasi non akademik mahasiswa tingkat Lokal 15 

Prestasi non akademik mahasiswa tingkat Nasional 25 

Prestasi non akademik mahasiswa tingkat Internasional 5 

Jumlah Pengakuan kompetensi lulusan melalui sertifikasi 

kompetensi/profesi/industri 

69 

Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan 5,5 

Persentase Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi 

bidang studi 

85% 

Tingkat kepuasan pengguna lulusan 3,7 

Persentase lulusan bekerja/wirausaha pada tingkat internasional 4,5% 

Persentase lulusan bekerja/wirausaha pada tingkat nasional 44,5% 

Banyaknya program kuliah tamu, seminar, dan presentasi dari 

perusahaan atau praktisi. 

20 

Persentase Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi pada kompetisi 

bidang akademik yang diselenggarakan oleh pihak di luar Universitas 

Kadiri. 

2% 

Persentase Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi pada kompetisi 

bidang seni dan olah raga yang diselenggarakan oleh pihak di luar 

Universitas Kadiri. 

1,5% 

Program Praktek Kerja Lapang bagi program studi Ada 

Persentase nilai kemampuan soft skill lulusan 85% 

Program Reuni Akbar Ada 

Adanya buku AD ART organisasi serta dokumen pengelolaan di setiap 

organisasi kemahasiswaan. 

Ada  

Adanya kebijakan tentang implementasi pengelolaan organisasi 

kemahasiswaan. 

Ada 

Adanya LPJ disetiap kegiatan yang dilakukan organisasi kemahasiswaan. Ada 

Adanya evaluasi dan update penambahan ketrampilan umum pada RPS 

Dosen di setiap Prodi setiap semester sekali 

Ada 

Tujuan Misi 2 Meningkatkan produktivitas dan keunggulan Penelitian berbasis inovasi 

Sasaran Indikator Kinerja Target 2019 

Meningkatnya 

kualitas dan 

kuantitas kegiatan 

penelitian oleh 

Dosen dan 

Mahasiswa 

Jumlah penelitian yang didanai oleh Kemenristekdikti 30 

Jumlah penelitian yang didanai oleh pemerintah selain Kemenristekdikti. 20 

Jumlah penelitian yang didanai oleh Pihak Swasta. 70 

Jumlah karya-karya Prodi/institusi yang telah memperoleh perlindungan 

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 

60 

Jumlah pengelolaan jurnal nasional terakreditasi. 1 

Adanya laporan kepuasan layanan kerjasama dalam bidang penelitian 

dengan pihak luar. 

Ada 

Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya Ada 

Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada 

pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana. 

Ada 

Rata-rata dana penelitian per dosen/tahun (Eksakta) 10 Juta 

Rata-rata dana penelitian per dosen/tahun (non-Eksakta) 8 Juta 

Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan 

tinggi 

5% 

Jumlah seminar pada lingkup lokal 15 

Jumlah seminar pada lingkup nasional 18 
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Jumlah seminar pada lingkup internasional 18 

Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian memuat 

landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan 

indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis 

Ada 

Jumlah kegiatan ilmiah internal/diskusi internal prodi 20 

Adanya dokumen formal dan produk dari hasil kegiatan kelompok 

peneliti dalam bidang ilmu dan lintas ilmu. 

Ada 

Jumlah Dosen yang mengikuti pelatihan dan seminar tentang kegiatan 

penelitian. 

50 

Jumlah Kegiatan pelatihan dan seminar tentang kegiatan penelitian 4 

Jumlah mahasiswa yang terlibat penelitian dengan Dosen 100 

Jumlah (MoA) kerjasama dengan pihak luar yang berkaitan dengan 

kegiatan penelitian. 

5 

Jumlah reviewer penelitian 12 

Meningkatnya 

hasil luaran 

penelitian 

Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi. 6 

Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional 6 

Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi. 40 

Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal nasional tidak terakreditasi 80 

Jumlah luaran yang memiliki paten/ paten sederhana 1 

Jumlah luaran yang memiliki Hak Cipta, desain Produk Industri, dll 60 

Jumlah luaran dalam bentuk TTG, Rekayasa Sosial 1 

Jumlah luaran dalam bentuk buku ber ISBN 10 

Jumlah tulisan di media massa nasional 2 

Jumlah tulisan di media massa internasional 1 

Jumlah sitasi artikel ilmiah google scholar 600 

Jumlah sitasi artikel ilmiah scopus 100 

Tujuan Misi 3 

Mewujudkan pengabdian masyarakat dalam bentuk pembinaan, pembimbingan, dan 

konsultasi agar dapat meningkatkan peran serta masyarakat dengan berbasis pada 

moral dan etika 

Sasaran Indikator Kinerja Target 2019 

Peningkatan daya 

saing karya 

pengabdian 

kepada 

masyarakat Dosen 

dan Mahasiswa 

Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi 4% 

Rata-rata dana PkM dosen/tahun 8 juta 

Jumlah pengabdian yang didanai oleh Pemerintah selain 

Kemenristekdikti 

5 

Jumlah proposal yang sudah di upload ke Kemenristekdikti 6 

Jumlah pengabdian yang didanai oleh pihak swasta 6 

Tersedianya dokumen pelaksanaan PkM sesuai aspek dalam 

penjaminan mutu PkM 

Ada 

Jumlah pengelolaan jurnal nasional terakreditasi. 1 

Adanya laporan kepuasan layanan kerjasama dalam bidang pengabdian 

dengan pihak luar. 

Ada 

Ketersediaan pedoman pengabdian dan bukti sosialisasinya Ada 

Dokumentasi pelaporan pengabdian oleh pengelola pengabdian kepada 

pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana. 

Ada 

Dokumentasi pelaporan pengabdian oleh pengelola pengabdian kepada 

pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana. 

Ada 

Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Pengabdian memuat 

landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan 

indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis 

Ada 

Jumlah produk yang diadopsi oleh masyarakat 1 

Jumlah Dosen yang mengikuti pelatihan dan seminar tentang kegiatan 170 
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pengabdian. 

Jumlah Kegiatan pelatihan dan seminar tentang kegiatan pengabdian 5 

Jumlah mahasiswa yang terlibat pengabdian dengan Dosen 250 

Jumlah (MoA) kerjasama dengan pihak luar yang berkaitan dengan 

kegiatan pengabdian. 

5 

Jumlah kegiatan bhakti sosial melalui bidang pengabdian kepada 

masyarakat. 

9 

Jumlah desa yang dilakukan sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. 

10 

Jumlah desa binaan yang telah dilakukan. 6 

Meningkatnya 

hasil luaran 

Pengabdian 

kepada 

Masyarakat 

Jumlah luaran PkM dalam bentuk buku ber ISBN 1 

Jumlah publikasi PkM pada jurnal nasional tidak terakreditasi 1 

Jumlah publikasi PkM pada jurnal nasional terakreditasi 1 

Jumlah luaran yang memiliki Hak Cipta, desain Produk Industri, dll 1 

Jumlah luaran dalam bentuk TTG, Rekayasa Sosial 1 

Jumlah tulisan PkM di media massa nasional 1 

Jumlah tulisan PkM di media massa internasional 1 

Jumlah sitasi artikel PkM google scholar 1 

Tujuan Misi 4 1. Meningkatkan Kapasitas Manajemen Perguruan Tinggi 

Sasaran Indikator Kinerja Target 2019 

Meningkatnya 

efektivitas dan 

efisiensi organisasi 

dan sistem tata 

kelola 

Prosentase perolehan dana universitas digunakan untuk pengembangan 

dan investasi 

5% 

Adanya Sistem Informasi untuk mengelola data Akademik Ada 

Adanya ketersediaan Sistem Informasi untuk mengelola data SDM Ada 

Adanya ketersediaan Sistem Informasi untuk mengelola data Keuangan Ada 

Adanya ketersediaan Sistem Informasi untuk mengelola data Sarana dan 

Prasarana 

Ada 

Adanya ketersediaan Sistem Informasi untuk mengelola data Penelitian 

dan Pengabdian 

Ada 

Adanya ketersediaan Sistem Informasi untuk mengelola data Karir 

Alumni 

Ada 

Adanya ketersediaan Sistem Informasi Pengarsipan. Ada 

Adanya ketersediaan Sistem Informasi Perpustakaan Ada 

Persentase sistem informasi yang menggunakan jaringan WAN 100% 

Persentase Pembaharuan Sistem Informasi yang telah ada 90% 

Adanya evaluasi Sistem Informasi yang hasilnya ditindaklanjuti untuk 

perbaikan. 

Ada 

Rasio bandwith: jumlah mahasiswa (kbbs) 70:1 

Persentase kepuasan penggunaan SI di Universitas Kadiri 100% 

Ketersediaan sarana e-learning Ada 

Ketersediaan sarana e-journal Ada 

Ketersediaan sarana e-repository Ada 

Ketersediaan sarana e-book Ada 

Adanya dokumen formal VMTS, renstra, rencana tahunan fakultas Ada 

Adanya kebijakan dan peraturan yang menjamin integritas dan kualitas 

institusi yang dilaksanakan secara efektif dan efisien 

100% 

Adanya dokumen formal statuta dan kebijakan pendukung (struktur 

organisasi), RIP, Renstra, rencana tahunan 

Ada 

Pelaksanaan Perwujudan praktik GUG: kredibilitas, transparansi, 

tanggung jawab, adil dan mamajemen resiko 

100% 

PT mengumumkan ringkasan tahunan kepada masyarakat 100% 
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Kebaradaan lembaga kode etik yang berjalan efektif dan efisien 100% 

Sertifikasi/akreditasi lembaga internasional atau nasional bereputasi 1 

Sertifikasi/akreditasi prodi oleh lembaga internasional 1 

Persentase Akreditasi A atau Unggul oleh BAN-PT/LAM PT Kes 1 

Persentase Akreditasi B atau Baik Sekali oleh BAN-PT/LAM PT Kes 75% 

Adanya dokumen mengenai implementasi mekanisme dan prosedur 

dalam penyusunan VMTS. 

100% 

Adanya keterlibatan pihak internal dan ekternal dalam penyusunan 

VMTS 

100% 

Adanya dokumen mengenai implementasi mekanisme dan prosedur 

dalam penetapan VMTS 

100% 

Adanya dokumen mengenai penyusunan rencana pengembangan 

jangka panjang, menengah dan pendek 

100% 

Persentase hasil kinerja Tridharma Perguruan Tinggi yang berskala 

internasional. 

80% 

Adanya dokumen mengenai penetapan rencana pengembangan jangka 

panjang, menengah dan pendek 

100% 

Adanya indikator kinerja dari semua unit yang mencakup indikator 

kinerja universitas. 

100% 

Adanya dokumen monitoring dan evaluasi capaian kinerja tahunan 100% 

Jumlah wirausaha yang dibina oleh Universitas Kadiri melalui unit karir 40 

Adanya Unit Pelaksana Teknis Karir Ada 

Adanya laporan tahunan keuangan Ada 

Adanya dokumen formal dan kebijakan tentang standar belanja dan 

pengeluaran untuk kegiatan 

Ada 

Persentase mitigasi risiko kinerja VMTS yang selesai dijalankan. 50 

Adanya kebijakan pengelolaan kinerja dosen dan tenaga kependidikan 

melalui DP3 

Ada 

Jumlah dosen yang membuat BKD dan LKD serta DP3 sesuai target yang 

diberikan 

254 

Adanya dokumen formal tentang perencanaan Sistem dan sumber daya 

(Blue print) 

Ada 

Adanya audit internal dan eksternal tentang keuangan di Universitas 

Kadiri 

Ada 

Persentase kelengkapan sarana sesuai perencanaan kebutuhan di setiap 

unit kerja. 

70% 

Meningkatnya 

kemampuan 

manajerial 

pimpinan unit 

kerja 

Menjalankan 4 aspek Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan renstra dan 

renop 

Terlaksana 

Melaksanakan sosialisasi renstra dan renop Terlaksana 

Jumlah pimpinan pengelola akademik yang mengikuti pelatihan 
mamajerial 

2 

Bukti kepemimpinan Publik Terlaksana 

Bukti formal keberfungsioan sistem pengelolaan fungsional dan 
operasional 

Ada 

Ketersediaan dokumen formal dan pendokumentasian pengelolaan (11 
sub) 

Ada 

Implementasi kebijakan pengelolaan Ada 

Mekanisme penetapan renstra Ada 

Jumlah SDM penjaminan mutu yang mengikuti pelatihan 3 

Jumlah SDM penjaminan mutu yang melakukan studi banding ke 
instansi lain 

1 

Ketersediaan dokumen formal pembentukan unsur pelaksana Ada 
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Meningkatnya 

efektivitas sistem 

penjaminan mutu 

penjaminan mutu 

Ketersediaan dokumen mutu (kebijakan mutu, standar mutu, manual 

mutu dan formulir mutu) 

Ada 

Ketersediaan rencana implementasi penjaminan mutu Ada 

Bukti pelaksanaan penjaminan mutu (PPEPP) Ada 

Bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu 1 

Persentase temuan hasil audit yang telah ditindaklanjuti tepat waktu 80% 

Bukti dokumentasi perekaman mutu Ada 

Publikasi penjaminan mutu internal kepada pemangku kepentingan Ada 

Audit eksternal keuangan Ada 

Menambah 

Program Studi 

baru secara selekif 

untuk merespon 

dinamika 

kebutuhan pasar 

tenaga kerja 

Jumlah penambahan prodi jenjang vokasi 0 

Jumlah penambahan prodi jenjang profesi 1 

Jumlah penambahan prodi jenjang sarjana 1 

Jumlah penambahan prodi jenjang magister 1 

Adanya dokumen formal dan pendukung pengajuan prodi baru 

 

 

Ada 

Tujuan Misi 4 
2. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang kompeten, unggul, dan 

berkarakter 

Sasaran Indikator Kinerja Target 2019 

Meningkatnya 

kompetensi 

profesional dan 

pedagogik Dosen 

Ketersediaan bukti yang sahih tentang penerapan sistem penugasan 

dosen 

Ada 

Ketersediaan Dokumen strategi, metode, media dan penilaian 

pembelajaran 

Ada 

Ketersediaan Dokumen implementasi sistem monitoring dan evaluasi 

pembelajaran 

Ada 

Jumlah Dosen yang menjadi narasumber, kuliah tamu di luar Universitas 

Kadiri 

50 

Jumlah Dosen S3 30 

Jumlah Dosen yang memiliki Serdos dan atau Sertifikasi Profesi 

terhadap jumlah seluruh Dosen tetap 

80 

Jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap 

dan dosen tidak tetap) 

22 

Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap 01:25 

Produktivitas penelitian 300 

Produktivitas PkM 190 

Rekognisi Dosen (Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja 

dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir) 

130 

Jumlah penambahan Dosen 35 

Terpenuhinya jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen 

terhadap jumlah program studi 

Memenuhi 

Jumlah Dosen yang menjadi asesor Serdos 20 

Jumlah Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar 1 

Jumlah Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala 30 

Jumlah Dosen dengan jabatan akademik Lektor 30 

Persentase pembelajaran efektif minimal 16 minggu termasuk UTS dan 

UAS 

100% 

Persentase evaluasi pembelajaran menerapkan prinsip penilaian 

pembelajaran 

100% 

Persentase penilaian pembelajaran mengevaluasi sikap pengetahuan 

keterampilan umum dan keterampilan khusus dengan menggunakan 

100% 
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teknik dan instrumen yang sesuai 

Persentase pemberian umpan balik atas penilaian pembelajaran 

mahasiswa 

100% 

Adanya kegiatan perancangan, pelaksanaan dan evaluasi program 

pembelajaran yang diadakan oleh unit terkait. 

Ada 

Adanya Unit Pelaksana Teknis Pengembangan aktivitas instruksional dan 

pembelajaran Daring 

Tidak Ada 

Adanya kegiatan pengembangan media pembelajaran yang diadakan 

oleh unit terkait. 

Ada 

Adanya dokumen formal hasil monitoring dan evaluasi terhadap kinerja 

dosen dalam proses pembelajaran 

Ada 

Adanya instrumen baku evaluasi kinerja dosen dalam proses 

pembelajaran 

Ada 

Nilai evaluasi kinerja dosen dalam pembelajaran Ada 

Jumlah Dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli 80 

Rata-rata beban kerja dosen 12-16 sks 

Jumlah Dosen yang telah mengikuti Pekerti. 130 

Jumlah Dosen yang telah mengikuti AA 90 

Jumlah Dosen yang mendapatkan beasiswa S3 dalam negeri atau luar 

negeri 

45 

Jumlah Tes Kemampuan Bahasa Inggris Bagi Dosen 90 

Jumlah Tes Kemampuan Bahasa Inggris Bagi Tenaga Kependidikan 10 

dosen yang menjadi narasumber, kuliah tamu, diluar Universitas Kadiri 

minimal 20 dosen 

20 

Adanya kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan standar yudisium 

mahasiswa 

Ada 

Adanya kegiatan evaluasi terhadap hasil pemantauan terhadap 

pelaksanaan standar yudisium mahasiswa 

Ada 

Adanya kegiatan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar 

berdasarkan hasil evaluasi. 

Ada 

Meningkatnya 

kompetensi 

profesional 

Laboran, 

Pustakawan dan 

Karyawan. 

Kepuasan mahasiswa/dosen terhadap layanan tenaga administrasi Puas 

Nilai kepuasan mahasiswa dan dosen terhadap layanan laboratorium.  4 

Jumlah Tenaga perpustakaan yang berkualifikasi Pustakawan 4 

Jumlah Persentase Tenaga laboran yang berkualifikasi S1 12 

Jumlah Laboran dan Pustakawan yang mengikuti pelatihan/Seminar 40 

Jumlah Tenaga administrasi yang berkualifikasi S1 55 

Meningkatnya 

kompetensi sosial 

dan kepribadian 

dari Dosen, 

Laboran, 

Pustakawan dan 

Karyawan 

Adanya kegiatan sarasehan motivasi karir bagi Dosen dan karyawan 2 kali  

Rata-rata jam Kerja Dosen dalam seminggu 40 jam 

Rata-rata jam Kerja Karyawan dalam seminggu 40 jam 

Tujuan Misi 4 3. Meningkatkan Kualitas Layanan dengan mengambangkan Sarana dan Prasarana 

Sasaran Indikator Kinerja Target 2019 

Meningkatnya 

kuantitas dan 

kualitas prasarana 

pendidikan 

Jumlah Ruangan Kelas 90 

Jumlah Ruangan Laboratorium 60 

Jumlah Ruangan Seminar dan Sidang 12 

Jumlah Ruang Bimbingan Konseling 20 

Gedung Klinik Kesehatan  1 

Jumlah Ruang Rapat/FGD 12 
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Jumlah Ruang Video Conference 5 

Jumlah Ruang Organisasi Kemahasiswaan 10 

Penataan Dokumen Aset Prasarana  4 

Ketersediaan ruang aula kapasitas 250 orang Ada 

Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam Bidang Olahraga Ada 

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertemuan guna Pengembangan 

Minat Bakat Mahasiswa (Pentas Seni, Pameran Karya Mahasiswa) 

Ada 

Meningkatnya 

kuantitas dan 

kualitas sarana 

pendukung 

pembelajaran di 

kelas 

Persentase Sarana perabot, peralatan, media pembelajaran pada tiap 

kelas (white board, kursi mahasiswa, kursi meja dosen, Proyektor dan 

Alat Tulis) 

100% 

Persentase ketersediaan sarana jaringan internet dikelas 100% 

Persentase ketersediaan sarana buku perpustakaan 100% 

Persentase ketersediaan buku wajib mata kuliah di Prodi 80% 

Persentase Judul koleksi jurnal nasional terakreditasi 90% 

Persentase Judul koleksi jurnal internasional bereputasi Ada 

Ketersediaan sarana olahraga Ada 

Ketersediaan sarana tempat ibadah Ada 

Ketersediaan sarana kesenian Ada 

Ketersediaan Keamanan kampus menggunakan CCTV Ada 

Persentase software berlisensi 100% 

Persentase ketersediaan sarana K3 100% 

Persentase ketersediaan sarana 

pemeliharaan 

100% 

Ketersediaan sarana pelayanan masyarakat (klinik kesehatan, bantuan 

hukum, mobil layanan) 

Ada 

Ketersediaan fasilitas komputer Ada 

Persentase ketersediaan fasilitas mahasiswa berkebutuhan khusus 

meliputi: lerengan, peta kampus timbul, toilet pengguna kursi roda, 

pelabelan) 

100% 

Meningkatnya 

kuantitas dan 

kualitas sarana 

pendukung di 

laboratorium 

pembelajaran & 

penelitian 

Persentase ketersediaan jumlah laboratorium di setiap prodi 100% 

Persentase pengadaan alat laboratorium sesuai standar 100% 

Adanya pemeliharaan sarana laboratorium Ada 

Adanya roadmap kebutuhan sarana laboratorium sesuai pencapaian 
standar 

Ada 

Persentase pencapaian sarana laboratorium sesuai standar. 40% 

Adanya laporan pencatatan inventaris sarana laboratorium sesuai 

standar. 

Tidak Ada 

Adanya dokumen formal perencanaan dan pengelolaan 
pemeliharaan sarana laboratorium. 

Ada 

Adanya dokumen formal perencanaan dan pengelolaan 
pemeliharaan ruangan Laboratorium 

Ada 

Meningkatnya 

kuantitas dan 

kualitas sarana di 

perpustakaan 

Nilai kepuasan mahasiswa dan dosen terhadap layanan perpustakaan Ada 

Adanya dokumen formal perencanaan dan pengelolaan pemeliharaan 

peralatan di perpustakaan secara berkala. 

Ada 

Adanya dokumen formal perencanaan dan pengelolaan pemeliharaan 

ruang perpustakaan secara berkala 

Ada 

Adanya dokumen formal perencanaan pengadaan sarana sesuai 

kebutuhan dengan pencapaian standar 

Ada 

Tujuan Misi 5 
Meningkatkan Keberlanjutan kapasitas kerjasama dan pengembangan usaha dengan 

mitra 

Sasaran Indikator Kinerja Target 2019 

Dokumen kebijakan dan prosedur Ada 
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2.2  ARAH STRATEGI PENCAPAIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN  

Rektor Universitas Kadiri, telah menetapkan sasaran Strategis guna tercapainya Visi 

dan Misi Universitas Kadiri, Untuk mencapai sasaran strategis dan target indikator kinerja 

tersebut, maka di Dalam buku rencana strategis Universitas Kadiri Tahun 2018-2022 telah 

diuraikan mengenai strategi dalam mencapai Visi Misi yang telah dibuat antara lain: 

1. Strategi untuk pencapaian Visi, misi, tujuan dan strategi adalah mengoptimalkan 

implementasi rencana, mengevaluasi terus menerus indikator kinerja agar 

mendekati realitas, target yang terukur dan terkoneksi dengan visi: lulusan yang 

berkarakter, kompeten, unggul dan berdaya saing internasional; 

2. Strategi untuk bidang Tata pamong, Tata kelola dan Kerjasama adalah meningkatkan 

intensitas dan ketepatan penilaian dan tindaan dalam pelaksanaan tata kelola, 

kepemimpinan dan penerapan SPMI, serta semakin melengkapi dokumen 

pendukung tata kelola yang dapat mengakomodir perubahan; 

Meningkatnya 

kuantitas 

kerjasama dengan 

Lembaga, Instansi 

Pemerintah dan 

Industri 

pengembangan jejaring dan kemitraan 

Dokumen perencanaan pengembangan 
jejaring dan kemitraan 

Ada 

Ketersediaan data kerjasama Ada 

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
program kemitraan 

Ada 

Monitoring kepuasan mitra kerjasama Ada 

Pelaksanaan kerjasama tri dharma PT Ada 

Jumlah website aktif di setiap unit kerja di Universitas Kadiri 9 

Adanya karyawan yang ditugasi untuk mengelola website 2 

Kerjasama dengan lembaga pendidikan 
Tinggi di ASEAN 

40 

Jumlah kerjasama lingkup wilayah/lokal 
(MoA) 

50 

Jumlah kerjasama Nasional (MoA) 30 

Jumlah kerjasama lingkup Internasional (MoA) 15 

Jumlah kerjasama yang berlanjut ke MoA 75 

Meningkatnya 

keberagaman 

sumber 

pendanaan dari 

mitra 

yang telah terbina. 

Jumlah total dana yang diterima oleh universitas dapat digunakan untuk 

seluruh kegiatan tahunan maupun investasi universitas 

30 

Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari 

mahasiswa dan kementrian/ lembaga terhadap total perolehan dana 

perguruan tinggi 

15 

Adanya Laporan keuangan tahunan unit bisnis yang memiliki potensi 

pendapatan dari mitra 

75 

Jumlah program bernilai ekonomis pada setiap unit bisnis yang 

ditunjukkan kepada investor 

Ada 
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3. Strategi untuk bidang mahasiswa adalah melakukan peningkatan layanan terhadap 

mahasiswa dalam bidang akademis atau non akademis, dalam rangka meningkatkan 

kompetensi dan network mahasiswa. Berbagai fasilitas praktikum serta kegiatan 

terapan ditingkatkan pelibatan mahasiswa, misalnya dalam penelitian atau 

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen; 

4. Strategi untuk bidang Sumber Daya Manusia adalah menyangkut konsep 

penyusunan man power planning, di mana dosen dan tenaga kependidikan 

terprogram dalam pengembangan dirinya sesuai dengan aturan yang ada. Melalui 

konsep man power planning ini akan membuat terjadinya proses regenerasi yang 

terencana dengan baik sesuai dengan perkembangan organisasi dari waktu kewaktu; 

5. Strategi untuk bidang keuangan, sarana dan prasarana menyangkut tentang 

penyusunan sistem keuangan yang berbasis akuntansi. Sehingga tuntutan laporan 

keuangan perguruan tinggi harus melibatkan akuntan publik. Data keuangan dapat 

dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan strategis jangka panjang atau 

yang bersifat mendesak. Perencanaan sarana dan prasarana yang meliputi alur 

kebutuhan, permintaan, pengadaan, pemeliharaan serta penanganan sarana dan 

prasarana yang rusak atau habis umur teknisnya terencana dengan baik; 

6. Strategi untuk bidang pendidikan adalah penguatan kesadaran bersama dari semua 

civitas akademika tentang tujuan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan di 

Universitas Kadiri. Sehingga semua sivitas akademika mempunyai sudut pandang 

dan persepsi yang sama mengenai apa yang akan dicapai dan bagaimana 

mencapainya. Menggunakan perangkat secara optimal dan secara terus menerus 

melakukan evaluasi sesuai dengan perubahan lingkungan. Pelibatan unsur eksternal 

dalam penyelenggaraan pendidikan sangat diperlukan untuk memperoleh hasil yang 

dicapai sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat; 

7. Strategi bidang penelitian adalah melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas 

penelitian sesuai dengan road map penelitian dan menghasilkan luaran yang 

bermanfaat untuk pengembangan bahan ajar dan masyarakat. Interaksi dengan 

masyarakat sangat penting agar hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat yang mengalami kebuntuan dalam kehidupannya. Hasil penelitian yang 

bermanfaat akan mengangkat keberadaan peneliti (H-index) Universitas Kadiri pada 

publikasi artikel ilmiah; 
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8. Strategi pengabdian kepada masyarakat melalui keterlibatan dengan fenomena 

permasalahan yang ada di masyarakat. Pendekatan secara teoritis baik eksak atau 

sosial dalam pengabdian kepada masyarakat sangat diperlukan oleh masyarakat. 

Kepedulian dan keberhasilan menyelesaikan persoalan nyata di masyarakat dapat 

meningkatkan nilai perguruan tinggi; 

9. Strategi luaran yang dapat dilakukan adalah meningkatkan nilai kegunaan dari 

output lulusan, baik performance ataupun kompetensi. Sehingga luaran perguruan 

tinggi semakin dianggap sebagai problem solver masyarakat. Peningkatan 

kompetensi dan performance lulusan dapat dilakukan melalui penerapan Tridarma 

Perguruan Tinggi atau pelatihan softskill. Semakin lengkapnya kompetensi lulusan 

akan sangat berguna ketika berinteraksi dengan pengguna lulusan.  
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019 

3.1  CAPAIAN KINERJA UNIVERSITAS KADIRI 

Untuk mengukur kinerja Universitas Kadiri tahun 2019, telah ditetapkan indikator 

kinerja sesuai dengan indikator kinerja utama dan tambahan pada Rencana Strategis 

Universitas Kadiri Tahun Tahun 2018-2022. Secara umum dapat dijelaskan bahwa 

indikator kinerja tersebut ditetapkan dalam rangka peningkatan layanan Tridharma 

Perguruan Tinggi dan mewujudkan sistem manajemen yang profesional, efektif, efisien, 

dan akuntabel. Peningkatan layanan Tridharma Perguruan Tinggi dijabarkan dalam 

tujuan berikut ini: 

1. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan 

mengembangkan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan. 

2. Peningkatan produktivitas dan keunggulan Penelitian berbasis inovasi. 

3. Peningkatan produktivitas dan keunggulan pengabdian masyarakat. 

4. Peningkatan kapasitas manajemen perguruan tinggi; peningkatan kompetensi 

sumber daya manusia yang kompeten, unggul dan berkarakter; dan peningkatan 

kualitas layanan dengan mengambangkan sarana dan prasarana. 

5. Peningkatan berkelanjutan kapasitas kerjasama dan pengembangan usaha dengan 

mitra. 

 

 Capaian Kinerja pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2 Capaian Kinerja Universitas Kadiri Tahun 2019 

 

Tujuan Misi 1 Meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan 
mengembangkan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan 

Sasaran Indikator Kinerja Target 2019 Capaian 2019 Realisasi % 

Meningkatnya 
kuantitas dan 
kualitas 
mahasiswa baru. 

Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah 
pendaftar yang lulus seleksi ≥ 3 1,5 50% 

Persentase jumlah pendaftar yang lulus 
seleksi terhadap jumlah yang mendaftar 
ulang 

95% 96% 100% 

Persentase mahasiswa asing terhadap 
jumlah seluruh mahasiswa 0,50% 0,50% 100% 
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Jumlah keikutsertaan dalam edufair atau 
pameran. 10 10 100% 

Jumlah Penyebaran informasi Universitas 
Kadiri secara nasional di daerah-daerah 
potensial. 

116 116 100% 

Dokumen Formal laporan 
pertanggungjawaban kegiatan PPMB ada ada 100% 

Jumlah sarana promosi yang 
menggunakan teknologi dan media sosial 5 5 100% 

Banyaknya karya unggulan yang 
dipublikasikan pada promosi. 5 5 100% 

Jenis rekrutmen/seleksi mahasiswa baru 3 3 100% 

Meningkatnya 
efisiensi & 
efektifitas 
pendidikan 

Persentase keberhasilan studi untuk 
setiap program studi 92,00% 92% 100% 

Ketersediaan pedoman pelaksanaan 
kurikulum berdasarkan visi dan misi 
Universitas Kadiri 

Ada Ada 100% 

Ketersediaan pedoman pengembangan 
kurikulum berdasarkan visi dan misi 
Universitas Kadiri 

Ada Ada 100% 

Ketersediaan Dokumen penyusunan 
kurikulum dan RPS dalam setiap mata 
kuliah 

Ada Ada 100% 

Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan 
Evaluasi dan peninjauan kurikulum. Ada Ada 100% 

Kedalaman dan keluasan materi 
pembelajaran mengacu pada capaian 
pembelajaraan lulusan dari KKNI 

100% 100% 100% 

Persentase Dosen melaksanakan 
pembelajaran sesuai RPS di setiap mata 
kuliah. 

80% 100% 125% 

Persentase penelitian mahasiswa 
mengacu pada Renstra Penelitian 25% 25% 100% 

Ketersediaan Dokumen pembelajaran 
praktikum, praktik, dan praktik lapangan 
di Program Studi 

Ada Ada 100% 

Persentase audit mutu pengelolaan 
pembelajaran secara berkelanjutan oleh 
Program Studi 

Ada Ada 100% 

Persentase Rata-rata lama masa studi 
lulusan sesuai standar (Efektivitas 
pendidikan) 

100% 100% 100% 

Ketersediaan Panduan Pengelolaan 
kegiatan pembelajaran Ada Ada 100% 

Persentase laporan kegiatan 
pembelajaran pada PDDIKTI Ada Ada 100% 
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Persentase pemanfaatan hasil penelitian 
dan PkM dalam program profesi dan 
magister 

5% 5% 100% 

Ketersediaan dokumen formal kebijakan 
dan pedoman integrasi penelitian dan 
PkM dalam pembelajaran 

Ada Ada 100% 

Persentase Mata Kuliah di Program Studi 
yang mengintegrasikan Penelitian dan 
Pkm dalam Pembelajaran 

40% 40% 100% 

Ketersediaan dokumen kebijakan dan 
Panduan suasana akademik Universitas 
Kadiri 

Ada Ada 100% 

Persentase perolehan dana yang 
bersumber dari mahasiswa terhadap 
total perolehan dana perguruan tinggi 

50% 42% 84% 

Rata-rata dana operasional proses 
pembelajaran/ mahasiswa per tahun 20 Juta 21 Juta 100% 

Persentase Kepuasan Mahasiswa 
terhadap layanan pendidikan 83% 83% 100% 

Persentase perbaikan proses 
pembelajaran hasil dari evaluasi. 90 90 100% 

Jumlah program pembelajaran 
berkolaborasi dengan praktisi di program 
studi 

10 10 100% 

Jumlah rasio mahasiswa per dosen 
pembimbing tugas akhir 01:10 01:10 100% 

Lama penyelesaian tugas akhir (bulan). 10 bulan 12 bulan 83% 

Jumlah rata-rata 
pertemuan/pembimbingan selama 
penyelesaian TA 

10 8 80% 

Persentase Dosen yang menggunakan 
media e-learning. 15% 20% 133% 

Adanya Kebijakan dan Pedoman tentang 
e-learning Ada Ada 100% 

Mata kuliah yang dilengkapi dengan 
modul ajar, bahan ajar atau buku ajar 70% 80% 114% 

Meningkatnya 
layanan 
pendidikan 

Adanya layanan bimbingan konseling  
100% Ada 100% 

Adanya layanan kesehatan 100% Ada 100% 

Jumlah jenis layanan beasiswa 100% Ada 100% 

Nilai kepuasan akses layanan 
kemahasiswaan 4 4 100 

Jumlah kegiatan ilmiah (kuliah 
pakar/umum, semianr, dll) dalam satu 
tahun. 

14 25 125% 

Ketersediaan bimbingan karir 100% 100% 100% 
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Ketersediaan Program Pengembangan 
Kewirausahaan Mahasiswa 

100% 100%. 100% 

Ketersediaan Pengembangan Kesenian 
dan Kebudayaan Ada Ada 100% 

Ketersediaan Pengembangan 
Kompetensi Mahasiswa dalam Bidang 
Penalaran dan Kreatifitas 

Ada Ada 100% 

Ketersediaan pengembangan Kerohanian 
Mahasiswa Ada Ada 100% 

Rasio jumlah mahasiswa: dosen 
Penasihat Akademik (PA). 01:30 01:30 100% 

Jumlah rata-rata pertemuan bimbingan 
akademik per semester. 4 4 100% 

Adanya buku pedoman pembimbing 
akademik mahasiswa beserta 
pendukungnya. 

Ada Ada 100% 

Adanya buku pedoman penyusunan 
tugas akhir beserta pendukungnya. Ada Ada 100% 

Meningkatnya 
Pengembangan 
Karakter 
Mahasiswa. 

Adanya program pembinaan, 
peningkatan dan pengembangan soft 
skill ke mahasiswa 

Ada Ada 100% 

Jumlah organisasi kemahasiswaan di 
tingkat Universitas  11 11 100% 

Jumlah organisasi kemahasiswaan di 
tingkat Fakultas 6 6 100 

Jumlah dosen pembimbing di setiap Unit 
Kegiatan Mahasiswa 17 17 100 

Adanya buku pedoman poin kegiatan 
mahasiswa Ada Ada 100 

Adanya dosen pendamping disetiap unit 
kegiatan mahasiswa sesuai dengan 
kompetensinya. 

Ada Ada 100 

Jumlah peserta kewirausahaan berbasis 
karakter melalui kegiatan ekstra 
kurikuler mahasiswa 

400 402 100% 

Tersedianya kurikulum pendidikan 
karakter di semua Prodi Ada Ada 100% 

Tersedia RPS di matakuliah yang diampu 
Dosen untuk pengembangan karakter Ada Ada 100% 

Tersedianya kurikulum kewirausahaan di 
semua Prodi yang outlinenya di integrasi 
oleh Universitas Kadiri. 

Ada Ada 100% 

Tersedianya project aplikasi karakter 
seperti kunjungan sosial, dll Ada Ada 100% 
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Banyaknya program kuliah tamu, 
seminar dan presentasi dari perusahaan 
atau praktisi. 

20 25 125% 

Adanya sosialisasi atau kegiatan 
penyuluhan kepada anggota organisasi 
kemahasiswaan yang baru dalam 
mengembangkang karakter. 

Ada Ada 100% 

Meningkatnya 
Daya Saing Lulusan 

Presentase mahasiswa yang lulus tepat 
waktu sesuai masa studi di dalam 
kurikulum. 

97% 97% 100% 

Rata-rata Index Prestasi Mahasiswa (IPK) 3,25 3,36 103% 

Jumlah penghargaan/prestasi mahasiswa 
pada bidang akademik Tingkat Lokal 20 20 100% 

Jumlah penghargaan/prestasi mahasiswa 
pada bidang akademik Tingkat Nasional 20 20 100% 

Jumlah penghargaan/prestasi mahasiswa 
pada bidang akademik Tingkat 
Internasional 

1 1 100% 

Prestasi non akademik mahasiswa 
tingkat Lokal 15 15 100% 

Prestasi non akademik mahasiswa 
tingkat Nasional 25 25 100% 

Prestasi non akademik mahasiswa 
tingkat Internasional 5 5 100% 

Jumlah Pengakuan kompetensi lulusan 
melalui sertifikasi 
kompetensi/profesi/industri 

69 69 100% 

Lama waktu tunggu lulusan untuk 
mendapatkan pekerjaan 5,5 5,5 100% 

Persentase Kesesuaian bidang kerja 
lulusan terhadap kompetensi bidang 
studi 

85% 85% 100% 

Tingkat kepuasan pengguna lulusan 3,7 3,71 100% 

Persentase lulusan bekerja/wirausaha 
pada tingkat internasional 4,50% 4,50% 100% 

Persentase lulusan bekerja/wirausaha 
pada tingkat nasional 44.5% 44,50% 100% 

Banyaknya program kuliah 
tamu, seminar dan presentasi 
dari perusahaan atau praktisi. 

20 25 125% 

Persentase Jumlah mahasiswa yang 
berpartisipasi pada kompetisi bidang 
akademik yang diselenggarakan oleh 
pihak di luar Universitas Kadiri. 

2% 2.1% 105% 

Persentase Jumlah mahasiswa yang 
berpartisipasi pada kompetisi bidang seni 
dan olah raga yang diselenggarakan oleh 
pihak di luar Universitas Kadiri. 

1,50% 1,6% 106% 
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Program Praktek Kerja Lapang bagi 
program studi Ada Ada 100% 

Persentase nilai kemampuan softskill 
lulusan 85% 82% 96% 

Program Reuni Akbar Ada Ada 100% 

Adanya buku AD ART organisasi serta 
dokumen pengelolaan di setiap 
organisasi kemahasiswaan. 

Ada Ada 100 

Adanya kebijakan tentang implementasi 
pengelolaan organisasi kemahasiswaan. Ada Ada 100% 

Adanya LPJ disetiap kegiatan yang 
dilakukan organisasi kemahasiswaan. Ada Ada 100% 

Adanya evaluasi dan update 
penambahan ketrampilan umum pada 
RPS Dosen di setiap Prodi setiap 
semester sekali 

Ada Ada 100% 

 

Tujuan Misi 2 Meningkatkan produktivitas dan keunggulan Penelitian berbasis inovasi 

Sasaran Indikator Kinerja Target 2019 Capaian 2019 Realisasi 

Meningkatnya 
kualitas dan 
kuantitas kegiatan 
penelitian oleh 
Dosen dan 
Mahasiswa. 

Jumlah penelitian yang didanai oleh 
Kemenristekdikti 

30 30 100% 

Jumlah penelitian yang didanai oleh 
pemerintah selain Kemenristekdikti. 20 30 100% 

Jumlah penelitian yang didanai oleh 
Pihak Swasta. 70 126 100% 

Jumlah karya-karya Prodi/institusi yang 
telah memperoleh perlindungan Hak 
atas Kekayaan Intelektual (HAKI)  

60 79 100% 

Jumlah pengelolaan jurnal nasional 
terakreditasi. 1 1 100% 

Adanya laporan kepuasan layanan 
kerjasama dalam bidang penelitian 
dengan pihak luar. 

√ √ 100% 

Ketersediaan pedoman penelitian dan 
bukti sosialisasinya √ √ 100% 

Dokumentasi pelaporan penelitian oleh 
pengelola penelitian kepada pimpinan 
perguruan tinggi dan mitra/pemberi 
dana. 

√ √ 100% 

Rata-rata dana penelitian per 
dosen/tahun (Eksakta) 10 Juta 11,5 Juta 100% 

Rata-rata dana penelitian per 
dosen/tahun (non-Eksakta) 8 Juta 8,5 Juta 100% 

Persentase penggunaan dana penelitian 
terhadap total dana perguruan tinggi 5% 5% 100% 

Jumlah seminar pada lingkup lokal 15 17 113% 

Jumlah seminar pada lingkup nasional 18 26 144% 

Jumlah seminar pada lingkup 
internasional 

18 24 133% 
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Ketersediaan dokumen formal Rencana 
Strategis Penelitian memuat landasan 
pengembangan, peta jalan, sasaran 
program strategis dan indikator kinerja, 
serta pelaksanaan rencana strategis 

√ √ 100% 

Jumlah kegiatan ilmiah internal/diskusi 
internal prodi 20 18 90% 

Adanya dokumen formal dan produk dari 
hasil kegiatan kelompok peneliti dalam 
bidang ilmu dan lintas ilmu. 

ada ada 100% 

Jumlah Dosen yang mengikuti pelatihan 
dan seminar tentang kegiatan penelitian. 50 50 100% 

Jumlah Kegiatan pelatihan dan seminar 
tentang kegiatan penelitian 4 4 100% 

Jumlah mahasiswa yang terlibat 
penelitian dengan Dosen 100 120 100% 

Jumlah (MoA) kerjasama dengan pihak 
luar yang berkaitan dengan kegiatan 
penelitian. 

5 5 100% 

Jumlah reviewer penelitian 12 12 100% 

Meningkatnya 
hasil luaran 
penelitian. 

Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal 
internasional bereputasi.  6 8 133% 

Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal 
internasional 6 10 167% 

Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal 
nasional terakreditasi. 40 45 113% 

Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal 
nasional tidak terakreditasi 80 62 78% 

Jumlah luaran yang memiliki 
paten/paten sederhana 1 0 0% 

Jumlah luaran yang memiliki Hak Cipta, 
desain Produk Industri, dll 60 79 76% 

Jumlah luaran dalam bentuk TTG, 
Rekayasa Sosial 1 0 0% 

Jumlah luaran dalam bentuk buku ber 
ISBN 

10 7 70% 

Jumlah tulisan di media massa nasional 2 0 0% 

Jumlah tulisan di media massa 
internasional 1 0 0% 

Jumlah sitasi artikel ilmiah google scholar 600 962 160% 

Jumlah sitasi artikel ilmiah scopus 100 170 170% 

 

Tujuan Misi 3 Mewujudkan pengabdian masyarakat dalam bentuk pembinaan, pembimbingan, dan 
konsultasi agar dapat meningkatkan peran serta masyarakat dengan berbasis pada 
moral dan etika 

Sasaran Indikator Kinerja Target 2019 Capaian 2019 Realisasi 

Peningkatan daya 
saing karya 
pengabdian 

Persentase penggunaan dana PkM 
terhadap total dana perguruan tinggi 4% 5% 100% 
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kepada 
masyarakat Dosen 
dan Mahasiswa 

Rata-rata dana PkM dosen/tahun 8 juta 8,5 juta 100% 

Jumlah pengabdian yang didanai oleh 
Pemerintah selain Kemenristekdikti. 5 5 100% 

Jumlah proposal yang sudah di upload ke 
Kemenristekdikti 6 3 50% 

Jumlah pengabdian yang didanai oleh 
pihak swasta 6 6 100% 

Tersedinya dokumen pelaksanaan PkM 
sesuai aspek dalam penjaminan mutu 
PkM 

Tersedia Tersedia 100% 

Jumlah pengelolaan jurnal nasional 
terakreditasi. 1 0 0 

Adanya laporan kepuasan layanan 
kerjasama dalam bidang pengabdian 
dengan pihak luar. 

√ √ 100% 

Ketersediaan pedoman pengabdian dan 
bukti sosialisasinya √ √ 100% 

Dokumentasi pelaporan pengabdian oleh 
pengelola pengabdian kepada pimpinan 
perguruan tinggi dan mitra/pemberi 
dana. 

√ √ 100% 

Dokumentasi pelaporan pengabdian oleh 
pengelola pengabdian kepada pimpinan 
perguruan tinggi dan mitra/pemberi 
dana. 

√ √ 100% 

Ketersediaan dokumen formal Rencana 
Strategis Pengabdian memuat landasan 
pengembangan, peta jalan, sasaran 
program strategis dan indikator kinerja, 
serta pelaksanaan rencana strategis 

√ √ 100% 

Jumlah produk yang diadopsi oleh 
masyarakat 1 0 0% 

Jumlah Dosen yang mengikuti pelatihan 
dan seminar tentang kegiatan 
pengabdian. 

170 170 dosen 100% 

Jumlah Kegiatan pelatihan dan seminar 
tentang kegiatan pengabdian 5 5 kegiatan 100% 

Jumlah mahasiswa yang terlibat 
pengabdian dengan Dosen 250 

224 
mahasiswa 

89% 

Jumlah (MoA) kerjasama dengan pihak 
luar yang berkaitan dengan kegiatan 
pengabdian. 

5 5 100% 

Jumlah kegiatan bhakti sosial melalui 
bidang pengabdian kepada masyarakat. 9 10 111% 

Jumlah desa yang dilakukan sasaran 
dalam kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat. 

10 29 290% 

Jumlah desa binaan yang telah dilakukan. 6 6 100% 
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Meningkatnya 
hasil luaran 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 

Jumlah luaran PkM dalam bentuk buku 
ber ISBN 1 0 0 

Jumlah publikasi PkM pada jurnal 
nasional tidak terakreditasi 1 0 0 

Jumlah publikasi PkM pada jurnal 
nasional terakreditasi 1 0 0 

Jumlah luaran yang memiliki Hak Cipta, 
desain Produk Industri, dll 1 0 0 

Jumlah luaran dalam bentuk TTG, 
Rekayasa Sosial 1 0 0 

Jumlah tulisan PkM di media massa 
nasional 1 0 0 

Jumlah tulisan PkM di media massa 
internasional 1 0 0 

Jumlah sitasi artikel PkM google scholar 1 0 0 

 

Tujuan Misi 4 1. Meningkatkan Kapasitas Manajemen Perguruan Tinggi 

Sasaran Indikator Kinerja Target 2019 Capaian 2019 Realisasi 

Meningkatnya 
efektivitas dan 
efisiensi organisasi 
dan sistem tata 
kelola. 

Prosentase perolehan dana universitas 
digunakan untuk pengembangan dan 
investasi 

5% 5% 100% 

Adanya Sistem Informasi 
untuk mengelola data Akademik √ √ 100% 

Adanya ketersediaan Sistem Informasi 
untuk mengelola data SDM √ √ 100% 

Adanya ketersediaan Sistem Informasi 
untuk mengelola data Keuangan √ √ 100% 

Adanya ketersediaan Sistem Informasi 
untuk mengelola data Sarana dan 
Prasarana 

√ √ 100% 

Adanya ketersediaan Sistem Informasi 
untuk mengelola data Penelitian dan 
Pengabdian 

√ √ 100% 

Adanya ketersediaan Sistem Informasi 
untuk mengelola data Karir 
Alumni 

√ √ 100% 

Adanya ketersediaan Sistem Informasi 
Pengarsipan. √ √ 100% 

Adanya ketersediaan Sistem Informasi 
Perpustakaan √ √ 100% 

Persentase sistem informasi yang 
menggunakan jaringan WAN 100% 100% 100% 

Persentase Pembaharuan Sistem 
Informasi yang telah ada 90% 90% 100% 

Adanya evaluasi Sistem Informasi yang 
hasilnya ditindaklanjuti untuk perbaikan. √ √ 100% 
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Rasio bandwith: jumlah 
mahasiswa (kbbs) 70:1 50:1 80% 

Persentase kepuasan penggunaan SI di 
Universitas Kadiri 100% 90% 90% 

Ketersediaan sarana e-learning √ 100% √ 

Ketersediaan sarana e-journal √ 100% √ 

Ketersediaan sarana e-repository √ 100% √ 

Ketersediaan sarana e-book √ 100% √ 

Adanya dokumen formal VMTS, renstra, 
rencana tahunan fakultas Ada Ada 100% 

adanya kebijakan dan peraturan yang 
menjamin integritas dan kualitas institusi 
yang dilaksanakan secara efektif dan 
efisien 

100% 100% 100% 

Adanya dokumen formal statuta dan 
kebijakan pendukung (struktur 
organisasi), RIP, Renstra, rencana 
tahunan 

√ √ 100% 

Pelaksanaan Perwujudan praktik GUG: 
kedibilitas, transparansi, tanggung jawab, 
adil dan mamajemen resiko 

100% 100% 100% 

PT mengumumkan ringkasan tahunan 
kepada masyarakat 100% 100% 100% 

Kebaradaan lembaga kode etik yang 
berjalan efektif dan efisien 100% 100% 100% 

Sertifikasi/akreditasi lembaga 
internasional atau nasional bereputasi 1 0 0% 

Sertifikasi/akreditasi prodi oleh lembaga 
internasional 1 0 0% 

Persentase Akreditasi A atau Unggul oleh 
BAN-PT/LAM PT Kes 1 0 0% 

Persentase Akreditasi B atau Baik Sekali 
oleh BAN-PT/LAM PT Kes 75% 70% 93% 

Adanya dokumen mengenai 
implementasi mekanisme dan prosedur 
dalam penyusunan VMTS. 

100% 100% 100% 

Adanya keterlibatan pihak internal dan 
ekternal dalam penyusunan VMTS  100% 100% 100% 

Adanya dokumen mengenai 
implementasi mekanisme dan prosedur 
dalam penetapan VMTS 

100% 100% 100% 

Adanya dokumen mengenai penyusunan 
rencana pengembangan jangka panjang, 
menengah dan pendek  

100% 100% 100% 

Persentase hasil kinerja Tridharma 
Perguruan Tinggi yang berskala 
internasional. 

80% 75% 94% 
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Adanya dokumen mengenai penetapan 
rencana pengembangan jangka panjang, 
menengah dan pendek  

100% 100% 100% 

Adanya indikator kinerja dari semua unit 
yang mencakup indikator kinerja 
universitas. 

100% 100% 100% 

Adanya dokumen monitoring dan 
evaluasi capaian kinerja tahunan 100% 100% 100% 

Jumlah wirausaha yang dibina oleh 
Universitas Kadiri melalui unit karir. 40 42 100% 

Adanya Unit Pelaksana Teknis Karir Ada Ada 100 

Adanya laporan tahunan keuangan Ada Ada 100% 

Adanya dokumen formal dan kebijakan 
tentang standar belanja dan pengeluaran 
untuk kegiatan 

ada ada 100% 

Persentase mitigasi risiko kinerja VMTS 
yang selesai dijalankan. 50 48 96% 

Adanya kebijakan pengelolaan kinerja 
dosen dan tenaga kependidikan melalui 
DP3 

ada ada 100% 

Jumlah dosen yang membuat BKD dan 
LKD serta DP3 sesuai target yang 
diberikan 

254 254 100% 

Adanya dokumen formal tentang 
perencanaan Sistem dan sumber daya 
(Blue print) 

Ada Ada 100% 

Adanya audit internal dan eksternal 
tentang keuangan di Universitas Kadiri ada ada 100% 

Persentase kelengkapan sarana sesuai 
perencanaan kebutuhan di setiap unit 
kerja. 

70% 100% 100% 

Meningkatnya 
kemampuan 
manajerial 
pimpinan unit 
kerja 

Menjalankan 4 aspek Pelaksanaan 
kegiatan sesuai dengan renstra dan 
renop 

Terlaksana Terlaksana 100% 

Melaksanakan sosialisasi renstra dan 
renop  Terlaksana Terlaksana 100% 

Jumlah pimpinan pengelola akademik 
yang mengikuti pelatihan mamajerial 2 2 100% 

Bukti kepemimpinan Publik Terlaksana Terlaksana 100% 

Bukti formal keberfungsioan sistem 
pengelolaan fungsional dan operasional Ada Ada 100% 

Ketersediaan dokumen formal dan 
pendokumentasian pengelolaan (11 sub) Ada Ada 100% 

Implementasi kebijakan pengelolaan Ada Ada 100% 

Mekanisme penetapan renstra Ada Ada 100% 

Jumlah SDM penjaminan mutu yang 
mengikuti pelatihan 3 4 130% 
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Jumlah SDM penjaminan mutu yang 
melakukan studi banding ke instansi lain 1 0 0% 

Meningkatnya 
efektivitas sistem 
penjaminan mutu 

Ketersediaan dokumen formal 
pembentukan unsur pelaksana 
penjaminan mutu 

Ada Ada 100% 

Ketersediaan dokumen mutu (kebijakan 
mutu, standar mutu, manual mutu dan 
formulir mutu) 

Ada Ada 100% 

Ketersediaan rencana implementasi 
penjaminan mutu Ada Ada 100% 

Bukti pelaksanaan penjaminan mutu 
(PPEPP) Ada Ada 100% 

Bukti pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi penjaminan mutu 1 1 100% 

Persentase temuan hasil audit yang telah 
ditindaklanjuti tepat waktu 80% 80% 100% 

Bukti dokumentasi perekaman mutu Ada Ada 100% 

Publikasi penjaminan mutu internal 
kepada pemangku kepentingan Ada Ada 100% 

Audit eksternal keuangan Ada Ada 100% 

Menambah 
Program Studi 
baru secara selekif 
untuk merespon 
dinamika 
kebutuhan pasar 
tenaga kerja. 

Jumlah penambahan prodi jenjang vokasi 0 0 100% 

Jumlah penambahan prodi jenjang 
profesi 

1 1 100% 

Jumlah penambahan prodi jenjang 
sarjana 

1 1 100% 

Jumlah penambahan prodi jenjang 
magister 1 1 100% 

Adanya dokumen formal dan pendukung 
pengajuan prodi baru ada ada 100% 

 

Tujuan Misi 4 
2. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang kompeten, unggul dan 

berkarakter 

Sasaran Indikator Kinerja Target 2019 Capaian 2019 Realisasi 

Meningkatnya 
kompetensi 
profesional dan 
pedagogik Dosen 

Ketersediaan bukti yang sahih tentang 
penerapan sistem penugasan dosen  Ada Ada 100% 

Ketersediaan Dokumen strategi, metode, 
media dan penilaian pembelajaran  Ada Ada 100% 

Ketersediaan Dokumen implementasi 
sistem monitoring dan evaluasi 
pembelajaran 

Ada Ada 100% 

Jumlah Dosen yang menjadi narasumber, 
kuliah tamu di luar Universitas Kadiri 50 43 86% 

Jumlah Dosen S3 30 28 93% 

Jumlah Dosen yang memiliki Serdos dan 
atau Sertifikasi Profesi terhadap jumlah 
seluruh Dosen tetap 

80 79 98% 
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Jumlah dosen tidak tetap terhadap 
jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan 
dosen tidak tetap) 

22 22 100% 

Rasio jumlah mahasiswa terhadap 
jumlah dosen tetap 01:25 01:20 66% 

produktivitas penelitian 300 307 102% 

produktivitas PkM 190 190 100% 

Rekognisi Dosen (Rata-rata jumlah 
pengakuan atas prestasi/kinerja dosen 
terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 
tahun terakhir) 

130 131 101% 

Jumlah penambahan Dosen 35 31 88% 

Terpenuhinya jumlah dosen tetap yang 
memenuhi persyaratan dosen terhadap 
jumlah program studi 

Memenuhi Memenuhi 100% 

Jumlah Dosen yang menjadi asesor 
Serdos 

20 20 100% 

Jumlah Dosen dengan jabatan akademik 
Guru Besar 1 0 0% 

Jumlah Dosen dengan jabatan akademik 
Lektor Kepala 30 25 83% 

Jumlah Dosen dengan jabatan akademik 
Lektor 30 30 100% 

Persentase pembelajaran efektif minimal 
16 minggu termasuk UTS dan UAS  100% 100% 100% 

persentase evaluasi pembelajaran 
menerapkan prinsip penilaian 
pembealajaran 

100% 100% 100% 

persentase penilaian pembelajaran 
mengevaluasi sikap pengetahuan 
keterampilan umum dan keterampilan 
khusu dengan menggunakan teknik dan 
instrumen yang sesuai 

100% 100% 100% 

persentase pemberian umpan balik atas 
penilaian pembelajaran mahasiswa 100% 100% 100% 

Adanya kegiatan perancangan, 
pelaksanaan dan evaluasi program 
pembelajaran yang diadakan oleh unit 
terkait. 

Ada Ada 100% 

Adanya Unit Pelaksana Teknis 
Pengembangan aktivitas instruksional 
dan pembelajaran Daring 

Tidak Ada Ada 100% 

Adanya kegiatan pengembangan media 
pembelajaran yang diadakan oleh unit 
terkait. 

Ada Ada 100% 

Adanya dokumen formal hasil monitoring 
dan evaluasi terhadap kinerja dosen 
dalam proses pembelajaran 

Ada Ada 100% 
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Adanya instrumen baku evaluasi kinerja 
dosen dalam proses pembelajaran Ada Ada 100% 

Nilai evaluasi kinerja dosen dalam 
pembelajaran Ada Ada 100% 

Jumlah Dosen dengan jabatan fungsional 
Asisten Ahli 80 73 91% 

Rata-rata beban kerja dosen 12-16 sks 12-16 sks 100% 

Jumlah Dosen yang telah mengikuti 
Pekerti. 130 121 93% 

Jumlah Dosen yang telah mengikuti AA 90 73 81% 

Jumlah Dosen yang mendapatkan 
beasiswa S3 dalam negeri atau luar 
negeri 

45 35 77% 

Jumlah Tes Kemampuan Bahasa Inggris 
Bagi Dosen 90 73 81% 

Jumlah Tes Kemampuan Bahasa Inggris 
Bagi Tenaga Kependidikan 10 8 80% 

dosen yang menjadi narasumber, kuliah 
tamu, diluar Universitas Kadiri minimal 
20 dosen 

20 30 150% 

adanya kegiatan pemantauan terhadap 
pelaksanaan standar yudisium 
mahasiswa 

Ada Ada 100% 

Adanya kegiatan evaluasi terhadap hasil 
pemantauan terhadap pelaksanaan 
standar yudisium mahasiswa  

Ada Ada 100% 

Adanya kegiatan perbaikan terhadap 
pelaksanaan pemenuhan standar 
berdasarkan hasil evaluasi. 

Ada Ada 100% 

Meningkatnya 
kompetensi 
profesional 
Laboran, 
Pustakawan dan 
Karyawan. 

Kepuasan mahasiswa/dosen terhadap 
layanan tenaga administrasi 

Puas Puas 100% 

Nilai kepuasan mahasiswa dan dosen 
terhadap layanan laboratorium. 4 4 100% 

Jumlah Tenaga perpustakaan yang 
berkualifikasi Pustakawan 4 4 100% 

Jumlah Persentase Tenaga laboran yang 
berkualifikasi S1 12 10 83% 

Jumlah Laboran dan Pustakawan yang 
mengikuti pelatihan/Seminar 40 30 66% 

Jumlah Tenaga administrasi yang 
berkualifikasi S1 55 49 89% 

Meningkatnya 
kompetensi sosial 
dan kepribadian 
dari Dosen, 
Laboran, 
Pustakawan dan 
Karyawan 

Adanya kegiatan sarasehan motivasi karir 
bagi Dosen dan karyawan 2 kali 2 kali 100% 

Rata-rata jam Kerja Dosen dalam 
seminggu 40 40 100% 

Rata-rata jam Kerja Karyawan dalam 
seminggu 40 jam 40 jam 100% 
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Tujuan Misi 4 3. Meningkatkan Kualitas Layanan dengan mengambangkan Sarana dan Prasarana 

Sasaran Indikator Kinerja Target 2019 Capaian 2019 Realisasi 

Meningkatnya 
kuantitas dan 
kualitas prasarana 
pendidikan 

Jumlah Ruangan Kelas 
90 80 89% 

Jumlah Ruangan Laboratorium 60 46 77% 

Jumlah Ruangan Seminar dan Sidang 12 10 83% 

Jumlah Ruang Bimbingan Konseling 20 20 100% 

Gedung Klinik Kesehatan 1 1 100% 

Jumlah Ruang Rapat/FGD 12 10 83% 

Jumlah Ruang Video Conference 5 3 60% 

Jumlah Ruang Organisasi Kemahasiswaan 10 8 80% 

Penataan Dokumen Aset Prasarana 4 6 150% 

Ketersediaan ruang aula kapasitas 250 
orang ada ada 100% 

Ketersediaan Sarana dan Prasarana 
dalam Bidang Olahraga Ada Ada 100% 

Ketersediaan Sarana dan Prasarana 
Pertemuan guna Pengembangan Minat 
Bakat Mahasiswa (Pentas Seni, Pameran 
Karya Mahasiswa) 

Ada Ada 100% 

Meningkatnya 
kuantitas dan 
kualitas sarana 
pendukung 
pembelajaran di 
kelas. 

Persentase Sarana perabot, peralatan, 
media pembelajaran pada tiap kelas 
(white board, kursi mahasiswa, kursi 
meja dosen, Proyektor dan Alat Tulis) 

100% 100% 100% 

Persentase ketersediaan sarana jaringan 
internet dikelas 100% 100% 100% 

Persentase ketersediaan sarana buku 
perpustakaan 100% 100% 100% 

Persentase ketersediaan buku wajib 
mata kuliah di Prodi 80% 80% 100% 

Persentase Judul koleksi jurnal nasional 
terakreditasi 90% 70% 78% 

Persentase Judul koleksi jurnal 
internasional bereputasi ada ada 100% 

Ketersediaan sarana olah raga ada ada 100% 

Ketersediaan sarana tempat ibadah  ada ada 100% 

Ketersediaan sarana kesenian ada ada 100% 

Ketersediaan Keamanan kampus 
menggunakan CCTV ada ada 100% 

Persentase software berlisensi 100% 80% 80% 

Persentase ketersediaan sarana K3 100% 90% 90% 

Persentase ketersediaan sarana 
pemeliharaan 100% 90% 90% 

Ketersediaan sarana pelayanan 
masyarakat (klinik kesehatan, bantuan 
hukum, mobil layanan) 

ada ada 100% 

Ketersediaan fasilitas komputer ada ada 100% 
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Persentase ketersediaan fasilitas 
mahasiswa berkebutuhan khusus 
meliputi: lerengan, peta kampus timbul, 
toilet pengguna kursi roda, pelabelan) 

100% 80% 80% 

Meningkatnya 
kuantitas dan 
kualitas sarana 
pendukung di 
laboratorium 
pembelajaran & 
penelitian 

Persentase ketersediaan jumlah 
laboratorium di setiap prodi 100% 100% 100% 

Persentase pengadaan alat laboratorium 
sesuai standar 100% 90% 90% 

Adanya pemeliharaan sarana 
laboratorium 

ada ada 100% 

Adanya roadmap kebutuhan sarana 
laboratorium sesuai pencapaian standar. √ √ 100% 

Persentase pencapaian sarana 
laboratorium sesuai standar. 40% 50% 125% 

Adanya laporan pencatatan inventaris 
sarana laboratorium sesuai standar. - Ada 100% 

Adanya dokumen formal perencanaan 
dan pengelolaan pemeliharaan sarana 
laboratorium. 

Ada Ada 100% 

Adanya dokumen formal perencanaan 
dan pengelolaan pemeliharaan ruangan 
Laboratorium 

Ada Ada 100% 

Meningkatnya 
kuantitas dan 
kualitas sarana di 
perpustakaan 

Nilai kepuasan mahasiswa dan dosen 
terhadap layanan perpustakaan  

3,25 4 100% 

Adanya dokumen formal perencanaan 
dan pengelolaan pemeliharaan peralatan 
di perpustakaan secara berkala. 

Ada Ada 100% 

Adanya dokumen formal perencanaan 
dan pengelolaan pemeliharaan ruang 
perpustakaan secara berkala 

Ada Ada 100% 

Adanya dokumen formal perencanaan 
pengadaan sarana sesuai kebutuhan 
dengan pencapaian standar 

Ada Ada 100% 

 

Tujuan Misi 5 
Meningkatkan Keberlanjutan kapasitas kerjasama dan pengembangan usaha dengan 
mitra 

Sasaran Indikator Kinerja Target 2019 Capaian 2019 Realisasi 

Meningkatnya 
kuantitas 
kerjasama dengan 
Lembaga, Instansi 
Pemerintah dan 
Industri 

Dokumen kebijakan dan prosedur 
pengembangan jejaring dan kemitraan 

Ada Ada 100% 

Dokumen perencanaan pengembangan 
jejaring dan kemitraan Ada Ada 100% 

Ketersediaan data kerjasama Ada Ada 100% 

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
program kemitraan  Ada Ada 100% 

Monitoring kepuasan mitra kerjasama Ada Ada 100% 

Pelaksanaan kerjasama tri dharma PT Ada Ada 100% 

Jumlah website aktif di setiap unit kerja 
di Universitas Kadiri 9 7 80% 
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Adanya karyawan yang ditugasi untuk 
mengelola website 2 2 100% 

Kerjasama dengan lembaga pendidikan 
Tinggi di ASEAN 40 43 108% 

Jumlah kerjasama lingkup wilayah/lokal 
(MoA) 50 94 188% 

Jumlah kerjasama Nasional (MoA) 30 32 107% 

Jumlah kerjasama lingkup Internasional 
(MoA) 15 18 120% 

Jumlah kerjasama yang berlanjut ke MoA 75 75 100% 

Meningkatnya 
keberagaman 
sumber 
pendanaan dari 
mitra yang telah 
terbina. 

Jumlah total dana yang diterima oleh 
universitas dapat digunakan untuk 
seluruh kegiatan tahunan maupun 
investasi universitas 

100% 100% 100% 

Persentase perolehan dana perguruan 
tinggi yang bersumber selain dari 
mahasiswa dan kementrian/ lembaga 
terhadap total perolehan dana 
perguruan tinggi 

50% 58% 100% 

Adanya Laporan keuangan tahunan unit 
bisnis yang memiliki potensi pendapatan 
dari mitra 

Ada Ada 100% 

Jumlah program bernilai ekonomis pada 
setiap unit bisnis yang ditunjukkan 
kepada investor 

Ada 

Adanya 
tambahan 

nilai 
ekonomis 

100% 

 

 Keberhasilan Visi Misi Universitas Kadiri tercermin dari tercapainya sasaran strategis 

yang telah ditetapkan. Dalam sasaran tersebut terdapat indikator utama sebanyak 214 

indikator dan indikator tambahan sebanyak 110 indikator untuk menjalankan semua misi 

yang ada di Universitas Kadiri. Berdasarkan evaluasi pencapaian rencana strategi pada 

pelaksanaan Tahun Akademik 2019/2020, dengan rincian ketercapaian misi tersebut antara 

lain: 

1. Ketercapaian misi pertama dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi 

pengelolaan pendidikan melalui pengembangan karakter untuk meningkatkan daya saing 

lulusan. Terdapat 5 (lima) sasaran dengan jumlah 88 indikator. Hasil evaluasi 

ketercapaian misi pertama sebesar 90,91%. 

2. Ketercapaian misi kedua dengan tujuan peningkatan produktivitas dan keunggulan 

penelitian berbasis inovasi, terdapat 2 (dua) sasaran dengan jumlah indikator sebanyak 

34. Hasil evaluasi ketercapaian misi kedua sebesar 76,47 %. 
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3. Ketercapaian misi ketiga dengan tujuan mewujudkan pengabdian masyarakat dalam 

bentuk pembinaan, pembimbingan dan konsultasi agar dapat meningkatkan peran serta 

masyarakat dengan berbasis pada moral dan etika. Dari tujuan tersebut terdapat 2 (dua) 

sasaran dengan jumlah indikator sebanyak 28. Hasil evaluasi ketercapaian misi ketiga 

sebesar 67,86%. 

4. Melaksanakan tata kelola Perguruan Tinggi berstandar serta mengajarkan nilai etika dan 

kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang memiliki karakter 

kebangsaan. 

Terdapat 3 (tiga) tujuan yaitu: (1) Peningkatan Kapasitas Manajemen Perguruan Tinggi; (2) 

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang kompeten, unggul dan berkarakter; 

(3) Peningkatan Kualitas Layanan dengan mengembangkan Sarana dan Prasarana. Dari 

tujuan tersebut terdapat 11 (sebelas) sasaran dengan jumlah indikator sebanyak 157. 

Hasil evaluasi ketercapaian misi keempat sebesar 77,07 %. 

5. Melaksanakan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung percepatan 

pengembangan tridarma perguruan tinggi di Universitas Kadiri. Terdapat satu tujuan 

yaitu peningkatan berkelanjutan kapasitas kerjasama dan pengembangan usaha dengan 

mitra. Dari tujuan tersebut ada 2 sasaran dengan jumlah indikator sebanyak 17 Dengan 

hasil tercapai 94,12% 

 

 Dapat disimpulkan bahwa 80,86% sasaran telah tercapai. Keberhasilan tersebut 

mencermikan pencapaian Visi dan Misi Universitas Kadiri pada periode tahun akademik 

2019/2020. Faktor pendukung keberhasilan tersebut antara lain: 

1. Keuangan pada tahun 2019/2020 masuk kategori feasible. Terbukti dengan adanya 

investasi bidang agrobisnis meningkat sebesar 7% dari tahun sebelumnya. Pelaporan 

keuangan sesuai dengan standar akutansi yang berlaku dan diaudit oleh akuntan publik 

dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 

2. Adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (dosen dan tenaga 

kependidikan) di Universitas Kadiri; 

3. Adanya penyesuaian sarana prasarana yang menunjang kegiatan tridarma perguruan 

tinggi; 

4. Peningkatan kerjasama dengan mitra (dalam dan luar negeri) untuk mengembangkan 

tridarma perguruan tinggi sebesar 3 kali target tahun 2019/2020; dan 
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5. Peningkatan prestasi mahasiswa terutama pada bidang akademik dan non akademik 

pada skala nasional dan internasional. 

3.2  ANALISIS CAPAIAN KINERJA 

Capaian kinerja Universitas Kadiri pada tahun 2019 terlihat pada capaian indikator 

kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel 2. Persentase capaian indikator kinerja pada 

tahun 2019 adalah 80,86%, meskipun ada beberapa indikator kinerja tidak mencapai 

target yang ditetapkan. 

3.2.1  Meningkatnya kuantitas dan kualitas mahasiswa baru. 

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam rangka memenuhi ketercapain misi 1 yakni 

melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan lulusan yang 

kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di dunia Internasional, dengan tujuan 

Universitas kadiri mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengelolaan 

pendidikan melalui pengembangan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan. 

Terdapat 9 indikator dalam sasaran strategis meningkatnya kuantitas dan kualitas 

mahasiswa baru, dengan 8 indikator tercapai dan 1 indikator tidak tercapai. Adapun 

keberhasil sasaran 1 terlihat pada gambar 3 berikut ini: 

 

Gambar 3 Ketercapain sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas mahasiswa baru 

 

3.2.2  Meningkatnya efisiensi & efektifitas pendidikan. 

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam rangka memenuhi ketercapain misi 1 yakni 

melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan lulusan yang 

8; 89%

1; 11%

Tercapai Tidak Tercapai



Laporan Kinerja Universitas Kadiri Tahun 2019 | 46  
 

kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di dunia Internasional, dengan tujuan 

Universitas kadiri mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengelolaan 

pendidikan melalui pengembangan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan. 

Terdapat 28 indikator dalam sasaran strategis meningkatnya efisiensi & efektifitas 

pendidikan, dengan 26 indikator tercapai dan 2 indikator tidak tercapai. Adapun 

ketercapain sasaran 2 terlihat pada gambar 4 berikut ini: 

 

Gambar 4 Ketercapain sasaran meningkatnya efisiensi & efektifitas pendidikan. 

 

3.2.3  Meningkatnya layanan pendidikan 

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam rangka memenuhi ketercapain misi 1 yakni 

melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan lulusan yang 

kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di dunia Internasional, dengan tujuan 

Universitas kadiri mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengelolaan 

pendidikan melalui pengembangan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan. 

Terdapat 14 indikator dalam sasaran strategis meningkatnya layanan pendidikan, 

dengan 10 indikator tercapai. Adapun ketercapain sasaran 3 terlihat pada gambar 5 

berikut ini: 

26; 93%

2; 7%

Tercapai Tidak Tercapai
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Gambar 5 Ketercapain sasaran meningkatnya layanan pendidikan 

 

3.2.4  Meningkatnya Pengembangan Karakter Mahasiswa 

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam rangka memenuhi ketercapain misi 1 yakni 

melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan lulusan yang 

kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di dunia Internasional, dengan tujuan 

Universitas kadiri mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengelolaan 

pendidikan melalui pengembangan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan. 

Terdapat 13 indikator dalam sasaran strategis meningkatnya pengembangan karakter 

mahasiswa dengan 13 indikator tercapai. Adapun ketercapain sasaran 4 terlihat pada 

gambar 6 berikut ini: 

 

Gambar 6 Ketercapain sasaran meningkatnya Pengembangan Karakter Mahasiswa 

 

10; 71%

4; 29%

Tercapai Tidak Tercapai

13; 100%

0; 0%

Tercapai Tidak Tercapai
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3.2.5  Meningkatnya Daya Saing Lulusan 

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam rangka memenuhi ketercapain misi 1 yakni 

melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan lulusan yang 

kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di dunia internasional, dengan tujuan 

universitas kadiri mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengelolaan 

pendidikan melalui pengembangan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan. 

Terdapat 24 indikator dalam sasaran strategis meningkatnya daya saing lulusan, dengan 

23 indikator tercapai dan 1 indikator tidak tercapai. Indikator yang belum tercapai 

adalah jumlah persentase nilai kemampuan soft skill lulusan, dari rencana target restra 

sebesar 85%, realisasi pada tahun 2019 adalah sebesar 82%. Adapun ketercapain 

sasaran 5 terlihat pada gambar 7 berikut ini: 

 

Gambar 7 Ketercapaian sasaran meningkatnya daya saing lulusan 

 

3.2.6  Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kegiatan Penelitian oleh Dosen dan Mahasiswa 

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam rangka memenuhi ketercapain misi 2 yakni 

melaksanakan penelitian yang unggul dalam rangka meningkatkan nilai tambah 

pembaruan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial, dengan tujuan universitas kadiri 

mampu meningkatkan produktivitas dan keunggulan penelitian berbasis inovasi. 

Terdapat 22 indikator dalam sasaran strategis meningkatnya kualitas dan kuantitas 

kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa, dengan 21 indikator tercapai dan 1 

indikator tidak tercapai. Indikator yang belum tercapai adalah kegiatan ilmiah 

internal/diskusi internal prodi, dari rencana target restra sebesar 20 kegiatan, realisasi 

23; 96%

1; 4%

Tercapai Tidak Tercapai
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pada tahun 2019 adalah sebesar 19 kegiatan. Adapun ketercapain sasaran 6 terlihat 

pada gambar 8 berikut ini: 

 

Gambar 8 Ketercapaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan 
penelitian oleh dosen dan mahasiswa 

 

3.2.7  Meningkatnya Hasil Luaran Penelitian 

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam rangka memenuhi ketercapain misi 2 yakni 

melaksanakan penelitian yang unggul dalam rangka meningkatkan nilai tambah 

pembaruan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial, dengan tujuan universitas kadiri 

mampu meningkatkan produktivitas dan keunggulan penelitian berbasis inovasi. 

Terdapat 12 indikator dalam sasaran strategis meningkatnya hasil luaran penelitian, 

dengan 5 indikator tercapai dan 7 indikator tidak tercapai. Adapun ketercapain sasaran 

7 terlihat pada gambar 9 berikut ini: 

 

Gambar 9 Ketercapaian sasaran meningkatnya hasil luaran penelitian 

 

21; 95%

1; 5%

Tercapai Tidak Tercapai

5; 42%

7; 58%

Tercapai Tidak Tercapai
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3.2.8  Meningkatnya Daya Saing Karya Pengabdian kepada Masyarakat Dosen dan 

Mahasiswa 

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam rangka memenuhi ketercapain misi 3 yakni 

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan 

penelitian sebagai upaya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, 

dengan tujuan universitas kadiri mampu mewujudkan pengabdian masyarakat dalam 

bentuk pembinaan, pembimbingan, dan konsultasi agar dapat meningkatkan peran 

serta masyarakat dengan berbasis pada moral dan etika. Terdapat 20 indikator dalam 

sasaran strategis peningkatan daya saing karya pengabdian kepada masyarakat dosen 

dan mahasiswa, dengan 16 indikator tercapai dan 4 indikator tidak tercapai. Adapun 

ketercapain sasaran 8 terlihat pada gambar 10 berikut ini: 

 

Gambar 10 Ketercapain meningkatnya daya saing karya pengabdian kepada 
masyarakat dosen dan mahasiswa 

 

3.2.9  Meningkatnya Hasil Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat 

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam rangka memenuhi ketercapain misi 3 yakni 

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan 

penelitian sebagai upaya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, 

dengan tujuan universitas kadiri mampu mewujudkan pengabdian masyarakat dalam 

bentuk pembinaan, pembimbingan, dan konsultasi agar dapat meningkatkan peran 

serta masyarakat dengan berbasis pada moral dan etika. Terdapat 8 indikator dalam 

sasaran strategis meningkatnya hasil luaran pengabdian kepada masyarakat, dengan 3 

16; 80%

4; 20%

Tercapai Tidak Tercapai
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indikator tercapai dan 5 indikator tidak tercapai. Adapun ketercapain sasaran 9 terlihat 

pada gambar 11 berikut ini: 

 

Gambar 11 Ketercapaian sasaran meningkatnya hasil luaran pengabdian kepada masyarakat 

 

3.2.10  Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Organisasi dan Sistem Tata Kelola 

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam rangka memenuhi ketercapain misi 4 poin 

1 yakni melaksanakan tata kelola perguruan tinggi berstandar serta mengajarkan nilai 

etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang 

memiliki karakter kebangsaan, dengan tujuan universitas kadiri mampu meningkatkan 

kapasitas manajemen perguruan tinggi. Terdapat 46 indikator dalam sasaran strategis 

meningkatnya efektivitas dan efisiensi organisasi dan sistem tata kelola, dengan 38 

indikator tercapai dan 8 indikator tidak tercapai. Adapun ketercapain sasaran 10 

terlihat pada gambar 12 berikut ini: 

 

Gambar 12 Ketercapain sasaran meningkatnya efektivitas dan efisiensi organisasi 
dan sistem tata kelola 

3; 37%

5; 63%

Tercapai Tidak Tercapai

38; 83%

8; 17%

Tercapi Tidak Tercapai
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3.2.11  Meningkatnya Kemampuan Manajerial Pimpinan Unit Kerja 

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam rangka memenuhi ketercapain misi 4 poin 

1 yakni melaksanakan tata kelola perguruan tinggi berstandar serta mengajarkan nilai 

etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang 

memiliki karakter kebangsaan, dengan tujuan universitas kadiri mampu meningkatkan 

kapasitas manajemen perguruan tinggi. Terdapat 10 indikator dalam sasaran strategis 

meningkatnya kemampuan manajerial pimpinan unit kerja, dengan 10 indikator 

tercapai. Adapun ketercapain sasaran 11 terlihat pada gambar 13 berikut ini: 

 

Gambar 13 Ketercapain sasaran meningkatnya kemampuan manajerial pimpinan unit 
kerja 

 

3.2.12  Meningkatnya Efektivitas Sistem Penjaminan Mutu 

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam rangka memenuhi ketercapain misi 4 poin 

1 yakni melaksanakan tata kelola perguruan tinggi berstandar serta mengajarkan nilai 

etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang 

memiliki karakter kebangsaan, dengan tujuan universitas kadiri mampu meningkatkan 

kapasitas manajemen perguruan tinggi. Terdapat 9 indikator dalam sasaran strategis 

meningkatnya efektivitas sistem penjaminan mutu, dengan 9 indikator tercapai dan 0 

indikator tidak tercapai. Adapun ketercapain sasaran 12 terlihat pada gambar 14 

berikut ini:  

10; 100%

Tecapai Tidak Tercapai
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Gambar 14 Ketercapain sasaran meningkatnya efektivitas sistem penjaminan mutu 

 

3.2.13  Menambah Program Studi Baru Secara Selekif untuk Merespon Dinamika 

Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja 

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam rangka memenuhi ketercapain misi 4 poin 

1 yakni melaksanakan tata kelola perguruan tinggi berstandar serta mengajarkan nilai 

etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang 

memiliki karakter kebangsaan, dengan tujuan universitas kadiri mampu menambah 

program studi baru secara selekif untuk merespon dinamika kebutuhan pasar tenaga 

kerja. Terdapat 5 indikator dalam sasaran strategis menambah program studi baru 

secara selekif untuk merespon dinamika kebutuhan pasar tenaga kerja, dengan 5 

indikator tercapai dan 0 indikator tidak tercapai. Adapun ketercapain sasaran 13 

terlihat pada gambar 15 berikut ini: 

 

Gambar 15 Ketercapain sasaran menambah program studi baru secara selekif untuk 
merespon dinamika kebutuhan pasar tenaga kerja 

9; 100%

0; 0%

Tercapai Tidak Tercapai

5; 100%

0; 0%

Tercapai Tidak Tercapai
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3.2.14  Meningkatnya Kompetensi Profesional dan Pedagogik Dosen 

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam rangka memenuhi ketercapain misi 4 poin 

2 yakni melaksanakan tata kelola perguruan tinggi berstandar serta mengajarkan nilai 

etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang 

memiliki karakter kebangsaan, dengan tujuan universitas kadiri mampu meningkatkan 

kompetensi sumber daya manusia yang kompeten, unggul dan berkarakter. Terdapat 

38 indikator dalam sasaran strategis meningkatnya kompetensi profesional dan 

pedagogik dosen, dengan 25 indikator tercapai dan 13 indikator tidak tercapai. 

Adapun ketercapain sasaran 14 terlihat pada gambar 16 berikut ini: 

 

Gambar 16 Ketercapain sasaran meningkatnya kompetensi profesional dan 
pedagogik dosen 

 

3.2.15  Meningkatnya Kompetensi Profesional Laboran, Pustakawan, dan Karyawan 

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam rangka memenuhi ketercapain misi 4 poin 

2 yakni melaksanakan tata kelola perguruan tinggi berstandar serta mengajarkan nilai 

etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang 

memiliki karakter kebangsaan, dengan tujuan universitas kadiri mampu meningkatkan 

kompetensi sumber daya manusia yang kompeten, unggul dan berkarakter. Terdapat 

6 indikator dalam sasaran strategis meningkatnya kompetensi profesional laboran, 

pustakawan dan karyawan, dengan 3 indikator tercapai dan 3 indikator tidak tercapai. 

Adapun ketercapain sasaran 14 terlihat pada gambar 16 berikut ini: 

25; 66%

13; 34%

Tercapai Tidak Tercapai
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Gambar 17 Meningkatnya Kompetensi Profesional Laboran, Pustakawan, dan 
Karyawan 

 

3.2.16  Meningkatnya Kompetensi Sosial dan Kepribadian dari Dosen, Laboran, 

Pustakawan, dan Karyawan 

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam rangka memenuhi ketercapain misi 4 poin 

2 yakni melaksanakan tata kelola perguruan tinggi berstandar serta mengajarkan nilai 

etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang 

memiliki karakter kebangsaan, dengan tujuan universitas kadiri mampu meningkatkan 

kompetensi sumber daya manusia yang kompeten, unggul dan berkarakter. Terdapat 

3 indikator dalam sasaran strategis meningkatnya kompetensi sosial dan kepribadian 

dari dosen, laboran, pustakawan dan karyawan, dengan 3 indikator tercapai dan 0 

indikator tidak tercapai. Adapun ketercapain sasaran 15 terlihat pada gambar 17 

berikut ini: 

 

Gambar 18 Ketercapain sasaran meningkatnya Kompetensi Sosial dan Kepribadian dari 
Dosen, Laboran, Pustakawan, dan Karyawan 

3; 50%3; 50%

Tercapai Tidak Tercapai

3; 100%

0; 0%

Tercapai Tidak Tercapai
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3.2.17  Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Prasarana Pendidikan 

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam rangka memenuhi ketercapain misi 4 poin 

3 yakni melaksanakan tata kelola perguruan tinggi berstandar serta mengajarkan nilai 

etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang 

memiliki karakter kebangsaan, dengan tujuan universitas kadiri mampu meningkatkan 

kualitas layanan dengan mengambangkan sarana dan prasarana. Terdapat 12 

indikator dalam sasaran strategis meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana 

pendidikan, dengan 6 indikator tercapai dan 6 indikator tidak tercapai. Adapun 

ketercapain sasaran 17 terlihat pada gambar 19 berikut ini: 

 

Gambar 19 Ketercapaian sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana 
pendidikan 

 

3.2.18  Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana Pendukung Pembelajaran di Kelas 

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam rangka memenuhi ketercapain misi 4 poin 

3 yakni melaksanakan tata kelola perguruan tinggi berstandar serta mengajarkan nilai 

etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang 

memiliki karakter kebangsaan, dengan tujuan universitas kadiri mampu meningkatkan 

kualitas layanan dengan mengambangkan sarana dan prasarana. Terdapat 16 

indikator dalam sasaran strategis meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana 

pendukung pembelajaran di kelas, dengan 11 indikator tercapai dan 5 indikator tidak 

tercapai. Adapun ketercapain sasaran 18 terlihat pada gambar 20 berikut ini: 

6; 50%6; 50%

Tercapai Tidak Tercapai
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Gambar 20 Ketercapaian sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana 
pendukung pembelajaran di kelas 

 

3.2.19  Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana Pendukung di Laboratorium 

Pembelajaran dan Penelitian 

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam rangka memenuhi ketercapain misi 4 poin 

3 yakni melaksanakan tata kelola perguruan tinggi berstandar serta mengajarkan nilai 

etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang 

memiliki karakter kebangsaan, dengan tujuan universitas kadiri mampu meningkatkan 

kualitas layanan dengan mengambangkan sarana dan prasarana. Terdapat 8 indikator 

dalam sasaran strategis meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana pendukung di 

laboratorium pembelajaran & penelitian, dengan 7 indikator tercapai dan 1 indikator 

tidak tercapai. Adapun ketercapain sasaran 19 terlihat pada gambar 21 berikut ini: 

 

Gambar 21 Ketercapain sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana 
pendukung di laboratorium pembelajaran dan penelitian 

11; 69%

5; 31%

Tercapai Tidak Tercapai

7; 87%

1; 13%

Tercapai Tidak Tercapai
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3.2.20  Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana di Perpustakaan 

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam rangka memenuhi ketercapain misi 4 poin 

3 yakni melaksanakan tata kelola perguruan tinggi berstandar serta mengajarkan nilai 

etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang 

memiliki karakter kebangsaan, dengan tujuan universitas kadiri mampu meningkatkan 

kualitas layanan dengan mengambangkan sarana dan prasarana. Terdapat 4 indikator 

dalam sasaran strategis meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana di perpustakaan, 

dengan 4 indikator tercapai dan 0 indikator tidak tercapai. Adapun ketercapain 

sasaran 20 terlihat pada gambar 22 berikut ini: 

 

Gambar 22 Ketercapain sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana di 
perpustakaan 

 

3.2.21  Meningkatnya Kuantitas Kerjasama dengan Lembaga, Instansi Pemerintah, dan 

Industri 

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam rangka memenuhi ketercapain misi 5 yakni 

melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung percepatan 

pengembangan tridarma perguruan tinggi di universitas kadiri, dengan tujuan 

universitas kadiri mampu meningkatkan keberlanjutan kapasitas kerjasama dan 

pengembangan usaha dengan mitra. Terdapat 13 indikator dalam sasaran strategis 

meningkatnya kuantitas kerjasama dengan lembaga, instansi pemerintah dan industri, 

dengan 12 indikator tercapai dan 1 indikator tidak tercapai. Adapun ketercapain 

sasaran 21 terlihat pada gambar 23 berikut ini: 

 

4; 100%

0; 0%

Tercapai Tidak Tercapai
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Gambar 23 Ketercapain sasaran meningkatnya kuantitas kerjasama dengan lembaga, 
instansi pemerintah, dan industri 

 

3.2.22  Meningkatnya Keberagaman Sumber Pendanaan dari Mitra yang telah Terbina 

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam rangka memenuhi ketercapain misi 5 yakni 

melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung percepatan 

pengembangan tridarma perguruan tinggi di universitas kadiri, dengan tujuan 

universitas kadiri mampu meningkatkan keberlanjutan kapasitas kerjasama dan 

pengembangan usaha dengan mitra. Terdapat 4 indikator dalam sasaran strategis 

meningkatnya keberagaman sumber pendanaan dari mitra yang telah terbina, dengan 

4 indikator tercapai dan 0 indikator tidak tercapai. Adapun ketercapain sasaran 22 

terlihat pada gambar 24 berikut ini: 

 

Gambar 24 Ketercapain sasaran meningkatnya keberagaman sumber pendanaan dari 
mitra yang telah terbina 

 

12; 92%

1; 8%

Tercapai Tidak Tercapai

4; 100%

0; 0%

Tercapai Tidak Tercapai
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3.3  REALISASI ANGGARAN 

 

REALISASI BELANJA UNIVERSITAS 2019 

URAIAN 
2019 

KODE URAIAN 
2019 

(Rp) (Rp) 

PENDAPATAN  B BELANJA  

PENDAPATAN OPERASIONAL 
AKADEMIK 

19.702.232.042 B1 
BELANJA  RUTIN 
AKADEMIK 

 

PENDAFTARAN MHS. BARU 3.834.750.000 B1.1 ANGGARAN RUTIN 72.121.980.722 

UJIAN SEMESTER 2.987.680.000 1 SEKRETARIAT PUSAT 18.287.890.000 

PRAKTIKUM 3.883.470.000 2 FAKULTAS HUKUM 8.958.900.000 

UJIAN SKRIPSI/TESIS 2.526.800.000 3 FAKULTAS SOSPOL 4.520.829.752 

KULIAH KERJA NYATA 1.800.000.000 4 FAKULTAS PERTANIAN 4.036.621.042 

PRAKTEK KERJA LAPANGAN 2.700.000.000 5 FAKULTAS EKONOMI 9.765.290.928 

YUDISIUM & WISUDA 1.969.532.042 6 POS FAKULTAS TEKNIK 7.764.679.000 

  7 
POS FAKULTAS 
KESEHATAN 

11.658.000.000 

  8 POS PASCA SARJANA 7.129.770.000 

     

PENDAPATAN PENDUKUNG 
AKADEMIK 

76.270.098.175 B1.2 
BELANJA OPERASIONAL 
AKADEMIK 

19.324.238.042 

SUMBANGAN PENDIDIKAN 76.194.000.000 1 BIAYA UJIAN SEMESTER 2.987.680.000 

DPP(MAHASISWA BARU) 14.838.000.000 2 
BIAYA UJIAN 
SKRIPSI&TESIS 

2.526.800.000 

SPP 61.356.000.000 3 BIAYA WISUDA 1.969.532.042 

LEGALISIR 1.200.623 4 BIAYA PKKMB 3.456.756.000 

PERPUSTAKAAN 18.082.116 5 BIAYA KKN 1.800.000.000 

CETAK IJAZAH 56.815.436 6 BIAYA PKL 2.700.000.000 

  7 BIAYA PRAKTIKUM 3.883.470.000 

     

PENDAPATAN EKSTERNAL 29.631.325.399 B1.3 
BIAYA OPERASIONAL 
PENDUKUNG AKADEMIK 

22.323.970.070 

SUMBANGAN ALUMNI 1.265.490.000 1.3.1 BELANJA PEMBANGUNAN 6.023.973.342 

PENDAPATAN LAIN-LAIN 28.365.835.399 1 
PEMBANGUNAN 
&PEMELIHARAAN 
GEDUNG 

3.565.900.000 

YAYASAN 12.101.697.983 2 PERPUSTAKAAN 423.073.342 

BANTUAN DARI INSTANSI 
PEMERINTAH / SWASTA 

4.745.800.000 3 
PEMBELIAN & 
PENGADAAN PERAL. LAB 

1.048.000.000 

Sewa Gedung,kantin dll 567.000.000 4 
BIAYA PENGEMBANGAN 
PENDIDIKAN 

987.000.000 

USAHA AGRIBISNIS 7.956.780.000    

PENJUALAN ASET 418.017.416 1.3.2 PENGEMBANGAN 16.299.996.728 

USAHA PT (jasa 
konsultan,babyspa&homecare) 

2.576.540.000 1 BIAYA PENDIDIKAN 3.754.670.000 

  2 KEG. KEMAHASISWAAN 3.716.250.000 

  3 
BIAYA PENGADAAN JAKET 
ALMAMATER+LAB 

551.276.728 

  4 
BIAYA PEGABDIAN DAN 
PUBLIKASI 

2.300.500.000 

  5 
BIAYA PENELITIAN DAN 
PUBLIKASI 

2.709.500.000 
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  6 BEASISWA 3.267.800.000 

     

  B4 
OPERASIONAL 
MANAJEMEN 

11.359.920.282 

  1 
KESEJAHTERAAN 
KARYAWAN 

4.745.676.883 

  2 DANA PENSIUN 5.759.676.399 

  3 
KEG. 
SOS./PARTISIPASI/DIES 
NATALIS DLL 

854.567.000 

     

  B5 BIAYA KERJASAMA 473.546.500 

  1 IURAN APTISI 8.976.500 

  2 KERJASAMA EKSTERNAL 464.570.000 

     

JUMLAH 125.603.655.616  JUMLAH 125.603.655.616 
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BAB IV 

STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PROGRAM KEBERLANJUTAN 

 

4.1 STRATEGI PENGEMBANGAN 

 
      Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Operasional Universitas Kadiri 

Tahun 2019 yang dilakukan oleh Senat serta Pusat Penjaminan Mutu (PPM) maka perlu 

ditindaklanjuti dengan adanya perumusan strategi Universitas Kadiri. 

      Universitas Kadiri memiliki Visi yang akan diwujudkan pada tahun 2026 sesuai 

dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Kadiri melalui tiga tahapan yaitu: 

1 Tahap Pertumbuhan Kelembagaan 2014-2018. 

2 Tahap Penataan Kelembagaan yang terntegrasi 2018-2022. 

3 Tahap Pematangan dan Pengakuan lembaga oleh masyarakat internasional 2022-

2026. 

      Melalui tahapan tersebut diharapkan capaian kinerja melalui indikator yang telah 

ditetapkan dapat terealisasi sesuai target per periode tahunnya. Pada tahap penataan 

kelembagaan yang terintegrasi banyak capaian yang telah terealisasi pada tahun 2019 

atau tahun akademik 2019/2020 yang telah dijabarkan pada setiap analisis pada masing-

masing kriteria diatas. Untuk mencapai tujuan Universitas Kadiri merumuskan beberapa 

strategi diantaranya: 

1 Memberikan beasiswa untuk mahasiswa asing (schollarship) bekerjasama dengan 

bantuan Pemerintah. 

2 Meningkatkan kemampuan bahasa asing SDM dengan penawaran program 

pengembangan SDM yang tersedia. 

3 Memperkecil ketidakberhasilan mahasiswa dalam pembelajaran 

dengan menyediakan aplikasi pembelajaran daring. 

4 Memonitoring   rasio   kelulusan tepat waktu dengan menggunakan sistem 

informasi terpadu untuk digunakan dosen wali. 

5 Meningkatkan hasil penelitian dalam bentuk paten atau produk bekerjasama 

dengan pemerintah dan instansi terkait. 
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6 Pemanfaatan Sistem terintegrasi Dikti (SINTA, SPMI, dll) untuk mendorong Dosen 

dalam meraih hibah di luar. 

7 Peningkatan klasterisasi PkM dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah 

pedesaan untuk penerapan hasil penelitian. 

8 Melakukan pengembangan bisnis PT dengan meningkatkan akreditasi Unggul / 

Internasional. 

9 Revitalisasi dan optimalisasi sistem yang dimiliki dengan IT yang lebih maju 

(advance) bukan sekedar IT yang berjalan (enabler). 

10 Mengoptimalkan kinerja SDM, sarana Teknologi Informasi yang dimiliki guna 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna/masyarakat. 

11 Membuat key perfomence indicator bagi Dosen dan tenaga Kependidikan untuk 

meraih prestasi. 

12 Mengoptimalkan kemampuan Dosen dan Tenaga Kependidikan pada 

kemampuan Bahasa Asing guna memperkecil persaingan. 

13 Mengoptimalkan penelitian dan desiminasi untuk bisa bersaing dengan 

Perguruan Tinggi lain. 

14 Meningkatkan hasil kerjasama untuk mengurangi kompetisi sesama Perguruan 

Tinggi. 

15 Meningkatkan hasil kerjasama pada bidang industri (perusahaan) dari luar 

wilayah Kediri untuk memberikan peluang bagi lulusan. 

16 Promosi offline dan online secara masif bekerjasama dengan mitra. 

17 Pengayaan model pembelajaran menggunakan multimedia dan visualisasi 3D. 

18 Tingkatkan kegiatan Tridarma perguruan tinggi dengan jaringan kerjasama yang 

telah terjalin untuk meraih program hibah dari Pemerintah. 

19 Meningkatakan Kinerja Pusat Penjaminan Mutu untuk melakukan audit yang 

berbasis Sistem Informasi agar lebih efisien. 

20 Memberikan sertifikasi kompetensi pada lulusan. 

21 Peningkatan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran secara intensif. 

22 Optimalisasi peran Unit Pengembangan Sistem Informasi. 
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4.2 PROGRAM KEBERLANJUTAN 

      Universitas Kadiri melakukan monitoring kesinambungan setiap capaian terhadap 

target tahapan per periode tahunan yang telah dirumuskan dalam RIP sehingga 

diharapkan sesuai pada jalurnya. Untuk menjamin itu semua perlu adanya program 

keberlanjutan antara lain: 

Pada bidang Pendidikan di Universitas Kadiri harus memadukan pembelajaran individual 

dan kolektif dengan menekankan teori pembelajaran berbasis pengalaman (praktek 

lapangan) yang digambarkan dalam bentuk siklus yang terdiri dari pengalaman, refleksi, 

konseptualisasi dan aksi dikelas, labolatorium maupun di perusahaan. Pembelajaran 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendikbud sangat tepat dan akan menjadi 

prioritas pengembangan pada tahun 2021 mendatang. Maka dari itu Universitas Kadiri 

merumuskan program keberlanjutan diantaranya: 

1. Peningkatan kualitas dosen dan proses pembelajaran karena merupakan salah satu 

program yang akan berdampak secara signifikan terhadap kompetensi lulusan. 

Kegiatan tersebut bisa dilakukan seperti: 

a. Mendorong dan mendirikan kesempatan dan fasilitas dosen untuk memperoleh 

sertfikasi keahlian dibidangnya melalui lembaga sertifikasi kompetensi yang ada 

di Indonesia maupun Internasional; 

b. Mendorong dosen untuk menjadi pemakalah pada Seminar Nasional dan 

International yang diselenggarakan baik internal maupun eksternal; 

c. Pengembangan Metode Pembelajaran seperti Penguatan Konten pembelajaran, 

dengan Pelatihan Pembuatan Buku ajar dan Bahan Ajar; 

d. Pengembangan dan Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi atau Outcome 

Base Education (OBE); dan 

e. Pengembangan Konsep Kelas Unggulan untuk meningkatkan kompetensi 

mahasiswa unggulan dan meningkatkan suasana akademik. 

2. Program peningkatan fungsi dan peran pembimbing akademik (PA) dan konseling. 

Peranan ini penting karena membantu mahasiswa menyelesaikan studinya tepat 

waktu dan seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi mahasiswa. Selain 

itu peran PA untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada mahasiswa dalam 

meningkatkan potensi serta untuk menurunkan jumlah mahasiswa yang drop out 

(DO) di Universitas Kadiri.\ 
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3. Program peningkatan suasana akademik di Universitas Kadiri ditujukan untuk 

menciptakan motivasi belajar mahasiswa dengan membuat kegiatan ilmiah, studi 

banding, melibatkan mahasiswa dalam penelitian Dosen secara massif dan dilakukan 

regular. 

4. Program meningkatkan kuantitas dan kualitas mahasiswa baru dengan kegiatan 

seperti penyusunan materi kunjungan dan pameran di SMA atau Edufair, 

meningkatkan kegiatan Seminar dan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) yang melibatkan 

pelajar di SMA sederajat. Dengan adanya program tersebut yang dilakukan secara 

berkesinambungan diharapkan banyak calon mahasiswa baru yang tertarik untuk 

bergabung di Universitas Kadiri, sehingga proses seleksi mahasiswa semakin ketat 

akan semakin baik, dengan sendirinya kualitas mahasiswa baru akan meningkat. 

 

Pada bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kadiri harus 

mampu menghasilkan penelitian dan PkM yang berkualitas sesuai dengan Renstra 

Penelitian dan PkM yang telah dirumuskan, terutama dalam rangka meningkatkan 

kualitas pendidikan yang diselenggarakan sehingga ada integrasi antara hasil penelitian 

terhadap pembelajaran kepada mahasiswa serta adanya hilirisasi hasil penelitian ke 

dalam PkM. Program keberlanjutan pada bidang penelitian dan PkM adalah peningkatan 

kualitas dan kuantitas penelitian danm PkM serta outputnya dengan kegiatan seperti 

meningkatkan intesitas workshop dan pelatihan penyusunan proposal penelitian dan 

PkM, mengadakan pelatihan tenatang pengajuan paten, penerbitan jurnal ilmiah 

terakreditasi nasional dan internasional, mengadakan kerjasama penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, Mendorong inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan 

pertumbuhan nilai di masyarakat terutama di pedesaan. 

  

Bidang Tata Pamong dan Tata Kelola Universitas Kadiri harus memperkuat kemitraan 

dan kerjasama yang berfokus pada hasil, menjalan semua strategi yang telah dirumuskan 

sesuai Visi dan Misi, mempertahankan dan meningkatkan tata pamong, tata kelola dan 

penjaminan mutu sesuai standar yang telah ditetapkan di Universitas Kadiri. Adapun 

program keberlanjutan dalam bidang tersebut antara lain: 

1. Program peningkatan fungsi monitoring dan evaluasi yang akan besar manfaatnya 

terhadap jalannya organisasi di Universitas Kadiri. Program ini harus melibatkan 
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semua unit yang ada dengan selalu rutin mengevaluasi diri, mengadakan audit 

internal maupun eksternal; dan 

2. Program pengembangan dan implementasi penjaminan mutu yang berkelanjutan. 

Pengembangan ini berdampak pada jalannya organisasi yang baik di Universitas 

Kadiri, mulai dari penyusunan Standar Operasional Prosedur yang mekanismenya. 

Semua SOP ditetapkan di Pusat Penjaminan Mutu. Selain itu juga, dalam program 

pengembangan dilakukan evaluasi terhadap MOU ayau MOA pada mitra yang telah 

terjalin, dan melakukan digitalisasi semua kegiatan dengan implementasi Sistem 

Informasi Terpadu. 

 

Program peningkatan nilai akreditasi Program Studi dan Akreditasi Institusi Perguruan 

Tinggi (AIPT), menjadi poin penting yang harus dilakukan Universitas Kadiri demi 

keberlangsungan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Karena AIPT menjadi tolak ukur di 

masyarakat terhadap kualitas sebuah institusi maupun Program Studi di Universitas 

Kadiri. Kegiatan yang dapat mendukung peningkatan nilai akreditasi AIPT diantaranya 

adalah pelatihan penyusunan laporan akreditasi nasional maupun internasional, 

pendampingan untuk akreditasi ulang (re-akreditasi) bagi yang nilainya belum baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 Laporan Kinerja Universitas Kadiri tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban 

Universitas Kadiri terhadap publik dan para stakeholder. Universitas Kadiri juga mengemban 

amanah untuk menerapkan pola Pengelolaan Keuangan yang wajib menjunjung tinggi aspek 

transparansi dan akuntabilitas. Rencana Stratejik yang disampaikan dalam Laporan Kinerja   

ini mengacu kepada Rencana Strategis Universitas Kadiri 2018-2022, mencakup pelaksanaan 

kegiatan untuk mendukung 22 sasaran strategis, kemudian dilakukan pengukuran kinerjanya. 

Berdasarkan target indikator kinierja yang telah ditetapkan untuk mencapai 22 sasaran 

strategis Universitas Kadiri pada tahun 2019, persenase pencapain indikator kinerja adalah 

sebesar 80,86% 

 Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Universitas Kadiri Tahun 2019 

dirasakan masih belum sempurna dan belum memenuhi harapan para pengguna sebagai 

pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari 

semua pihak untuk   kesempurnaan laporan ini di masa mendatang sangatlah diharapkan. 

 Akhirnya, kami berharap Laporan Kinerja Universitas Kadiri Tahun 2019 ini dapat 

bermanfaat sekaligus sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan perencanaan 

dan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang. 

 


