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Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Tahun 2022

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No Sasaran
Kegiatan

Indikator Kinerja
Kegiatan

Satuan Target
PK

Target
Renaksi

Triwulanan

Capaian
Triwulanan

Analisis Progress Capaian

1 [S 1.0]
Meningkatnya
kualitas lulusan
pendidikan tinggi

[IKU 1.1] Persentase lulusan
S1 dan D4/D3/D2 yang
berhasil mendapat
pekerjaan; melanjutkan
studi; atau menjadi
wiraswasta.

% 80 TW2 : 24 TW2 : 8.42 TW2 :
Progress / Kegiatan :
Progress capaian IKU 1 tw 2 saat ini yaitu:
• Lulusan yang mengisi tracer: 2216
• Jumlah lulusan: 6232
• Lulusan yang berhasil dapat pekerjaan atau melanjutkan studi atau
menjadi wiraswasta dengan penghasilan cukup: 525
• Capaian kinerja tw 2 adalah 8.42%, dimana capaian ini di bawah
target tw 2 yaitu 24%.

Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)
UNS, usulan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja
(RKA-UK) dikelompokkan menjadi Kegiatan Utama Universitas (atau
disebut Komponen/K) sesuai dengan Renstra UNS. Dimana IKU 1
didukung tiga komponen (K), berikut kegiatan yang telah
direalisasikan pada tw 2:
• 68 kegiatan (K-01) Peningkatan kualitas seleksi calon mahasiswa
baru dan proses pembelajaran, yang direalisasikan dalam bentuk FGD
penyusunan kebijakan, sosialisasi dan evaluasi terkait penyusunan
kebijakan dan regulasi seleksi calon mahasiswa, sistem penghitungan
kuota SPMB dengan memperhatikan kualitas intake dan keuangan
(UKT) yang diperoleh, penyelenggaran pameran pendidikan untuk
promosi ke seluruh Indonesia dan luar negeri, Keikutsertaan dalam
pameran pendidikan untuk promosi ke seluruh Indonesia (semua
provinsi) dan luar negeri, serta Pembuatan dan pengembangan media
promosi digital (video profil,dsb);
• 33 kegiatan (K-02) Pengembangan Layanan Karir Mahasiswa dan
Alumni, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan,
sosialisasi dan evaluasi terkait Perencanaan & pembimbingan karir
mahasiswa; tracer study: penjaminan mutu internal; survey,
stakeholders; dll serta penyediaan layanan media informasi
penyediaan informasi lowongan kerja secara rutin dan pelaksanaan
test atau ujian untuk studi lanjut atau seleksi kerja;
• 65 kegiatan (K-03) Pengembangan Keterampilan Wirausaha (PKM),
yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan seleksi, pembimbingan,
dan evaluasi PKM dan sertifikasi mahasiswa, pengembangan spin off
companies dari PKM ke instansi luar, pendampingan wirausaha bagi
lulusan dengan membuat start-up bisnis bersama alumni,
penyelenggaraan uji sertifikasi mahasiswa.

Capaian Kegiatan RKAT untuk IKU 1 tw 2, yaitu:
    ⚬ Realisasi kegiatan adalah 166 kegiatan dari 301 kegiatan
(capaian=55%);
    ⚬ Realisasi anggaran sebesar Rp5.676.394.101,00 dari total
anggaran sebesar Rp14.803.088.595,00 (serapan= 38%);
    ⚬ Penanggungjawab kegiatan IKU 1 adalah Fakultas/Sekolah, Unit
Pelaksana Teknis (UPT), Biro Akademik dan Kemahasiswaan,
Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan, Lembaga
Sertifikasi Profesi (LSP), Pusat Pengembangan Karier (CDC).

Kendala / Permasalahan :
    ⚬ Adanya perubahan kuesioner tracer dari Direktorat Pembelajaran
dan Kemahasiswaan DIKTIRISTEK sehingga proses tracer study
dihentikan sementara;
    ⚬ Adanya revisi RKA-UK untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 1
dalam rangka meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan
optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target
Kontrak Kinerja.

Strategi / Tindak Lanjut :
    ⚬ Melaksanakan FGD monev dan akselerasi pencapaian IKU 1 yang
melibatkan pimpinan baik ditingkat universitas maupun unit kerja
melalui forum Rapat Kerja Pimpinan;
    ⚬ Analisis data tracer dan komunikasi langsung dengan para
alumni UNS yang lulus tahun 2021;
    ⚬ Memfasiltasi kegiatan akselerasi pencapaian IKU 1 melalui
Program Kegiatan Lompatan Kreatif (PKLK) di luar alokasi RKA-UK;
    ⚬ Unit kerja mengevaluasi kembali RKA-UK pada IKU 1 pada tw 2
untuk selanjutnya diajukan revisi Periode Juli.
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2 [S 1.0]
Meningkatnya
kualitas lulusan
pendidikan tinggi

[IKU 1.2] Persentase
mahasiswa S1 dan
D4/D3/D2 yang
menghabiskan paling
sedikit 20 (dua puluh) sks di
luar kampus; atau meraih
prestasi paling rendah
tingkat nasional.

% 25 TW2 : 7 TW2 : 8.3 TW2 :
Progress / Kegiatan :
Progress capaian IKU 2 tw 2 saat ini yaitu:
    ⚬ Jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2: 30.632;
    ⚬ Mahasiswa yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar
kampus: 1.621;
    ⚬ Mahasiswa meraih prestasi minimal tingkat nasional: 89
    ⚬ Capaian kinerja tw 2 adalah 8.30%, dimana capaian ini
melampaui target tw 2 yaitu 7%.

Dalam penyusunan RKAT UNS, usulan kegiatan dalam Rencana Kerja
dan Anggaran Unit Kerja (RKA-UK) dikelompokkan menjadi Kegiatan
Utama Universitas (atau disebut Komponen/K) sesuai dengan Renstra.
Dimana IKU 2 didukung empat komponen (K), berikut kegiatan yang
telah direalisasikan pada tw 2:
    ⚬ 124 kegiatan (K-04) Peningkatan kualitas kegiatan Merdeka
Belajar (MBKM), yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan FGD
penyusunan kebijakan, sosialisasi dan evaluasi Merdeka Belajar,
penyelenggaraan MBKM, penyelenggaraan Pertukaran Pelajar diluar
Prodi, penyelenggaraan Magang/ Praktek Kerja, penyelenggaraan
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikanp, penyelenggaraan
Penelitian/Riset Mahasiswa, penyelenggaraan Proyek Kemanusiaan,
penyelenggaraan Kegiatan Kewirausahaan;
    ⚬ 22 kegiatan (K-05) Peningkatan penerapan program Kampus
Merdeka, yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan FGD penyusunan
kebijakan, sosialisasi dan evaluasi Kampus Merdeka, pengembangan
model center of excellence Kampus Merdeka, pengembangan
kurikulum program studi berbasis kerjasama dengan dunia
usaha/industri/QS 100 (Kampus Merdeka);
    ⚬ 142 kegiatan (K-06) Peningkatan kualitas national and global
chalange, yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan pengiriman
delegasi kompetisi mahasiswa, penyelenggaraan kompetisi
mahasiswa dan global challenge (pertukaran pelajar dengan
universitas luar negeri);
    ⚬ 31 kegiatan (K-07) Peningkatan Kualitas Prestasi Mahasiswa,
yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan seleksi, pembimbingan,
dan evaluasi kualitas dan kuantitas pembinaan prestasi mahasiswa
dan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), penyelenggaran Program
Kreativitas Mahasiswa (PKM) internal UNS, dan pemberian insentif
penghargaan prestasi mahasiswa.

Capaian Kegiatan RKAT untuk IKU 2 tw 2, yaitu:
    ⚬ Realisasi kegiatan adalah 314 kegiatan dari 596 kegiatan
(capaian=54%);
    ⚬ Realisasi anggaran sebesar Rp.12.895.092.402,00 dari total
anggaran sebesar Rp.34.291.249.626,00 (serapan=38%);
    ⚬ Penanggungjawab kegiatan IKU 2 adalah Fakultas/Sekolah, Unit
Pelaksana Teknis (UPT), Biro Akademik dan Kemahasiswaan,
Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan, Biro Riset dan
Pengabdian Kepada Masyarakat, Lembaga Pengembangan dan
Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP), PUI Fintech.

Kendala / Permasalahan :
    ⚬ Mahasiswa masih dalam proses menempuh program MBKM di
semester ganjil 2021/2022, sehingga belum memperoleh nilai MBKM
sehingga belum tercatat mengikuti program tersebut;
    ⚬ Adanya revisi RKA-UK untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 2
dalam rangka meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan
optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target
Kontrak Kinerja.

Strategi / Tindak Lanjut :
    ⚬ Melaksanakan FGD monev dan akselerasi pencapaian IKU 2 yang
melibatkan pimpinan baik ditingkat universitas maupun unit kerja
melalui forum Rapat Kerja Pimpinan;
    ⚬ Mendorong dan memberi fasilitas mahasiswa untuk mengikuti
kompetisi berskala nasional dan internasional;
    ⚬ Memberikan reward bagi mahasiswa yang berprestasi serta
memberikan insentif bagi dosen yang membimbingnya melalui
remunerasi;
    ⚬ Memfasiltasi kegiatan akselerasi pencapaian IKU 2 melalui
Program Kegiatan Lompatan Kreatif (PKLK) di luar alokasi RKA-UK;
    ⚬ Unit kerja mengevaluasi kembali RKA-UK pada IKU 2 pada tw 2
untuk selanjutnya diajukan revisi Periode Juli.
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3 [S 2.0]
Meningkatnya
kualitas dosen
pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase dosen
yang berkegiatan tridarma
di kampus lain, di QS100
berdasarkan bidang ilmu
(QS100 by subject), bekerja
sebagai praktisi di dunia
industri, atau membina
mahasiswa yang berhasil
meraih prestasi paling
rendah tingkat nasional
dalam 5 (lima) Tahun
Terakhir

% 30 TW2 : 24 TW2 : 25.58 TW2 :
Progress / Kegiatan :
Progress capaian IKU 3 tw 2 saat ini yaitu:
    ⚬ Jumlah dosen: 1.802;
    ⚬ Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di QS
100 (berdasarkan ilmu) atau bekerja sebagai praktisi di dunia industry
atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling
rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir: 463;
    ⚬ Capaian kinerja tw 2 adalah 3% (akumulasi 25,58%), dimana
capaian ini melampaui target tw 2 yaitu 24%.

Dalam penyusunan RKAT UNS, usulan kegiatan dalam Rencana Kerja
dan Anggaran Unit Kerja (RKA-UK) dikelompokkan menjadi Kegiatan
Utama Universitas (atau disebut Komponen/K) sesuai dengan Renstra.
Dimana IKU 3 didukung tiga komponen (K), berikut kegiatan yang
telah direalisasikan pada tw 2:
    ⚬ 17 kegiatan (K-08) Peningkatan Reputasi Akademik Berbasis
QS100 By Subject, yang direalisasikan dalam bentuk
penyelenggaraan sosialisasi kampus dunia yang masuk ranking 100
by Subject versi QS; penyelenggaraan international conference
dengan mengundang pembicara-pembicara dari kampus QS 100 by
subject, pemberian hibah pengajaran kepada team teaching yang
terdiri dari dosen UNS dan dosen dari kampus QS 100 by Subject,
serta publikasi dan promosi UNS di QS;
    ⚬ 18 kegiatan (K-09) Peningkatan Kualifikasi Dan Kompetensi
Dosen Sebagai Praktisi Di Dunia Industri, yang direalisasikan dalam
bentuk fasiltasi keikutsertaan pendidik dalam asosiasi profesi secara
institusi bukan perorangan;
    ⚬ 5 kegiatan (K-10) Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pembinaan
Prestasi Mahasiswa, yang direalisasikan dalam bentuk pertukaran
mahasiswa inbound dan outbound.

Capaian Kegiatan RKAT untuk IKU 3 tw 2, yaitu:
    ⚬ Realisasi kegiatan adalah 40 kegiatan dari 81 kegiatan
(capaian=49%);
    ⚬ Realisasi anggaran sebesar Rp872.106.694,00 dari total
anggaran sebesar Rp4.484.021.929,00 (serapan= 19%);
    ⚬ Penanggungjawab kegiatan IKU 3 adalah Direktorat Kerjasama,
Pengembangan dan Internasionalisasi, Pusat Bahasa Mandarin
(Confusius Institute), UPT. Kerjasama dan Layanan Internasional,
Fakultas/Sekolah.

Kendala / Permasalahan :
    ⚬ Kurangnya minat dosen serta fasilitasi universitas dalam
program-program mobilitas internasional serta exposure sebagai
praktisi sebagai tenaga ahli;
    ⚬ Adanya revisi RKA-UK untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 3
dalam rangka meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan
optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target
Kontrak Kinerja.

Strategi / Tindak Lanjut :
    ⚬ Melaksanakan FGD monev dan akselerasi pencapaian IKU 3 yang
melibatkan pimpinan baik ditingkat universitas maupun unit kerja
melalui forum Rapat Kerja Pimpinan;
    ⚬ Mendorong dan memfasiltasi dosen untuk mendaftar program-
program mobilitas internasional;
    ⚬ Mendorong dan memfasiltasi dosen untuk memiliki exposure
sebagai praktisi sebagai tenaga ahli;
    ⚬ Memfasiltasi kegiatan akselerasi pencapaian IKU 3 melalui
Program Kegiatan Lompatan Kreatif (PKLK) di luar alokasi RKA-UK;
    ⚬ Unit kerja mengevaluasi kembali RKA-UK pada IKU 3 pada tw 2
untuk selanjutnya diajukan revisi Periode Juli.
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4 [S 2.0]
Meningkatnya
kualitas dosen
pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase dosen
tetap berkualifikasi
akademik S3; memiliki
sertifikat
kompetensi/profesi yang
diakui oleh industri dan
dunia kerja; atau berasal
dari kalangan praktisi
profesional, dunia industri,
atau dunia kerja.

% 50 TW2 : 44 TW2 : 55.91 TW2 :
Progress / Kegiatan :
Progress capaian IKU 4 tw 2 saat ini yaitu:
    ⚬ Jumlah dosen: 1.810
    ⚬ Jumlah dosen tetap berkualifikasi akademik atau memiliki
sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri atau dunia
kerja atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri
dan dunia kerja: 1012
    ⚬ Capaian Kinerja TW 2 adalah 55,91%, dimana capaian ini
melampaui target tw 2 yaitu 44%.

Dalam penyusunan RKAT UNS, usulan kegiatan dalam Rencana Kerja
dan Anggaran Unit Kerja (RKA-UK) dikelompokkan menjadi Kegiatan
Utama Universitas (atau disebut Komponen/K) sesuai dengan Renstra.
Dimana IKU 4 didukung tiga komponen (K), berikut kegiatan yang
telah direalisasikan pada tw 2:
    ⚬ 10 kegiatan (K-11) Peningkatan Kualifikasi Doktor Dosen, yang
direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi
dan evaluasi terkait rencana strategis peningkatan kualifikasi doktor
dosen, pembiayaan studi lanjut bergelar di dalam dan luar negeri;
    ⚬ 190 kegiatan (K-12) Peningkatan Kompetensi/Profesi Tenaga
Pendidik Yang Diakui Oleh Industri Atau Dunia Kerja, Atau Berasal Dari
Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri Dan Dunia Kerja, yang
direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi
dan evaluasi terkait peningkatan kompetensi/profesi pendidik yang
diakui oleh industri atau dunia kerja, pengiriman pendidik mengajar di
perusahaan atau perguruan tinggi lain di dalam negeri (kerjasama),
penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi/profesi yang
diakui oleh industri atau dunia kerja, pengiriman pendidik untuk
pelatihan dan sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri
atau dunia kerja, penyelenggaraan Kuliah tamu dosen dan praktisi
profesional, dunia industri dan dunia kerja;
    ⚬ 2 kegiatan (K-13) Peningkatan Tenaga Pendidik Kerjasama
dengan Industri dan Dunia Kerja, yang direalisasikan dalam bentuk
FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi dan evaluasi terkait
percepatan guru besar;

Capaian Kegiatan RKAT untuk IKU 4 tw 2, yaitu:
    ⚬ Realisasi kegiatan adalah 202 kegiatan dari 319 kegiatan
(capaian=63%);
    ⚬ Realisasi anggaran sebesar Rp10.705.122.139,00 dari total
anggaran sebesar Rp31.414.110.950,00 (serapan= 34%);
    ⚬ Penanggungjawab kegiatan IKU 4 adalah Biro Umum dan SDM,
Dewan Profesor (D.P), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pusat
Unggulan IPTEK (PUI).

Kendala / Permasalahan :
    ⚬ Masih kecilnya tingkat kelulusan (tepat waktu) dosen yang studi
lanjut S-3;
    ⚬ Adanya revisi RKA-UK untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 4
dalam rangka meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan
optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target
Kontrak Kinerja.

Strategi / Tindak Lanjut :
    ⚬ Melaksanakan FGD monev dan akselerasi pencapaian IKU 4 yang
melibatkan pimpinan baik ditingkat universitas maupun unit kerja
melalui forum Rapat Kerja Pimpinan;
    ⚬ Memfasilitasi dosen yang masih bergelar S-2 berupa beasiswa;
    ⚬ Memberikan bantuan dana riset untuk beberapa dosen yang
sedang dalam proses studi S-3 dalam rangka mempercepat proses
penyelesaian studi;
    ⚬ Memfasiltasi kegiatan akselerasi pencapaian IKU 4 melalui
Program Kegiatan Lompatan Kreatif (PKLK) di luar alokasi RKA-UK;
    ⚬ Unit kerja mengevaluasi kembali RKA-UK pada IKU 4 pada tw 2
untuk selanjutnya diajukan revisi Periode Juli.
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5 [S 2.0]
Meningkatnya
kualitas dosen
pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Jumlah keluaran
penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat yang
berhasil mendapat
rekognisi internasional atau
diterapkan oleh masyarakat
per jumlah dosen.

hasil
penelitian
per
jumlah
dosen

1.0 TW2 : 0.3 TW2 : 27.23 TW2 :
Progress / Kegiatan :
Progress capaian IKU 5 tw 2 saat ini yaitu:
    ⚬ Jumlah dosen: 1.810;
    ⚬ Jumlah keluaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi
internasional : 413;
    ⚬ Jumlah keluaran penelitian yang diterapkan oleh masyarakat per
jumlah dosen : 86;
    ⚬ Capaian kinerja tw 2 adalah 27,73, dimana capaian ini
melampaui target tw 2 yaitu 0.30.

Dalam penyusunan RKAT UNS, usulan kegiatan dalam Rencana Kerja
dan Anggaran Unit Kerja (RKA-UK) dikelompokkan menjadi Kegiatan
Utama Universitas (atau disebut Komponen/K) sesuai dengan Renstra.
Dimana IKU 5 didukung tujuh komponen (K), berikut kegiatan yang
telah direalisasikan pada tw 2:
    ⚬ 70 kegiatan (K-15) Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Riset,
yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan,
sosialisasi, pengumpulan data dan evaluasi terkait rencana strategis
peningkatan publikasi internasional, pelatihan/sosialisasi penyusunan
proposal penelitian, seleksi dan penilaian proposal penelitian,
pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian,
penyelenggaraan seminar berkaitan publikasi penelitian yang
dilakukan, bantuan publikasi internasional dengan top scholars, serta
peningkatan sumberdaya tata kelola bidang riset;
    ⚬ 77 kegiatan (K-16) Peningkatan Publisher Dan Diseminasi Hasil
Riset Dan P2M Tingkat Nasional, yang direalisasikan dalam bentuk
FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi, pengumpulan data dan
evaluasi terkait rencana strategis peningkatan jurnal bereputasi
terindeks nasional, penerbitan jurnal nasional, penyelenggaraan
workshop pengelolaan jurnal nasional, FGD penyusunan kebijakan,
sosialisasi, pengumpulan data dan evaluasi terkait rencana strategis
peningkatan jurnal bereputasi terindeks global, penerbitan jurnal
global, penyelenggaraan workshop serta pengelolaan jurnal global;
    ⚬ 39 kegiatan (K-17) Peningkatan Kualitas Karya Ilmiah Tingkat
Nasional Dan Internasional, yang direalisasikan dalam bentuk FGD
penyusunan kebijakan, sosialisasi, pengumpulan data dan evaluasi
terkait rencana strategis kualitas karya ilmiah tingkat nasional dan
internasional, serta workshop dan pendampingan publikasi artikel
jurnal berjenis review;
    ⚬ 10 kegiatan (K-18) Peningkatan Kualitas Karya Seni Tingkat
Nasional Dan Internasional, yang direalisasikan dalam bentuk
penyelenggaraan seminar/ kompetisi/ pagelaran karya seni,
keikutsertaan dalam seminar/ kompetisi/ pagelaran karya seni, serta
akselerasi proses pendaftaran HKI karya seni;
    ⚬ 20 kegiatan (K-19) Peningkatan Kualitas Karya Terapan Tingkat
Nasional Dan Internasional, yang direalisasikan dalam bentuk
keikutsertaan dalam seminar/ kompetisi/ pagelaran karya terapan,
Inovasi dan penciptaan kreasi karya terapan, survey, asistensi,
pelatihan, pengusulan dan monitoring & evaluasi pengembangan
fasilitas HAKI/Paten karya terapan, serta Akselerasi proses
pendaftaran HKI karya terapan;
    ⚬ 15 kegiatan (K-20) Peningkatan Kualitas Kekayaan Intelektual
Yang Terdaftar/Tersertifikasi Yang Digunakan Oleh Masyarakat, yang
direalisasikan dalam bentuk penyelenggaraan pameran dan sosialisasi
produk inovasi HAKI/ Paten UNS kepada masyarakat serta pelatihan
dan workshop untuk menghasilkan barang/ jasa inovasi (dari kegiatan
Tridharma PT yang mempunyai kekuatan untuk dipasarkan) tingkat
nasional;
    ⚬ 15 kegiatan (K-21) Peningkatan Kualitas Hilirisasi Produk Inovasi
Dan Hasil Riset, yang direalisasikan dalam bentuk survey dan
pengembangan potensi inovatif produk hasil kegiatan Tridharma PT,
serta perencanaan, pembentukan dan evaluasi Rintisan Pusat
Unggulan IPTEK (PUI);

Capaian Kegiatan RKAT untuk IKU 5 tw 2, yaitu:
    ⚬ Realisasi kegiatan adalah 246 kegiatan dari 466 kegiatan
(capaian=53%);
    ⚬ Realisasi anggaran sebesar Rp38.394.959.608,00 dari total
anggaran sebesar Rp64.039.006.650,00 (serapan= 60%);
    ⚬ Penanggungjawab kegiatan IKU 5 adalah Biro Riset dan
Pengabdian Kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian Pengabdian
Masyarakat (LPPM), Direktorat Inovasi dan Hilirisasi, dan Pusat
Unggulan IPTEK (PUI).

Kendala / Permasalahan :
    ⚬ Kurangnya fasilitas riset bagi dosen yang akan publikasi untuk
mendapatkan rekognisi internasional/diterapkan masyarakat;
    ⚬ Hibah Kontrak Penelitian yang dialokasikan UNS baru diajukan
pada triwulan 1, hasil penelitian akan diseminasi pada triwulan 3 dan
4;
    ⚬ Adanya revisi RKA-UK untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 5
dalam rangka meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan
optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target
Kontrak Kinerja.

Strategi / Tindak Lanjut :
    ⚬ Melaksanakan FGD monev dan akselerasi pencapaian IKU 5 yang
melibatkan pimpinan baik ditingkat universitas maupun unit kerja
melalui forum Rapat Kerja Pimpinan;
    ⚬ Memberikan bantuan dana biaya publikasi di jurnal bereputasi
internasional;
    ⚬ Memfasiltasi hibah penelitian dari dana UNS serta memberikan
insentif untuk dosen yang menghasilkan output publikasi jurnal yang
terindeks internasional;
    ⚬ Memfasiltasi kegiatan akselerasi pencapaian IKU 5 melalui
Program Kegiatan Lompatan Kreatif (PKLK) di luar alokasi RKA-UK;
    ⚬ Unit kerja mengevaluasi kembali RKA-UK pada IKU 5 pada tw 2
untuk selanjutnya diajukan revisi Periode Juli.
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[IKU 3.1] Persentase
program studi S1 dan
D4/D3/D2 yang
melaksanakan kerja sama
dengan mitra.

% 50 TW2 : 15 TW2 : 37.36 TW2 :
Progress / Kegiatan :
Progress capaian IKU 6 tw 2 saat ini yaitu:
    ⚬ Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2: 91;
    ⚬ Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan
kerja sama dengan mitra: 34;
    ⚬ Capaian kinerja tw 2 adalah 37,36, dimana capaian ini
melampaui target tw 2 yaitu 15%.

Dalam penyusunan RKAT UNS, usulan kegiatan dalam Rencana Kerja
dan Anggaran Unit Kerja (RKA-UK) dikelompokkan menjadi Kegiatan
Utama Universitas (atau disebut Komponen/K) sesuai dengan Renstra.
Dimana IKU 6 didukung tiga komponen (K), berikut kegiatan yang
telah direalisasikan pada tw 2:
    ⚬ 87 kegiatan (K-22) Peningkatan Kerjasama dengan Industri dan
Dunia kerja, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan
kebijakan, sosialisasi, dan evaluasi terkait kerjasama kemitraan dan
kolaborasi dengan Industri dan dunia kerja, pengembangan jejaring
kerjasama berbasis pendidikan, pengembangan jejaring kerjasama
berbasis Industri dan dunia kerja, serta fasilitasi pencairaan dana
kerjasama dengan instansi pemerintah/ industri/BUMN (mekanisme
kerjasama);
    ⚬ 35 kegiatan (K-23) Peningkatan Jumlah Pendapatan Non-UKT,
yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan,
sosialisasi, dan evaluasi terkait kerjasama kemitraan dan kolaborasi
untuk menghasilkan revenue generating unit, pencairaan layanan
eksternal (mekanisme kerjasama), pengembangan market
engineering, kewirausahaan dan model inkubasi bisnis (start-up
business), operasional layanan serta penyelenggaraan business
gathering dengan jejaring alumni;
    ⚬ 16 kegiatan (K-24) Peningkatan Partisipasi Alumni, yang
direalisasikan dalam bentuk FGD terkait pengembangan spin off
alumni, penggalangan aset dan dana abadi, dan sistem tracer studi
database alumni melalui pengembangan kelembagaan, serta
pengembangan jejaring kerjasama dengan alumni untuk
penggalangan dana abadi.

Capaian Kegiatan RKAT untuk IKU 6 tw 2, yaitu:
    ⚬ Realisasi kegiatan adalah 138 kegiatan dari 216 kegiatan
(capaian=64%);
    ⚬ Realisasi anggaran sebesar Rp38.394.959.608,00 dari total
anggaran sebesar Rp64.039.006.650,00 (serapan= 45%);
    ⚬ Penanggungjawab kegiatan IKU 6 adalah Direktorat Kerjasama,
Pengembangan dan Internasionalisasi, Biro Perencanaan, Informasi,
dan Kerjasama, Badan Pengelola Usaha (BPU) dan Fakultas/ Sekolah.

Kendala / Permasalahan :
    ⚬ Belum optimalnya pengkategorian kerjasama dalam setiap
program studi (prodi), beberapa masih dikategorikan global dalam
fakultas;
    ⚬ Adanya revisi RKA-UK untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 6
dalam rangka meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan
optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target
Kontrak Kinerja.

Strategi / Tindak Lanjut :
    ⚬ Melaksanakan FGD monev dan akselerasi pencapaian IKU 6 yang
melibatkan pimpinan baik ditingkat universitas maupun unit kerja
melalui forum Rapat Kerja Pimpinan;
    ⚬ Mendorong program studi untuk lebih aktif lagi melaksanakan
kerjasama dengan mitra yang sesuai dengan kriteria IKU;
    ⚬ Memfasiltasi kegiatan akselerasi pencapaian IKU 6 melalui
Program Kegiatan Lompatan Kreatif (PKLK) di luar alokasi RKA-UK;
    ⚬ Unit kerja mengevaluasi kembali RKA-UK pada IKU 6 pada tw 2
untuk selanjutnya diajukan revisi Periode Juli.
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[IKU 3.2] Persentase mata
kuliah S1 dan D4/D3/D2
yang menggunakan metode
pembelajaran pemecahan
kasus (case method) atau
pembelajaran kelompok
berbasis projek (team-
based project) sebagai
sebagian bobot evaluasi.

% 50 TW2 : 19 TW2 : 83.54 TW2 :
Progress / Kegiatan :
Progress / Kegiatan Progress capaian IKU 7 tw 2 saat ini yaitu:
    ⚬ Jumlah mata kuliah S1 dan Diploma: 7.874;
    ⚬ Jumlah mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode
pembelajaran pemecahan kasus (case method) dan kelompok
berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot
evaluasi: 6.578;
    ⚬ Capaian Kinerja TW 2 adalah 83.54%, dimana capaian ini
melampaui target tw 2 yaitu 19%.

Dalam penyusunan RKAT UNS, usulan kegiatan dalam Rencana Kerja
dan Anggaran Unit Kerja (RKA-UK) dikelompokkan menjadi Kegiatan
Utama Universitas (atau disebut Komponen/K) sesuai dengan Renstra.
Dimana IKU 7 didukung tiga komponen (K), berikut kegiatan yang
telah direalisasikan pada tw 2:
    ⚬ 37 kegiatan (K-25) Peningkatan Kompetensi Pedagogik Tenaga
Pendidik, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan
kebijakan, sosialisasi dan evaluasi terkait rencana strategis
Peningkatan kompetensi pedagogik tenaga pendidik, pengiriman
pendidik untuk pelatihan dan sertifikasi kompetensi keterampilan
instruksional, softskil dan kompetensi SDM (di bidang ICT, Bahasa
Inggris, dsb), penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi
keterampilan instruksional, softskil dan kompetensi SDM (di bidang
ICT, Bahasa Inggris, dsb), serta penjaringan tenaga pendidik
berprestasi;
    ⚬ 96 kegiatan (K-26) Peningkatan Kapasitas Kinerja Laboratorium,
yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan,
sosialisasi dan evaluasi terkait rencana strategis Peningkatan
kapasitas kinerja laboratorium, pemeliharaan, uji kelayakan dan
kalibrasi peralatan praktikum, pengadaan peralatan pendukung
laboratorium, pengadaan bahan praktikum, Asistensi pelaksanaan
praktikum, Praktikum lapangan, optimalisasi laboratorium uji/ riset
serta renovasi gedung dan bangunan (kapitalisasi) pendukung
laboratorium;
    ⚬ 37 kegiatan (K-27) Peningkatan Pembelajaran Berbasis TIK, yang
direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi,
penyusunan dokumen dan evaluasi terkait rencana strategis
peningkatan pembelajaran berbasis TIK, pembuatan, pengembangan
dan pengelolaan inovasi pembelajaran digital, serta Pengadaan
fasilitas pembelajaran berbasis TIK.

Capaian Kegiatan RKAT untuk IKU 7 tw 2, yaitu:
    ⚬ Realisasi kegiatan adalah 170 kegiatan dari 292 kegiatan
(capaian=58%);
    ⚬ Realisasi anggaran sebesar Rp17.320.015.843,00 dari total
anggaran sebesar Rp28.539.981.820,00 (serapan= 61%);
    ⚬ Penanggungjawab kegiatan IKU 7 adalah Fakultas/Sekolah, UPT.
Laboratorium Terpadu, dan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan
Mutu Pendidikan (LPPMP).

Kendala / Permasalahan :
    ⚬ Perlu adanya sinkronisasi dan koordinasi penataan kuliah antara
prodi-prodi dalam fakultas dengan LPPMP;
    ⚬ Belum semua dosen menggunakan UNS OpenCourseWare (OCW)
yang memuat metode pembelajaran pemecahan kasus (case method)
dan kelompok berbasis projek (team-based project);
    ⚬ Adanya revisi RKA-UK untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 7
dalam rangka meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan
optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target
Kontrak Kinerja.

Strategi / Tindak Lanjut :
    ⚬ Melaksanakan FGD monev dan akselerasi pencapaian IKU 7 yang
melibatkan pimpinan baik ditingkat universitas maupun unit kerja
melalui forum Rapat Kerja Pimpinan;
    ⚬ Meningkatkan kompetensi paedagogik dosen agar dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan metode
kasus (case method) dan pembelajaran kelompok berbasis projek
(team-based project), dalam RPS, proses dan assesment
pembelajaran;
    ⚬ Mengoptimalkan UNS OpenCourseWare (OCW) sebagai publikasi
sumber daya pembelajaran berbasis web yang bebas digunakan oleh
dosen dan mahasiswa di seluruh dunia;
    ⚬ Memfasiltasi kegiatan akselerasi pencapaian IKU 7 melalui
Program Kegiatan Lompatan Kreatif (PKLK) di luar alokasi RKA-UK;
    ⚬ Unit kerja mengevaluasi kembali RKA-UK pada IKU 7 pada tw 2
untuk selanjutnya diajukan revisi Periode Juli.
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[IKU 3.3] Persentase
program studi S1 dan
D4/D3/D2 yang memiliki
akreditasi atau sertifikat
internasional yang diakui
pemerintah.

% 10 TW2 : 6 TW2 : 16.48 TW2 :
Progress / Kegiatan :
Progress capaian IKU 8 tw 2 saat ini yaitu:
    ⚬ Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2: 91;
    ⚬ Jumlah prodi S1 dan Diploma yang memiliki akreditasi atau
sertifikasi internasional diakui pemerintah: 15;
    ⚬ Capaian Kinerja TW 2 adalah 16,48%, dimana capaian ini
melampaui target tw 2 yaitu 6%.

Dalam penyusunan RKAT UNS, usulan kegiatan dalam Rencana Kerja
dan Anggaran Unit Kerja (RKA-UK) dikelompokkan menjadi Kegiatan
Utama Universitas (atau disebut Komponen/K) sesuai dengan Renstra.
Dimana IKU 8 didukung tujuh komponen (K), berikut kegiatan yang
telah direalisasikan pada tw 2:
    ⚬ 138 kegiatan (K-28) Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan,
yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan,
sosialisasi dan evaluasi terkait rencana strategis peningkatan
penjaminan mutu pendidikan (rekonstruksi kurikulum, penjaminan
mutu internal, survey kepuasan mahasiswa, stakeholders; dll),
Penyusunan borang akreditasi dan visitasi (re)akreditasi nasional
(BAN-PT,dll), persiapan pembukaan program studi di luar kampus
utama: studi kelayakan, penyusunan proposal, dll, serta operasional
pendidikan;
    ⚬ 25 kegiatan (K-29) Peningkatan Kualitas Prodi Terakreditasi
Internasional, yang direalisasikan dalam bentuk Technical assistance
untuk akreditasi internasional, Penyusunan borang akreditasi
internasional, Visitasi akreditasi internasional, serta registrasi
keanggotaan akreditasi internasional;
    ⚬ 41 kegiatan (K-30) Peningkatan Kualitas Sistem Informasi, yang
direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi,
penyusunan dokumen dan evaluasi terkait rencana strategis
peningkatan kualitas sistem informasi (server/bandwith; pengelolaan
sistem pangkalan data terpadu (Single-based data)), pembuatan,
pengembangan dan pengelolaan website, pengadaan lisensi software
dan sistem operasi serta penyesuaian teknologi informasi;
    ⚬ 19 kegiatan (K-31) Pengembangan Pendidikan Berkualifikasi
Internasional, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan
kebijakan, sosialisasi dan evaluasi terkait rencana strategis
pengembangan pendidikan berkualifikasi internasional (program
student exchange, double degree atau joint degree, credit earning,
atau program sejenis lainnya), Layanan pengenalanan kampus untuk
mahasiswa asing, Pelayanan kedatangan, imigrasi, kepulangan, biaya
tinggal untuk dosen, tamu asing, mahasiswa asing, Kuliah tamu dosen
dari luar negeri, paket pendidikan untuk mahasiswa asing/host, serta
magang (internship) mahasiswa di luar negeri;
    ⚬ 19 kegiatan (K-32) Peningkatan Kualitas Perpustakaan, yang
direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi
dan evaluasi terkait rencana strategis peningkatan kualitas
perpustakaan (Survey dan Analisis Hasil Survey Kepuasan
Pelanggan/Pengunjung perpustakaan), serta pengadaan buku
pustaka;
    ⚬ 5 kegiatan (K-38) Peningkatan Kualitas Layanan Dan Pemerataan
Akses Pendidikan, yang direalisasikan dalam bentuk pelayanan dana
kasih (Asuransi) untuk mahasiswa yang sakit/meninggal serta seleksi
pemohonan keringanan dan pembebasan UKT, beasiswa; asuransi
kesehatan;
    ⚬ 10 kegiatan (K-39) Pengembangan kampus berwawasan
lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, yang direalisasikan
dalam bentuk Kampanye peduli lingkungan (media edukasi, lomba,
dsb), Penyediaan dan pemeliharaan tanaman, RTH, dll;

Capaian Kegiatan RKAT untuk IKU 8 tw 2, yaitu:
    ⚬ Realisasi kegiatan adalah 257 kegiatan dari 495 kegiatan
(capaian=52%);
    ⚬ Realisasi anggaran sebesar Rp11.455.447.929,00 dari total
anggaran sebesar Rp57.262.749.900,00 (serapan= 20%);
    ⚬ Penanggungjawab kegiatan IKU 8 adalah Fakultas/Sekolah, Unit
Pelaksana Teknis, Biro Akademik dan Kemahasiswaan, dan Lembaga
Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).

Kendala / Permasalahan :
    ⚬ Proses pengajuan dan visitasi akreditasi/sertifikasi internasional
memerlukan waktu untuk persiapan dan visitasi yang lama;
    ⚬ Adanya beberapa sarana prasarana program studi yang perlu
dilengkapi dan tidak dapat dipenuhi dengan alokasi RKA-UK
khususnya fasilitas laboratorium dan fasilitas Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) untuk memenuhi standar akreditasi
internasional;
    ⚬ Adanya revisi RKA-UK untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 8
dalam rangka meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan
optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target
Kontrak Kinerja.

Strategi / Tindak Lanjut :
    ⚬ Melaksanakan FGD monev dan akselerasi pencapaian IKU 8 yang
melibatkan pimpinan baik ditingkat universitas maupun unit kerja
melalui forum Rapat Kerja Pimpinan;
    ⚬
    ⚬ Beberapa program studi sedang menunggu sertifikat atau
menunggu hasil assessment dan beberapa program studi lainnya
sedang mempersiapkan borang akreditasi internasional;
    ⚬ Adanya optimalisasi anggaran universitas untuk pemenuhan
fasilitas laboratorium unit kerja yang memenuhi standar akreditasi
internasional;
    ⚬ Memfasiltasi kegiatan akselerasi pencapaian IKU 8 melalui
Program Kegiatan Lompatan Kreatif (PKLK) di luar alokasi RKA-UK;
    ⚬ Unit kerja mengevaluasi kembali RKA-UK pada IKU 8 pada tw 2
untuk selanjutnya diajukan revisi Periode Juli.



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

9 [S 4.0]
Meningkatnya
tata kelola
satuan kerja di
lingkungan Ditjen
Pendidikan Tinggi

[IKK 4.1] Rata-rata predikat
SAKIP Satker minimal BB

predikat A TW2 : - TW2 : - TW2 :
Progress / Kegiatan :
Progress / Kegiatan: Progress capaian IKU 9 tw 2 saat ini yaitu: Pada
tw 2 keluar hasil LHE SAKIP Tahun 2021, dimana UNS mencapai nilai
79.27, pada kategori BB, dengan rincian:
    ⚬ Perencanaan Kinerja 27.54%;
    ⚬ Pengukuran Kinerja 15.94%;
    ⚬ Pelaporan Kinerja 12.38%;
    ⚬ Evaluasi Kinerja 7.67%;
    ⚬ Pencapaian Sasaran/Evaluasi Organisasi 15.75%.

Dalam penyusunan RKAT UNS, usulan kegiatan dalam Rencana Kerja
dan Anggaran Unit Kerja (RKA-UK) dikelompokkan menjadi Kegiatan
Utama Universitas (atau disebut Komponen/K) sesuai dengan Renstra.
Dimana IKU 9 didukung tiga komponen (K), berikut kegiatan yang
telah direalisasikan pada tw 2:
    ⚬ 22 Kegiatan (K-34) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Perencanaan
dan Keuangan, yang direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan
kebijakan, sosialisasi, dan evaluasi terkait rencana strategis
peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan akuntabilitas
(modernisasi keuangan), rekonsiliasi dan penyusunan laporan
keuangan, pelaksanaan audit dan reviu terkait laporan keuangan,
serta peningkatan kompetensi tata kelola bidang perencanaan,
keuangan dan pengawasan, FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi,
dan evaluasi terkait dokumen penjaminan Mutu Kelembagaan
Organisasi (RPJP, RKAT, RENSTRA, SAKIP, LAKIP, Dokumen SDM, dll),
Rekonsiliasi dan penyusunan terkait dokumen penjaminan Mutu
Kelembagaan Organisasi, Pelaksanaan reviu terkait dokumen
penjaminan Mutu Kelembagaan Organisasi, serta benchmarking ke
lembaga lain terkait pengembangan manajemen operasional
lembaga;
    ⚬ 2 Kegiatan (K-35) Penegakan Disiplin Sivitas Akademika, yang
direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan penegakan disiplin Sivitas
Akademika;
    ⚬ 7 Kegiatan (K-37) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Arsip dan
Optimalisasi Hukum, yang direalisasikan dalam bentuk peningkatan
kompetensi tata kelola bidang kearsipan dan optimalisasi hukum;

Capaian Kegiatan RKAT untuk IKU 9 tw 2, yaitu:
    ⚬ Realisasi kegiatan adalah 31 kegiatan dari 70 kegiatan
(capaian=44%);
    ⚬ Realisasi anggaran sebesar Rp989.218.191,00 dari total
anggaran sebesar Rp2.837.286.191,00 (serapan= 35%);
    ⚬ Penanggungjawab kegiatan IKU 9 adalah Fakultas/ Sekolah,
Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset, Satuan Pengawas Internal
(SPI), dan Biro Perencanaan, Informasi, dan Kerjasama.
    ⚬

Kendala / Permasalahan :
• Penilaian SAKIP Satker pada triwulan 4;
• Adanya catatan LHE SAKIP Tahun 2021, dimana rumusan tujuan
yang ditetapkan agar berorientasi hasil dimana menggambarkan
kondisi yang diwujudkan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja);
• Pengukuran kinerja secara internal untuk tahun berjalan masih
dilakukan secara manual, karena distribusi data baru dipersiapkan
pada saat sistem PDDikti dibuka;
• Masih belum optimalnya dashboard pengukuran kinerja pada laman
http://iku.uns.ac.id secara periodik per triwulanan;
• Adanya revisi RKA-UK untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 9
dalam rangka meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan
optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target
Kontrak Kinerja.

Strategi / Tindak Lanjut :
• Melaksanakan FGD monev dan akselerasi pencapaian IKU 9 yang
melibatkan pimpinan baik ditingkat universitas maupun unit kerja
melalui forum Rapat Kerja Pimpinan;
• Melakukan evaluasi Renstra sesuai dengan evaluasi LHE SAKIP
2021;
• Mengoptimalkan dashboard pengukuran kinerja pada laman
http://iku.uns.ac.id dan realisasi kinerja di aplikasi perencanaan
melalui laman http://sireva.uns.ac.id secara periodik per triwulanan;
• Mengisikan capaian kinerja triwulan 2 di aplikasi SPASIKITA pada
laman https://spasikita.kemdikbud.go.id/;
• Unit kerja mengevaluasi kembali RKA-UK pada IKU 9 pada tw 2
untuk selanjutnya diajukan revisi Periode Juli.
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9 [S 4.0]
Meningkatnya
tata kelola
satuan kerja di
lingkungan Ditjen
Pendidikan Tinggi

[IKK 4.2] Rata-rata nilai
Kinerja Anggaran atas
Pelaksanaan RKA-K/L Satker
minimal 80

nilai 90 TW2 : 41 TW2 : 96.89 TW2 :
Progress / Kegiatan :
Progress capaian IKU 10 tw 2 saat ini yaitu:
• Nilai EKA kumulatif adalah 96.01 dengan komponen: (a) penyerapan
anggaran 58.89% (pagu: 236.890.737.000, realisasi tw 2:
111.036.684.865);
(b) konsistensi=99.97 (target RPD: 47.107.042.993, capaian
47.107.043.003),
• Nilai IKPA kumulatif adalah 98.2, dengan komponen: (a) Nilai
Halaman 3 dipa=100 (target RPD: 111.036.684.865, capaian
111.036.684.865);
(b) Nilai Dispensasi SPM=100 (tidak ada);
(c) Nilai Capaian Output=100, pada triwulan 1 komponen revisi dan
penyerapan anggaran tidak dijadikan penilaian.
• Nilai NKA= (60% X Nilai EKA)+ (40% X Nilai IKPA)=96,89%;
• Capaian kinerja tw 2 adalah 96,89%, dimana capaian ini melampaui
target tw 2 yaitu 41%.

Dalam penyusunan RKAT UNS, usulan kegiatan dalam Rencana Kerja
dan Anggaran Unit Kerja (RKA-UK) dikelompokkan menjadi Kegiatan
Utama Universitas (atau disebut Komponen/K) sesuai dengan Renstra.
Dimana IKU 10 didukung dua komponen (K), berikut kegiatan yang
telah direalisasikan pada tw 2:
• 53 kegiatan (K-14) Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga
Kependidikan, yang direalisasikan dalam bentukFGD penyusunan
kebijakan, sosialisasi dan evaluasi terkait rencana strategis
peningkatan kualifikasi dan atau kompetensi tenaga kependidikan,
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga
kependidikan fungsional tertentu, softskil dan kompetensi SDM (di
bidang ICT, Bahasa Inggris, dsb), Pengiriman tenaga kependidikan
untuk pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kependidikan fungsional
tertentu, softskil dan kompetensi SDM (di bidang ICT, Bahasa Inggris,
dsb), Pembiayaan studi lanjut bergelar di dalam dan luar negeri untuk
tenaga kependidikan, serta Penjaringan tenaga kependidikan
berprestasi;
• 304 kegiatan (K-33) Peningkatan Efektivitas Manajemen Operasional
Lembaga, yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan monitoring dan
evaluasi pemantauan nilai kinerja anggaran di Rapat Kerja Pimpinan,
pembiayaaan gaji pegawai, remunerasi, langganan daya dan jasa,
serta kebutuhan operasional lainnya.
• 206 kegiatan (K-36) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Aset, yang
direalisasikan dalam bentuk FGD penyusunan kebijakan, sosialisasi,
penyusunan dokumen dan evaluasi terkait rencana strategis
peningkatan kualitas tata kelola aset, Pengadaan dan pemeliharaan
peralatan inventaris/ meubelair, Pembangunan/ renovasi/
pemeliharaan gedung dan bangunan.

Capaian Kegiatan RKAT untuk IKU 10 tw 2, yaitu:
• Realisasi kegiatan adalah 563 kegiatan dari 779 kegiatan
(capaian=72%);
• Realisasi anggaran sebesar Rp447.768.085.009,00 dari total
anggaran sebesar Rp851.577.192.795,00 (serapan= 53%);
• Penanggungjawab kegiatan IKU 10 adalah Fakultas/Sekolah, Biro
Perencanaan, Informasi, dan Kerjasama dan Biro Umum dan SDM.

Kendala / Permasalahan :
• Perlunya monev untuk komponen penyerapan dan revisi karena
pada tw2 akan diaktifkan kembali menjadi komponen penilaian;
• Anggaran DIPA UNS adalah anggaran RM Gaji PNS, sehingga
penyerapan anggaran tidak dapat digeser dengan kegiatan lain.
• Adanya revisi RKA-UK untuk beberapa kegiatan pendukung IKU 10
dalam rangka meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan
optimalisasi penggunaan anggaran untuk percepatan capaian target
Kontrak Kinerja.

Strategi / Tindak Lanjut :
• Melaksanakan FGD monev dan akselerasi pencapaian IKU 10 yang
melibatkan pimpinan baik ditingkat universitas maupun unit kerja
melalui forum Rapat Kerja Pimpinan;
• Adanya koordinasi antara perencanaan dan keuangan untuk
melakukan pemantauan terutama dalam hal pemenuhan target
nasional yaitu penyerapan anggaran dan capaian output;
• Menindaklanjuti kebijakan Kemenkeu untuk melakukan
penyesuaiaam revisi halaman 3 DIPA terkait Rencana Penarikan Dana
(RPD) untuk disesuaikan dengan realiasi tw2;
• Mengisikan secara periodik per bulan capaian output pada laman
SPASIKITA menu SIMPROKA untuk penilaian EKA;
• Mengisikan secara periodik per bulan capaian output pada laman
SMART untuk penilaian IKPA;
• Unit kerja mengevaluasi kembali RKA-UK pada IKU 10 pada tw 2
untuk selanjutnya diajukan revisi Periode Juli.
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