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Kata Pengantar 

 

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat 

dan karunia-Nya sehingga laporan Kinerja Universitas Tadulako Tahun 2019 

dapat terselesaikan, untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 

tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  

RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Laporan Kinerja  Universitas Tadulako merupakan perwujudan rasa 

tanggung jawab sebagai instansi pemerintah dengan sistem badan layanan 

umum (BLU) yang bergerak di bidang pendidikan ini kepada stakeholder 

sekaligus sebagai sumber informasi bagi para pengelola tentang kemajuan 

yang telah dicapai dan hambatan yang dihadapi selama kurun waktu tahun 

2018. Dengan demikian, Universitas Tadulako akan selalu menyelaraskan visi 

dan misinya agar dapat mengakomodir perubahan lingkungan dan tuntutan 

kebutuhan masyarakat, dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan 

peluang yang dimiliki, serta mampu mengantisipasi berbagai perubahan dan 

kendala yang dihadapi secara berkesinambungan kinerja semakin baik serta 

lebih akuntabel. 

Dalam laporan ini, yang digunakan sebagai dasar utama dalam 

menguraikan dan menganalisis kinerja adalah Rentra Universitas Tadulako 

Tahun 2015-2019 dan  Program Kerja Rektor masa bakti 2015-2019.  

Rasa penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada 

semua pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat diselesaikan, 
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Semoga dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, khususnya kepada Universitas Tadulako sendiri. 

Sebagai akhir kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya 

apabila terdapat kekeliruan ataupun kekurangan di dalam penyajian laporan 

ini. 

 

Palu,    Februari  2020 

Rektor, 

 

 

Prof. Dr. Ir. Mahfudz, M.P. 
NIP. 19620629 188701 1 001 
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Ikhtisar Eksekutif  

 

Laporan kinerja Universitas Tadulako sebagai satker badan layanan 

umum (BLU) pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

sebagai wujud dan tekad sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, 

Peraturan Presiden  Nomor 289 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja  Instansi Pemerintah , dan Peraturan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Tahun 2019, merupakan tahun keempat Universitas Tadulako dalam 

implementasi rencana strategis (Restra) periode 2015-2019 dan menyusun 

laporan kinerjanya sebagai informasi capaian kinerja berdasarkan perjanjian 

kinerja yang diimplementasikan dalam rencana kerja dan anggaran tahun 

2019, dalam mencapai Visi Universitas Tadulako yaitu Unggul dalam 

Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Pengembangan Pendidikan dan 

Penelitian, unggul yang dimaksudkan dalam hal ini adalah layanan kepada 

masyarakat berbasis pengembangan  tri dharma. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi diamanatkan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah: 

1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, trampil, kompoten, dan berbudaya untuk 

kepentingan bangsa. 

2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan 

dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan 

peningkatan daya saing bangsa; 

3. Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi 
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kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat 

manusia; 

4. Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan 

karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi negeri dalam 

menjalankan   visi, misi dan sasaran strategis ditetapkan dalam rencana 

strategis, kemudian dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan 

untuk mendukung perjanjian kinerja atau indikator kinerja sebagai alat untuk 

mengukur tingkat ketercapaiannya. Hasil pengukuran kinerja tahun 2019 

dapat dilihat pada masing-masing indikator kinerja utama. 

Sasaran strategis pertama adalah “Meningkatnya kualitas 

pembelajaran” yang terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja. Secara keseluruhan 

capaian indicator kinerja Universitas Tadulako dalam mendukung peningkatan 

kualitas pembelajaran rata-rata indikator mencapai sesuai target, dan bahkan 

ada yang melebihi dari target. Faktor yang menjadi kendalan dalam mencapai 

indikator kinerja khususnya persentase program studi terakreditasi A adalah 

lemahnya dokumen administrasi akademiknya, data penunjang yang tidak 

lengkap, sebagai akibat dari pasca bencana alam pada tahun 2018. 

 Indikator-indikator  yang tidak mencapai target sesuai perjanjian kinerja 

akan menjadi perhatian khusus bagi pimpinan Universiatas Tadulako dalam 

mengambil kebijakan guna untuk lebih maksimalkan pelasanaan program 

kerja untuk pencapaian kinerja yang lebih baik 

Sasaran strategis yang ke dua “Meningkatnya kualitas kelembagaan”, 

sasaran strategis ini didukung dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu rangking 

perguran tinggi nasional, akreditasi institusi dan jumlah pusat unggulan iptek. 

Dari 3 (tiga) indikator tersebut hanya satu yang mencapai target yaitu pusat 

unggulan iptek yang hanya ditarget 1 (satu). Indikator yang menjadi perhatian 

khusus adalah akreditasi institusi (Universitas Tadulako) yang ditargetkan 
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terakreditasi A, namun persiapan dan langkah-langkah telah dipersiapkan 

sebelumnya untuk memenuhi kelengkapan dokumen dan data akademiknya 

namun hanya mampu mencapai nilai 347 atau predikat B, permasalahannya 

adalah sarana dan prasarana pendukung tidak berfungsi dengan efektif 

sebagai akibat bencana yang terjadi 4 (empat) bulan sebelum dilakukan 

visitasi lapangan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 

Sasaran strategis Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas 

sumber daya  yang  didukung dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu 

persentase dosen berakufikasi S3 mencapai 97,00%  atau sebanyak 38 

dosen yang telah menyelesaikan studi S3 dalam tahun 2019, dan untuk 

indikator persentase dosen dengan jabatan lektor kepala mencapai 33,42% 

atau dari target 38 orang dosen, sedangkan pesentase dosen dengan jabatan 

guru besar mencapai 3,94% dari target 4,5%. 

Selanjutnya untuk sasaran strategis meningkatnya relevansi dan 

produktivitas riset dan pengembangan, didukung dengan 7 (tujuh) indikator 

yang masing-masing indikator dapat mencapai sesuai dengan target dan 

bahkan melebihi. Satu indikator yaitu jumlah jurnal bereputasi terindeks global 

tidak mencapai target karena memang belum ada jurnal dalam lingkungan 

Universitas Tadulako  yang terindeks global.  

Sasaran strategis ini dan indikatornya menjadi catatan oleh pimpinan 

Universitas Tadulako untuk lebih mendorong dan memberi dukungan kepada 

pengelola jurnal untuk lebih meningkatkan pengelolaan jurnalnya untuk 

memenuhi persyaratan yang dapat terindeks global. 

Sedangkan sasaran strategis menguatnya kapasitas inovasi dengan 

indikator jumlah produk inovasi yang capaiannya 100% dari yang ditargetkan 

sebanyak  2 (dua) produk inovasi. 
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Sasaran strategis yang terakhir adalah terwujudnya tata kelola yang 

baik dengan 3 (tiga) indikator  yaitu opini penilaian laporan keuangan oleh 

auditor publik dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sementara 

dalam proses audit oleh akuntan public, sedangkan persentase kuantitas 

tindak lanjut temuan BPK dan persentase tindak lanjut bernilai rupiah temua  

BPK realisasi telah mencapai 100% 

Realisasi anggaran Universitas Tadulako athun 2019 dengan besaran 

anggaran Rp. 549.549.399.000 dengan persentase realisasi sebesar 89,88%  

atau Rp. 493.939.051.646 dari total anggaran. Realisasi anggaran tidak 

mencapai 100% karena BOPTN khusus untuk Rumah Sakit Pendidikan 

Unkiversitas Tadulako disahkan pada pertengahan tahun dan penggunaannya 

dibatasi pada belanja operasional saja, sedangkan kebutuhan adalah 

rehabilitasi ringan dan perbaikan/pembelian alat kesehatan dampak bencana 

alam pada tahun 2018. 

Universitas Tadulako tetap berkomitmen pada implementasi program 

kerja pada tahun 2020 untuk lebih meningkatkan produktivitas layanan tri 

dharma pendidikan tinggi dalam mendukung visi Kementerian Riset, Teknologi 

dan Pendidikan Tinggi melaui implementasi visi dan misi Universitas 

Tadulako. 
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Laporan Akuntabilitas Kinerja 2019 Universitas Tadulako 

BAB  I 
PENDAHULUAN 

 
1.2.  Latar Belakang  

Usaha mewujudkan tujuan nasional Indonesia telah tertuang dalam visi 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Pada tahun 2025 

Indonesia diharapkan sudah memasuki gerbang sebagai negara 

berpendapatan tinggi dan maju terlepas dari posisi sebagai negara 

berpendapatan menengah. Selaras dengan arahan RPJPN itu, 

pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) ditujukan untuk lebih 

memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang 

dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian 

berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia 

berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Hal ini untuk 

memastikan bahwa Indonesia memiliki landasan pembangunan yang 

mantap sehingga bisa terlepas dari perangkap negara menengah, 

sehingga mulai tahun 2025 dapat memasuki gerbang untuk menjadi 

negara maju pada 2030. 

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 

(RPPNJP) 2005–2025, tertuang dalam Permendiknas Nomor 32 Tahun 

2005, disebutkan bahwa pembangunan pendidikan dibagi dalam empat 

tema pembangunan, yaitu (1) tema pembangunan I (2005 – 2009) 

peningkatan kapasitas dan modernisasi, (2) tema pembangunan II (2010 

– 2015) penguatan layanan, (3) tema pembangunan III (2015-2019) daya 

saing regional, dan (4) tema pembangunan IV (2021-2025) daya saing 

internasional. Masa periode 2015-2019 dalam dokumen RPPNJP 

merupakan periode ketiga dan temanya adalah penguatan daya saing 

regional. Kemenristekdikti pada masa tahun  2015-2019 menetapkan 

visi sebagai berikut : “Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu 

serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing 
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bangsa”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi : (1) Meningkatkan 

akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM 

yang berkualitas; dan (2)   Meningkatkan  kemampuan  Iptek  dan  

inovasi  untuk  menghasilkan  nilai  tambah  produk inovasi. 

Dalam kaitan ini, Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi negeri 

(PTN) di Propinsi Sulawesi Tengah, senantiasa berusaha  

menyeleraskan  memakna tema ini dalam setiap layanan yang diberikan 

sebagai perguruan tinggi negeri. Beberapa prinsip yang menjadi acuan 

adalah; (1) memberikan layanan prima bagi stakeholders, khususnya 

mahasiswa, (2) mengembangkan penguatan bidang akademik dan faktor 

pendukungnya, (3) meningkatkan akuntabilitas dan auditabilitas dalam 

hal tatakelola administrasi dan keuangan, (4) mendorong terwujudnya  

sikap transparansi, efisiensi dan efektifitas, (5) perluasan akses dan 

kesempatan untuk semua secara berkeadilan (equity), (6) menata sistem 

penjaminan mutu (quality assurance) dan relevansi lulusan, (7) menjaga 

keberlanjutan (sustainability) dengan tetap mengembangkan pola fikir 

serta langkah kreatif dan inovatif, (8) membuka diri dan mendorong 

partisipasi stakeholders, termasuk civitas akademika Universitas 

Tadulako dalam penataan sistem dan penguatan institusi.  

Roapmap pengembangan Universitas Tadulako 2000-2020, maka 

periode 2015-2019 merupakan tahapan keempat yakni penguatan 

tatakelola dan mutu organisasi yang berdaya saing sebelum sampai 

pada mencapai visi Universitas Tadulako yang telah dicanangkan.  

Empat tahapan pengembangan Universitas Tadulako sebagai berikut: 

Tahapan awal penataan organisasi pada Renstra Universitas Tadulako 

tahun 2001-2005 yang diorientasikan pada penataan kelembagaan, 

peningkatan kapasitas dan mutu SDM. Tahapan kedua, Renstra periode 

2006-2010 penguatan organisasi melalui peningkatan kapasitas dan 

modernisasi serta awal penguatan pelayanan dengan fokus pada 
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penataan sistem layanan akademik kelembagaan (prodi, fakultas dan 

universitas). Tahapan ketiga, Renstra periode 2011-2014 memfokuskan 

pada pengembangan organisasi untuk memasuki tahapan daya saing 

regional. Pada masa ini, Universitas Tadulako memfokuskan penataan 

penguatan manajemen layanan akademik dan membangun jejaring kerja 

internasional. Selanjutnya tahapan keempat, renstra 2015-2019 

memfokuskan penguatan tatakelola dan daya saing organisasi yang 

diorientasikan pada penguatan tatakelola dan mutu organisasi untuk 

memiliki daya saing regional, sehingga pada gilirannya memiliki 

keunggulan nyata dalam pengabdian pada masyarakat melalui 

pengembangan pendidikan dan penelitian. 

Periode tahun 2015-2019 diharapkan menjadi masa dimana Universitas 

Tadulako dapat berperan sebagai center for excellent dan agent of 

changing pada tataran regional, nasional maupun internasional. Oleh 

karena itu, hal yang dapat dikembangkan pada masa ini adalah 

dibutuhkannya paradigma dan penguatan budaya transformasi dan 

transparansi. Artinya semua sivitas akademika Universitas Tadulako 

diharapkan mampu mengurangi sikap pragmatis melalui pengokohan 

daya fikir analistis (analytical thinking) dalam rangka meminimalkan 

hal-hal yang masih tertinggal dan mengejar hal-hal yang berkemajuan.  

Spirit ke-Tadulako-an diharapkan menjadi landasan dalam 

mengembangkan budaya transformasi dan transparansi sehingga 

secara nyata Universitas Tadulako dapat berperan lebih nyata dan 

tertata, sehingga menjadi perguruan tinggi yang REVERSIBLE yakni 

menjadi lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang mampu 

memutar haluan dari pola dan pendekatan konvensional ke arah yang 

lebih terbuka dengan percepatan di segala aspek untuk memperkuat 

kinerja input, proses dan output. Oleh karena itu, proses dan pendekatan 

adaptif yang relevan dengan era modern, serta senantiasa mengikuti 
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dinamika perkembangan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia 

dan dunia. 

REVERSIBLE dapat pula dimaknai sebagai akronim dari Reinforcement, 

Veracity, Simplify dan Blessing. Universitas Tadulako akan senantiasa 

mampu menerima dan memberi dalam kerangka pelayanan dan 

pengabdian kepada masyarakat dengan bertumpu pada Tridarma 

Perguruan Tinggi yang secara terus menerus mengedepankan kualitas 

terbaik sehingga mampu berdaya saing tinggi. Prinsip reinforcement 

adalah memberi penguatan (strengthening) kepada civitas akademika 

dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Penguatan dalam 

konteks yang lebih luas harus menyentuh semua sisi, dan lini sehingga 

reinforcement sebagai treatment yang dapat memberi pengokohan 

secara universal di setiap unit layanan. Dalam kaitan ini, Universtas 

Tadulako akan senantiasa menjadi center for excellent dan agent of 

changing sekaligus leading dalam memberi nilai-nilai moral dan 

scientific. Dalam konteks penguatan tersebut, akan mendasarkan pada 

prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat pendekatan harus 

dikedepankan sebagai implementasi dari Veracity, yakni cerminan dari 

ketepatan pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab secara jujur. 

Ukuran demikian belumlah cukup dan memadai apabila tidak disertai 

dengan efisiensi layanan dengan mempertimbangkan proses yang 

bernuansa Simplicity, yakni pelayanan yang meminimalkan keruwetan 

yang dapat menimbulkan kekecewaan dari stakeholders. Kepentingan 

pelayanan kepada stakeholders, ketepatan dan efisiensi harus menjadi 

bagian konsideransi dan keutamaan yang perlu dijunjung tinggi. Simplify 

ini tidak sekedar menjadi slogan, tetapi juga menjadi komitmen yang 

terintegrasi dari semua jajaran di Universitas Tadulako. Apabila 

penguatan di setiap unit layanan, dan kejujuran dalam bekerja, serta 

kemudahan dalam proses pada pelaksanaan tridarma di lingkungan 
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Universitas Tadulako dapat ditumbuhkan dengan pilar reinforcement, 

veracity, dan simplicity, maka keberkahan atau Blessing akan 

didapatkan oleh seluruh civitas akademika Universtas Tadulako dan 

semua pihak.  

Dengan demikian, Universitas Tadulako akan menjadi institusi 

pendidikan tinggi yang menjadi sumber kebajikan, kearifan dan 

keteladanan sebagai akumulasi transendental sehingga diharapkan 

Universitas Tadulako sebagai berkah untuk semua dalam melahirkan 

prinsip dan semangat sekaligus arah dalam penyusunan dan 

pelaksanaan program kurun waktu 2015-2019. 

 

1.2. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan laporan kinerja Universitas Tadulako adalah sebagai 

bentuk pertanggungjawaban Rektor Universitas Tadulako kepada 

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atas pelaksanaan 

program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai 

Visi dan Misi Universitas Tadulako yang telah ditetapkan. Adapun tujuan 

penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi 

pencapaian sasaran  dan kinerja Universitas Tadulako dalam tahun 

anggaran 2019. 

 

1.3. Tugas dan Fungsi 

Tahun 2012, Universitas Tadulako berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako. Memutuskan 

bahwa Universitas Tadulako disingkat (UNTAD) adalah perguruan tinggi 

diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan 
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Kebudayaan dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal 

Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Pemisahan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dari Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 

tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Perndidikan 

Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan 

pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

pemerintahan negara. 

Pendidikan Tinggi memiliki beberapa fungsi, sebagaimana disebutkan 

dalam Undang Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Pasal 4 bahwa 

pendidikan tinggi memiliki 3 (tiga) fungsi sebagai berikut: 

1. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa.  

2. Mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, 

terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan 

Tridharma, dan 

3. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan 

memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora. 

1.4. Struktur Organisasi 

Universitas Tadulako berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako. Memutuskan bahwa 

Universitas Tadulako disingkat (UNTAD) adalah perguruan tinggi 

diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan 
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Kebudayaan dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal 

Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Pemisahan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dari Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 

tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Perndidikan 

Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan 

pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

pemerintahan negara.  

Secara rinci Struktur Organisasi Universitas Tadulako adalah sebagai 

berikut: 

1. Unsur pimpinan yaitu Rektor dengan lima Pembantu Rektor, yang 

terdiri  dari : 

a. Wakil Rektor Bidang Akademik 

b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan; 

c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan; 

d. Wakil Rektor Bidang Kerjasama; 

2. Unsur  Senat  Universitas  yang  diketuai  oleh  Rektor  dan  terdiri  

atas  Guru  Besar, Pembantu Rektor, Dekan, Wakil Dosen dari 

masing-masing Fakultas, unsur lain yang dianggap perlu dan 

ditetapkan Senat. 

3. Unsur  Dewan  Penyantun  yang  terdiri  atas  Gubernur  Provinsi  

Sulawesi Tengah,  Ketua  DPRD Provinsi  Sulteng,  Pangdam  V 

Tadulako,  Kapolda  Sulteng,  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  Sulteng, 

Ketua  Pengadilan  Tinggi  Sulteng dan  Tokoh  Masyarakat  yang  

memiliki  kepedulian terhadap Universitas Tadulako. 
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4. Unsur Dewan Pertimbangan Universitas. 

5. Unsur Pelaksana Akademik.  

a. Fakultas  

b. Program Pascasarjana  

c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.  

d. LPPMP (Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu 

Pendidikan) 

e. Pusat/Institut Kajian.  

f. Unsur Pengawasan adalah Satuan Pengawasan Internal. 

6. Unsur Pelaksana  Administrasi.  

a. Biro  Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan adalah  unsur  

pembantu  pemimpin  di  bidang pelayanan administrasi akademik 

dan kerjasama yang berada di bawah tanggung  jawab Wakil  

Rektor I, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV.   

b. Biro  Administrasi  Umum  dan  Keuangan  adalah  unsur  pembantu  

pimpinan  di bidang  pelayanan  administrasi  umum  dan  keuangan  

dan berada di  bawah tanggung jawab langsung Wakil Rektor II.  

7. Unsur Penunjang adalah Unit Pelayanan Teknis (UPT), yang terdiri 

dari : 

a.   UPT Perpustakaan; 

b.   UPT TIK; 

c.   UPT MKU; 

d.   UPT  Bidang Studi Bahasa; 

e. UPT. P3AI; 

f.   UPT. Herbarium Celebence; 

g. UPT. PPU; 

h. UPT. Natalita. 

i.    UPT. KOMDIS 
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Unsur penunjang lainnya, yaitu : 

a. Unit Pelayanan MIPA (UP.MIPA); 

b. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); 

c. Yayasan Kesejahteraan  dan Pengembangan Universitas Tadulako; 

d. Unit  Pelayanan dan Konsultasi Bantuan Hukum (UPKBH). 
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Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Universitas Tadulako 
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Keterangan : 
A : Bagian Tata Usaha Lemlit 
A1 : Subag Umum Lemlit 
A2 : Subag Program Data dan Informasi Lemlit 
B : Bagian Tata Usaha LPPM 
B1 : Subag Umum LPPM 
B2 : Subag Program Data dan Informasi LPPM 
C1 : UPT. Perpustakaan 
C2 : UPT. Pusat Komputer 
C3 : UPT.  Bahasa 
C4 : UPT. P3AI 
C5 : UPT. MKU 
C6 : UPT. Natalita 
C7 : UPT. Herbarium Celebence 
C8 : UPT. Sentra Bisnis 
D : Bagian Tata Usaha Pascasarjana 
E : Jurusan Program Pascasarjana 
F : Bagian Tata Usaha Fakultas 
F1 : Subag Keuangan dan Kepegawaian 
F2 : Subag Pendidikan 
F3 : Subag Kemahasiswaan  
F4 : Subag Umum dan Perlengkapan 
G : Jurusan 
G1 : Program Studi 
H : Bagian UHTP 
H1 : Subag Rumah Tangga 
H2 : Subag Tata Usaha 
H3 : Subag HTL 
H4 : Subag Perlengkapan 
I : Bagian Kepegawaian 
I1 : Subag Tenaga Edukatif 
I2 : Subag Tenaga Administrasi 
J : Bagian Keuangan 
J1 : Subag Anggaran Rutin 
J2 : Subag Dana Masyarakat 
J3 : Subag Monev 
K : Bagian Pendidikan dan Kerjasama 
K1 : Subag Regristrasi dan Statistik 
K2 : Subag Sarana Pendidikan 
K3 : Subag Kerjasama 
K4 : Subag Pendidikan dan Evaluasi  
L : Bagian Kemahasiswaan 
L1 : Subag Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa 
L2 : Subag Minat dan Penalaran 
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M : Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi 
M1 : Subag Perencanaan 
M2 : Subag Sistem Informasi 

 

1.5. Sumbar daya Manusia 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Universitas Tadulako 

didukung oleh tenaga kependidikan 448 Pegawai Negeri Sipil, 656 orang 

tenaga honorer/kontrak, tenaga pendidik 1.167 orang Pegawai Negeri 

Sipil, 313 orang dosen non Pegawai Negeri Sipil dan dosen BLU. 

Tabel: 1.1 Tenaga Pendidik Berdasarkan Unit Kerja 

Unit Kerja/Fakultas 
Pendidikan 

Total 

S1 S2 S3 

Hukum 0 68 31 99 

Pertanian 0 32 72 104 

Peternkan dan Perikanan 0 32 55 87 

Teknik 1 140 35 174 

Ekonomi 0 85 54 139 

Ilmu Sosial dan Politik 0 70 46 115 

  Kehutanan 0 17 24 41 

Kedokteran 5 46 2 50 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan 0 156 86 245 

Kesehatan Masyarakat 0 15 2 20 

Ilmu Pengetahuan Alam 0 69 24 93 

Total 6 730 431 1167 

Persentase 0.51% 62.55% 36.93% 100% 
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1.6. Anggaran 

Pagu Anggaran Universitas Tadulako sebesar Rp. 549.549.399.000,- 

yang bersumber dari Rupiah Murni, BOPTN, dan pendapatan BLU. Dari 

keseluruhan anggaran tersebut, proporsi anggaran untuk peningkatan 

layanan Tridharma Perguruan Tinggi sebesar 41,54% dan  untuk 

layanan perkantoran sebesar 58,86%. 

Tabel 1.2. Alokasi Anggaran BLU Universitas Tadulako Tahun 2019 

ALOKASI ANGGARAN BLU 2019 

No. 
Kode 

Output 
Kegiatan 

Alokasi 
BLU/PNBP 

Persentase 

1 5.742.001 Layanan Pendidikan 119.613.319.000 39,00% 

2 5.742.002 Penelitian   22.988.197.000 7,00% 

3 5.742.003 Pengabdian Masyarakat     1.708.601.000 1,00% 

4 
5.742.004 Sarana/Prasarana Pendukung 

Pembelajaran  
72.631.544.000 23,00% 

5 
5.742.005 Sarana/Prasarana Pendukung 

Perkantoran        
15.723.679.000 5,00% 

6 5.742.994 Layanan Perkantoran                    77.700.349.000 25,00% 

Total 310.365.689.000 100,00% 

 
Anggaran depenitif dipa Universitas Tadulako tahun 2019  yang bersumber dari 

pendapatan badan laynan umum secara total melalui perubahan pagu yaitu 

penetapan pagu indikatif, pengesahan revisi penggunaan saldo awal dengan 

ambang batas 10%, dan pengesahan penambahan anggaran atas penerimaan 

melebihi target pendapatan BLU. 

Persentase alakosai belanja yang bersumber dari pendapatan BLU pada dipa 

Universitas Tadulako Tahun 2019 yaitu untuk layanan tri dharma sebesar 

69,90%, dan untuk layanan perkantoran sebesar 30,10%. sehingga dari total 

anggaran Universitas Tadulako tahun 2019  56,48% atau Rp.310.365.689.000  

yang bersumber dari BLU/PNBP. 

Selanjutnya  alokasi anggaran Universitas Tadulako tahun 2019 yang 

bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara sdbagaimana data 

pada tabel di bawak ini 
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Tabel 1.3 Alokasi Anggaran APBN/RM Universitas Tadulako Tahun 2019 

ALOKASI ANGGARAN APBN/RM 2019 

NO 
Kode 

Output 
Kegiatan Alokasi Persentase 

1 2.642.001 Layanan perkantoran satker      18.365.761.000 7,68% 

2 2.642.002 Layanan pembelajaran         6.855.155.000 2,87% 

3 2.642.003 Buku pustaka                                                                                                                                                                                                                                               115.500.000 0,05% 

4 2.642.004 Laporan kegiatan mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                 2.191.721.000 0,92% 

5 

2.642.007 Layanan pengembangan sistem 
tata kelola, kelembagaan, dan 
sdm          

1.473.464.000 0,62% 

6 
2.642.008 Sarana dan prasarana 

pembelajaran         
2.161.959.000 0,90% 

7 
2.642.009 Operasional rumah sakit 

pendidikan                                                                                                                                                                                                                         
14.701.340.000 6,15% 

8 5.741.994 layanan perkantoran                                                                                                                                                                                                                                        
193.318.810.00

0 80,82% 

TOTAL 
239.183.710.00

0 100,00% 

 
Persentase alakosai belanja yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja 

negara atau rupiah murni  pada DIPA Universitas Tadulako Tahun 2019 yaitu 

untuk layanan tri dharma sebesar 2,06%, dan untuk layanan perkantoran sebesar 

95,44%, sehingga  43,52%  sehingga dari total anggaran Universitas Tadulako 

tahun 2019  43,52% atau Rp. 239.183.710.000 yang bersumber dari APBN/RM. 

 

Grafik 1.1 Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber  
Anggaran Tahun 2019 
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1.7. Sistematika Penyajian 

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Universitas Tadulako Tahun 2019 

adalah sebagai berikut : 

1. Ikhtisar Eksekutif, menyajikan ringkasan pencapaian kinerja 

Universitas Tadulako Tahun 2019. 

2. Bab. I – Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penyusunan 

laporan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, serta struktur 

organisasi, sumber daya manusia dan anggaran. 

3. Bab. II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, 

Rencana Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, dan Perjanjian 

Kinerja 2019. 

4. Bab. III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019, menjelaskan tentang 

pengendalian,  pengukuran dan sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah, serta pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban 

terhadap pencapaian sasaran strategis pada tahun 2019. 

5. Bab. IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dan upaya 

perbaikan. 
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BAB II  
PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasonal (RPJMN)  2015-
2019  

Usaha mewujudkan tujuan nasional Indonesia telah tertuang dalam visi 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Pada tahun 2025 

Indonesia diharapkan sudah memasuki gerbang sebagai negara 

berpendapatan tinggi dan maju terlepas dari posisi sebagai negara 

berpendapatan menengah. Selaras dengan arahan RPJPN itu, 

pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) ditujukan untuk lebih 

memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang 

dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian 

berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia 

berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Hal ini untuk 

memastikan bahwa Indonesia memiliki landasan pembangunan yang 

mantap sehingga bisa terlepas dari perangkap negara menengah, 

sehingga mulai tahun 2025 dapat memasuki gerbang untuk menjadi 

negara maju pada 2030. 

Berdasarkan uraian tersebut, pembangunan Indonesia dalam periode 

2015-2019 diarahkan untuk mencapai perekonomian yang kuat, inklusif 

dan berkelanjutan. Oleh karena itu, maka struktur perekonomian 

Indonesia harus bertransformasi dari ekonomi yang mengandalkan pada 

eksploitasi sumber daya alam sebagai barang mentah, tenaga kerja 

murah dengan tingkat pendidikan yang rendah, dan kualitas iptek yang 

relatif rendah, menjadi perekonomian dengan nilai tambah yang tinggi 

dari pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, industri pengolahan 

dan jasa yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan 

berdaya saing tinggi, serta didukung kualitas iptek yang terus meningkat.  
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Pada rancangan teknokratis RPJMN 2015-2019 memuat identifikasi isu-

isu strategis ke depan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan, 

yang selanjutnya akan dapat menjadi faktor kunci untuk menjadikan 

RPJMN 2015-2019 sebagai landasan yang kokoh dalam mengantarkan 

Indonesia menjadi negara maju. Sektor-sektor tersebut dikelompokkan 

ke dalam lima kelompok besar yaitu bidang polhukhankam, ekonomi, 

kesra, SDA-LH dan daerah. Untuk kelompok bidang kesra, isu-isu 

strategisnya antara lain mencakup; (a) peningkatan kapasitas dan 

kualitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan daya saing 

nasional dan menghadapi era pasar bebas yang dimulai dengan adanya 

Asean Economic Community (AEC) yang berlaku mulai akhir tahun 

2015; (b) isu penyediaan lapangan kerja baru dalam upaya 

mendayagunakan tenaga kerja produktif yang tersedia karena adanya 

bonus demografi; (c) isu pengentasan kemiskinan yang sampai saat ini 

masih membebani khususnya karena kesempatan kerja yang terbatas 

baik di perdesaan maupun perkotaan sehingga sering menyebabkan 

dampak negatif pada berbagai bidang lainnya; (d) isu pemerataan 

pendapatan yang selama beberapa tahun terakhir memburuk karena 

kecepatan pertumbuhan pendapatan kelompok berpenghasilan tinggi 

dan menengah lebih cepat dari kelompok masyarakat berpenghasilan 

rendah dan penduduk miskin; (e) isu perlindungan sosial bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin yang sudah 

dimulai pada RPJMN 2010-2014 dengan program Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (SJSN) yang harus terus diperluas dan disempurnakan 

kualitas pelayanannya. 

Pada Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 

(RPPNJP) 2005–2025, tertuang dalam Permendiknas Nomor 32 Tahun 

2005, disebutkan bahwa pembangunan pendidikan dibagi dalam empat 

tema pembangunan, yaitu (1) tema pembangunan I (2005 – 2009) 
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peningkatan kapasitas dan modernisasi, (2) tema pembangunan II (2010 

– 2015) penguatan layanan, (3) tema pembangunan III (2015-2019) daya 

saing regional, dan (4) tema pembangunan IV (2021-2025) daya saing 

internasional. Masa periode 2015-2019 dalam dokumen RPPNJP 

merupakan periode ketiga dan temanya adalah penguatan daya saing 

regional. Kemenristekdikti pada masa tahun  2015-2019 menetapkan 

visi sebagai berikut : “Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu 

serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing 

bangsa”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi : (1) Meningkatkan 

akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM 

yang berkualitas; dan (2)   Meningkatkan  kemampuan  Iptek  dan  

inovasi  untuk  menghasilkan  nilai  tambah  produk inovasi. 

Dalam kaitan ini, Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi negeri 

(PTN) di Propinsi Sulawesi Tengah, senantiasa mencoba menyeleraskan 

dan memaknai tema ini dalam setiap layanan yang diberikan sebagai 

perguruan tinggi negeri. Beberapa prinsip yang menjadi acuan adalah; 

(1) memberikan layanan prima bagi stakeholders, khususnya 

mahasiswa, (2) mengembangkan penguatan bidang akademik dan faktor 

pendukungnya, (3) meningkatkan akuntabilitas dan auditabilitas dalam 

hal tatakelola administrasi dan keuangan, (4) mendorong terwujudnya  

sikap transparansi, efisiensi dan efektifitas, (5) perluasan akses dan 

kesempatan untuk semua secara berkeadilan (equity), (6) menata sistem 

penjaminan mutu (quality assurance) dan relevansi lulusan, (7) menjaga 

keberlanjutan (sustainability) dengan tetap mengembangkan pola fikir 

serta langkah kreatif dan inovatif, (8) membuka diri dan mendorong 

partisipasi stakeholders, termasuk civitas akademika Universitas 

Tadulako dalam penataan sistem dan penguatan institusi.  
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2.2. Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 

Rencana strategis (Renstra) Universitas Tadulako 2015-2019 ditetapkan 

sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 

13 Tahun 2015, dan dalam menjalankan amanah Undang-Undang dasar 

1945, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

serta mempertimbangkan kondisi umum dan aspirasi masyarakat serta 

mencermati permasalahan-permasalahan, maka Universitas Tadulako 

menyusun Visi, Misi dan Tujuan Strategis. 

 

Visi  

      ”Pada tahun 2020 Universitas Tadulako unggul dalam Pengabdian 
kepada Masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan 

penelitian” 

 

Visi ini yang menjadi dasar dan arah kebijakan pengembangan 

Universitas Tadulako dalam pelaksanaan tridharma dalam kurun waktu 

yang telah ditetapkan. Makna yang terkandung dalam visi ini adalah 

Universitas Tadulako dikelola untuk menjadi institusi pendidikan tinggi 

yang unggul dalam pengabdian kepada masyarakat yang ditunjang oleh 

dharma penelitian dan pendidikan yang bermutu serta terakreditasi 

nasional/internasional. Makna kata unggul dalam visi ini adalah terjadinya 

peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat untuk 

kesejahteraan masyarakat dan perluasan layanan tri dharma pendidikan 

tinggi kepada masyarakat yang tercermin dalam kurikulum pada setiap 

program studi.  

Misi:  

Misi Universitas Tadulako sebagai berikut: 

1. Meningkatkan penyelenggarakan pendidikan yang bermutu, 
modern dan relevan dengan kebutuhan bangsa;  
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2. Meningkatkan penyelenggarakan penelitian untuk pengembangan 
IPTEKS yang diabdikan bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa 
dan negara secara berkesinambungan;  

3. Meningkatkan penyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat 
sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang 
dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat. 

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain yang 

saling menguntungkan, tanpa adanya ikatan oleh haluan politik, 

kepercayaan dan agama 

Merujuk pada visi dan misi, serta mempertimbangkan kondisi objektif 

Universitas Tadulako, masalah strategis yang dihadapi, maka pada rentang 

waktu 2015-2019 Universitas Tadulako diarahkan menjadi lembaga 

pendidikan tinggi yang kokoh menuju visi 2019 yang unggul dalam 

pengabdian melalui layanan tri dharma pendidikan tinggi yang mampu 

bersaing pada tingkatan regional dan internasional dengan prinsip 

penguatan, kebenaran, kemudahan dan keberkahan. 

Dalam kedudukan sebagai perguruan tinggi di Sulawesi Tengah, pada 

periode tahun 2015-2019 Universitas Tadulako diharapkan menjadi ukuran 

standar kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni agar 

lulusannya mampu bersaing secara global dengan tetap bertumpu pada 

suasana akademik yang harmoni dan kondusif dalam berkarya. Selain itu, 

diharapkan Universitas Tadulako mampu menempatkan diri sebagai 

institusi yang menjadi ruang bagi masyarakat untuk bertanya dan berdialog 

apabila ada yang menemui kesulitan dari berbagai aspek sosial, ekonomi, 

lingkungan dan aspek kehidupan lainnya.  

Dalam rangka ini, maka membangun budaya akademik yang kondusif, dan 

memiliki keunggulan yang dapat diperhitungkan akan menjadi langkah 

melalui akselerasi penataan manajemen tata pamong dan daya saing 

penelitian sesuai dengan kekhasan dan kebersamaan yang dimiliki di 

Universitas Tadulako. Pada masa ini, akan menjadi tantangan bahwa 
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merubah mindset yang mengedepankan reengineering approach dan 

penguatan kapasitas, serta wawasan keilmuan yang tidak menghilangkan 

scientific dan moral value. Dalam kerangka ini, maka akan mengutamakan 

pendekatan persuasif dan kolegial yang harmoni dalam kebersamaan 

sebagai warga Universitas Tadulako. Untuk itu, pelibatan sumberdaya 

manusia di Universitas Tadulako dengan potensi dan kapasitas yang 

dimilikinya dapat lebih berperan menghadapi tuntutan perubahan dan 

memajukan Universitas Tadulako dalam membangun networking dan 

mampu menghasilkan luaran yang berdaya saing dan berwawasan luas. 

Berdasarkan refleksi tersebut, maka tujuan strategis Universitas Tadulako 

tahun 2015-2019 dirumuskan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan daya saing regional sebagai perguruan tinggi negeri 

yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan Pembelajaran yang 

Bermutu dan Modern pada tahun 2019 

2. Pengelolaan perguruan tinggi yang berkualitas, efektif dan efisien yang 

berbasis pada reversible dengan menjamin kualitas input, proses, 

output dan outcome sehingga dapat menghasilkan lulusan dan hasil 

penelitian yang selaras denga kebutuhan masyarakat pada tahun 2019 

3. Meningkatkan pengelolaan Universitas tadulako dengan mendasarkan 

pada tiga standar yakni standar nasional pendidikan, standar nasional 

penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat pada 

tahun 2019 

Rencana strategis pengembangan Universitas Tadulako pada Tahun 2015-

2019 akan diarahkan pada peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, 

pelayanan yang efektif dan efisien, pengembangan budaya dan karakter 

dan tata kelola yang baik.  

Berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan, maka sasaran strategis 

dan strategi pencapaian program pengembangan Universitas Tadulako 

tahun 2015-2019 dapat dikemukakan sebagai beikut: 
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Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan strategi pencapaian program 

Tujuan strategis 1:  
Meningkatkan daya saing regional sebagai perguruan tinggi negeri yang 
menyelenggarakan pendidikan tinggi dan Pembelajaran yang Bermutu dan Modern 
pada tahun 2019 
 

Sasaran strategis Strategi pencapaian sasaran 

(pengembangan program) 

A.  Meningkatnya kualitas 
pembelajaran dan mahasiswa 
Untad 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Peningkatan Rasio Afirmasi 
2. Peningkatan Jumlah mahasiswa yang 

berwirausaha 
3. Peningkatan Persentase lulusan 

bersertifikasi kompetensi dan profesi 
4. Peningkatan Persentase prodi terakreditasi 

minimal B 
5. Peningkatan Persentase lulusan yang 

langsung bekerja yang sesuai bidangnya 
6. Peningkatan Jumlah mahasiswa berprestasi 
7. Peningkatan kualitas input, proses, dan 

output 
8. Pengembangan program joint degree, credit 

transfer, dan double degree dalam 
menghadapi Asean Community 

9. Pengembangan kelas internasional 
10. Peningkatan layanan teknologi informasi 

yang diarahkan menuju pembelajaran online 
(e-learning)  

11. Pemantapan fungsi kelembagaan 
kemahasiswaan  

12. Pengembangan kemampuan berbahasa 
asing menyambut ASEAN community  

B.  Meningkatkanya relevansi, 
kualitas, dan kuantitas 
sumber daya di Universitas 
Tadulako 

1. Peningkatan Persentase dosen berkualifikasi 
S3 

2. Peningkatan Persentase dosen bersertifikat 
pendidik 

3. Peningkatan Jumlah dosen dengan jabatan 
lektor kepala 

4. Peningkatan Jumlah dosen dengan jabatan 
guru besar 
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Tujuan strategis 2:  
Pengelolaan perguruan tinggi yang berkualitas, efektif dan efisien yang berbasis 
pada reversible dengan menjamin kualitas input, proses, output dan outcome 
sehingga dapat menghasilkan lulusan dan hasil penelitian yang selaras denga 
kebutuhan masyarakat pada tahun 2019 

Sasaran strategis Strategi pencapaian sasaran 

(pengembangan program) 

A. Meningkatnya relevansi dan 

produktivitas riset dan 

pengembangan  

1. Peningkatan Jumlah publikasi internasional 
2. Peningkatan Jumlah HKI yang didaftarkan 
3. Peningkatan Jumlah sitasi karya ilmiah 
4. Peningkatan Jumlah prototipe R&D 
5. Peningkatan Jumlah prototipe industri 
6. Pengembangan/penguatan program 

penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat 

7. Meningkatan nilai keteladanan dan budaya 
riset dari dimensi output 

8. Pelibatan mahasiswa dalam karya akademik 
dan riset 

B. Menguatnya kapasitas inovasi 
 

1. Peningkatan Jumlah produk inovasi 
2. Pengembangan dan peningkatan 

manajemen IT 
3. Penguatan media kampus 

  

Tujuan strategis 3:  
Meningkatkan pengelolaan Universitas Tadulako dengan mendasarkan pada tiga 
standar yakni standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian dan standar 
nasional pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2019 
 

Sasaran strategis Strategi pencapaian sasaran 

(pengembangan program) 

A. Meningkatnya kualitas 

kelembagaan Ilmu 

Pengetahuan dan Pendidikan 

Tinggi  

1. Masuk dalam Ranking Perguruan Tinggi di 
QS University Ranking 

2. Meningkatkan Ranking Universitas Tadulako 
di tingkat Nasional 

3. Meningkatkan Akreditasi Institusi 
4. Membangun Taman Sains dan Teknologi  
5. Pembentukan Pusat Unggulan Iptek (PUI) 
6. Peningkatan akreditasi prodi dan 

laboratorium 
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7. Pengembangan jurusan dan prodi 
8. Penguatan layanan perpustakaan berbasis IT 

dan open access 
9. Penyediaan SOP di semua unit layanan 
10. Peningkatan kerjasama lembaga dan 

perangkat pendukung tenaga akademik /non 
akademik 

11. Pengembangan program SIAKAD 
12. Optimalisasi pangkalan data perguruan 

tinggi dalam menunjang layanan 
administrasi 

13. Optimalisasi fungsi layanan media center (IT 
center dan research center 

14. Pembentukan student center 
15. Pengembangan career center 
16. Peningkatan fungsi sentra sentra bisnis 

berbasis akademik (pendidikan dan 
pengajaran) 

17. Optimalisasi tatakelola rusunawa dan 
international student dormintory 

18. Penguatan fungsi lembaga/unit kerja 

B. Terwujudnya tata kelola yang 

baik 

1. Peningkatan Opini penilaian laporan 
keuangan oleh auditor publik 

2. Pengembangan system public relations yang 
mumpuni 

3. Pembuatan SOP pengelolaan keuangan BLU 
4. Pengembangan sistem informasi 

perencanaan 
5. Mengembangkan sistem informasi keuangan 

online 
6. Peningkatan kapasitas SDM pada setiap unit 

layanan untuk mendukung system layanan 
prima berbasis online 

7. Penguatan fungsi pengawasan akademik dan 
non akademik 

8. Penguatan sistem koordinasi antar unit 

 

Aspek keterlaksanaan pengembangan program yang direncanakan ini 

akan banyak ditentukan oleh kualitas dari sumberdaya/masukan, proses 

penyelenggaraan pendidikan dan hasil pendidikan atau kualitas lulusan. 
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Oleh karena itu, setiap bidang pengembangan program akan 

ditindaklanjuti secara terencana melalui kebijakan/target selama kurun 

waktu tertentu sesuai dengan volume, bobot, dan sisi tangibility yang 

diharapkan. Bertolak dari itu maka dapat ditentukan kapan suatu program 

akan dilaksanakan, kesesuaian jenis kegiatannya, serta apa yang akan 

menjadi KPI (Key Performance Indicator) yang terukur. Penetapan 

program kerja harus berbasis prioritas yang lebih mencerminkan hal-hal 

yang terkait dengan program pencerahan (enlightment) dan 

pemberdayaan (empowering) bagi warga dan institusi Universitas 

Tadulako, termasuk tenaga administrasi dan mahasiswa. 

Beberapa indikator yang akan dikembangkan menjadi target capaian 

kinerja implementasi program pengembangan Universitas Tadulako antara 

lain sebagai berikut: 

Tabel 2.2. Indikator target capaian kinerja implementasi program 

No Aspek Pengembangan Indikator 

1. Sumber Daya Manusia • Rekrutmen dan seleksi  
• Adequacy 
• Kualifikasi dan pengalaman  
• Pembinaan dan pengembangan  

2. Kurikulum  • Kesesuaian dengan visi, misi, sasaran, dan 
tujuan  

• Relevansi struktur dan isi kurikulum dengan 
tuntutan dan kebutuhan stakeholders  

• Kompetensi dan etika lulusan  
• Integrasi materi pembelajaran intra, antar, 

dan lintas disiplin ilmu  
• Peluang bagi mahasiswa untuk 

pengembangan diri  

3. Kemahasiswaan • Penyaringan/seleksi  
• Penjaringan/talent scouting  
• Profil mahasiswa 
• Kegiatan kemahasiswaan  
• Layanan mahasiswa 
• Kinerja mahasiswa 

4. Proses Pembelajaran • Sistem pembelajaran  
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• Pemantauan kemajuan belajar  
• Bimbingan  
• Waktu penyelesaian studi  
• Efektivitas dan efisiensi  

5. Lulusan • Kompetensi lulusan  
• Mutu lulusan  
• Hasil studi pelacakan lulusan (tracer study) 

6. Sarana Prasarana • Adequacy dan kesesuaian  
• Pemeliharaan  
• Keberlanjutan 

7. Layanan  • Jumlah dosen vs mahasiswa 
• Jumlah buku vs mahasiswa 
• Jumlah komputer vs mahasiswa 
• Akses internet vs mahasiswa 
• Jumlah staff administrasi vs mahasiswa 

8. Sistem Penjaminan 

Mutu 

• Sistem penjaminan mutu internal 
• Sistem penjaminan mutu eksternal  
• Pengembangan sumberdaya dan 

pelembagaan QA 
• Pengkajian berkala pada semua aspek proses 

pendidikan  

9. Sistem Informasi • Kesesuaian dan kecukupan sarana  
• Keberadaan dan pemanfaatan  perpustakaan 

dan LAN 
• Keberadaan dan pemanfaatan Web Site 
• Kemudahan penggunaan sarana 

10. Keuangan • Sumber dana  
• Pengelolaan  
• Sistem alokasi anggaran  
• Keberlanjutan  

 

2.3. Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi pencapaian pengembangan program 

Universitas Tadulako Tahun 2015-2019 dilakukan berdasarkan tahapan 

pencapaian renstra.  

Tahapan pertama (2015-2017) sebagai tahapan penguatan dan 

pengembangan atmosfer akademik yang kondusif di universitas. Setiap 

unit kerja dan pelayanan memfokuskan pada penguatan (reinforcement) 
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dan memberikan kemudahaan dan kecepatan layanan efektif dan efisien 

(simplicity). Selain itu, penataan daya dukung sarana dan prasarana 

penunjang penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya penjaminan mutu 

(akademik maupun non-akademik) universitas.  

Tahapan kedua (2017-2019) diarahkan untuk mendukung sasaran 

program Kemenristekdikti yang meliputi:  

1) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa Pendidikan 

Tinggi;  

2) Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti;  

3) Meningkatkanya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek 

dan DIkti;  

4) Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan;  

5) Menguatnya kapasitas inovasi; dan  

6) Terwujudnya tata kelola yang baik.   

Dalam rangka memudahkan melakukan pengukuran kinerja yang 

disajikan dalam pengembangan program yang dirumuskan di dalam 

renstra, yang dilengkapi dengan sasaran, indikator kinerja dan tonggak 

capaian setiap tahunnya, sesuai dengan tabel di bawak ini. 

Tabel 2.3  

SASARAN, PROGRAM, INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN  

TAHUN 2015-2020 

NO Sasaran, Program dan Indikator 
Base 
line 

2014 

Tahun Pelaksanaan 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan 

A1 Peningkatan kualitas input, proses, dan output 

1 Jumlah input mahasiswa baru 
yang berada dalam rangking 10 
besar minimal mencapai 30% dari 
total mahasiswa yang masuk 
setiap tahun 

20% 22,5  25% 27,50 29% 29,5
0 

30% 

  Jumlah mahasiswa baru Untad tahun 2015 yang terdaftar adalah 7367 (kurang dari 
10000) yang lulus melalui jalur SNMPTN (seleksi nilai) = 2,428 (23.4%), yang daftar ulang 
1439 (19.5 %) 
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 Jumlah Imput mahasiswa baru minimal 20% dari total mahasiswa masuk dalam rangking 
10 besar 

2 Jumlah Proses: Pembelajaran 
minimal 45 dari total Prodi 
menggunakan SCL (As:60 PS) 

7 
prodi 

10 30 50 65 
  

 Keterlaksanaan aspek yang mendukung proses pembelajaran SCL pada level pelaksana 
akademik (65%) (kurikulum, silabus/rpp) 

3 Jumlah Output: alumni minimal 
2500 lulus tepat waktu (4 thn) 
dengan IPK di atas 3,25.(As; 
18.000) 

50 100 250 350 525 650  

  Berdasarkan data alumni angkatan 78 (maret 2015) total jumlah wisudawan= 921 , 
sebaran % mahasiswa yang lulus tepat waktu tidak sama tiap jenjang pendidikan :D3=0 
S1=6.4%, S2=24%, S3:0 

 S2 lulus 174  lulus tapat waktu = 42 (IPK di atas 3.25) 

 S1 lulus 742 tepat waktu = 48 , IPK di atas 3.25= 31 

A2 Percepatan peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dari magister ke doctor dan doctor ke 
profesor 

4 Jumlah  doctor 80% dari total 
jumlah dosen  

25% 27,5 35 %  40% 45% 47,5 >50% 

  total dosen (2014) >>  1141 

 571 doktor ( 50%) dari total dosen 

 Jumlah magister = 689 (80%=551) selama 5 tahun target  110 doktor, dengan sebaran tiap 
fakultas/tahun=11 

5 Dari doctor ke professor (15%) 3,9 % 4% 4,5 5 5,5% 6 6,5% 

  2014: 45 orang (3,9%) 

 Jumlah doktor= 324 (15%=48) ,  selama 5 tahun target tiap tahun adalah 9-10  
doktor=guru besar 

A3 Peningkatan akreditasi prodi, institusi dan laboratorium  

6 Peningkatan akreditasi semua 
prodi minimal B  

       

  Akreditasi C 24 20 10 6 4 2 0 

  Akreditasi B 40 43 50 50 48 46 45 

  Akreditasi A 1 2 5 9 13 17 20 

 Total jumlah prodi = 65  
Nilai C= 13,  
prodi baru= 9 total nilai C= 22  
yang berpeluang C-B di tahun 
2015-2016 = 8 

 4 5 4 4 5  

7 Peningkatan akreditasi prodi (A 
minimal  10) 

1 2 5 9 13 17 20 

 Total jumlah prodi nilai B= 40, yang berpeluang B-A tahun 2016-2018 = 5 

8 Akreditasi institusi minimal B        

  Target akreditasi institusi A 
tahun 2019,  

 Target capaian tahunan skor 
nya yang yg acuan 

B 
(307) 

 
320,5 

 
334 

 
347,5 

A 
>361 
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9 Laboratorium tersertifikasi > 5 % 0 2 4 6 8 10  

  Tersertifikasi nasional dengan grade Baik 

 Jumlah laboratorium dan bengkel : 200, target 5% tersertifikasi 

 Jumlah laboratorium yang ada (2014) =  
o Laboratoium/ Bengkel  
o Lab computer 
o Lab bahasa 

10 Implementasi QA di 10 Fakultas 
dan  tingkat Rektorat (2016) 

20 % 40% 65% 75% 89% 100
% 

 

  Acuan intrumen standar mutu UNTAD  

 99 item mutu 

 Keterlaksanaan dari 99 item mutu pada 10 fakultas  

 Keterlaksanaan tahun 2014: 20% 

11 Implementasi budaya mutu 
Universitas dan 4 Fakultas (2016) 

40 % 42,5 60% 75% 90% 100
% 

 

  Acuan dari implementasi EMI sejak 2012 sd 2014 

 Skor rerata :  
o 2012 = 58 
o 2013 = 60 
o 2014 = 62,8 

 Selama 3 tahun = rerata 60,01 (rentang 1- 100) 

 Skor 100 ekialen dengan level 7 (standar mutu) 

 Posisi tahun 2015 level 3 … target tahun 2019 posisi di level 7 

A4 Peningkatan rasio dosen yang berkualifikasi doctor menjadi lektor kepala dan profesor 

12 doktor yang jabatan lector kepala 
85% 

21% 30 45 60 75 85  

 Jumlah Doktor dalam jabatan lektor kepala = 143 total jumlah doktor = 324 

13 doktor yang professor 13 % 45 45 47 50 55 60  

  Jumlah doktor 324 

 Jumlah guru besar= 45 

A5 Pengembangan jurusan dan prodi 

14 Pengembangan jurusan 
(tambahan 10) 

61 61 63 67 69 71  

15 Pengembangan program studi 
(tambahan 10) 

       

A6 Penguatan layanan perpustakaan berbasis IT dan open acces 

16 Layanan berbasis IT dan open 
acces (100%) 

13% 17 25 50 75 100  

17 Koleksi artikel dan jurnal 
internasional (25%) 

4% 8 10 14 20 25  

18 Terlaksananya  Balance Score 
Card pada 10 Perpustakaan 
fakultas dan PPs 

0 3 5 7 10   

19 Terlaksananya Implementasi 
layanan perpustakaan fakultas 
dan PPs terintegrasi 

0 30% 50% 100%    

A7 Pengembanagn program joint degree, credit transfer, dan double degree dalam 
menghadapi asean community 
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Keberhasilan pengembangan program di Universitas Tadulako dalam 

periode 2015-2019 diharapkan memperoleh dukungan penuh pimpinan 

dan sivitas universitas dalam bentuk:  

1) Perencanaan dan ketersediaan alokasi anggaran yang tepat 

berdasarkan prioritas;  

2)   Sistem manajemen dan tata kelola institusi yang terintegrasi, serta  

3)  Sistem pengawasan yang efektif melalui pemantauan dan evaluasi 

kinerja institusi secara efektif, efisien, dan akuntabel. 

Sistem pengawasan yang efektif melalui pemantauan dan evaluasi kinerja 

institusi secara efektif, efisien, dan akuntabel dilakukan oleh satuan 

pengawas internal (SPI) harus lebih diorientasikan ke arah perbaikan dan 

kesehatan organisasi. Semua unsur pimpinan Universitas sampai program 

studi, serta lembaga dan unit kerja lainnya di Universitas Tadulako wajib 

memahami arah pengembangan institusi (Tahun 2015-2019), dan 

20 Program studi joint degree ( 6 
prodi) 

0 3 6 9 12 15  

21 Program studi credit transfer (6 
prodi) 

0 3 6 9 12 15  

22 Program studi double degrre (6 
prodi) 

0 3 6 9 12 15  

23 Jumlah Pertukaran Dosen 
minimal 120 Dosen 

3 12 24 36 48 88 120 

24 Jumlah Pertukaran Mahasiswa 
minimal 140 Mahasiswa 

36 70 85 100 120 140  

         

A8 Pengembangan dan peningkatan manajemen IT 

25 Semua unit menggunakan IT 
(100%) 

20% 50% 100
% 

    

A9 Pengembangan kelas internasional 

26 Pelaksanaan kelas internasional 
di 6 prodi 

2 7 10 12 16 18  

27 Jumlah Prodi Eksakta 4,Non 
eksakta 3  (tahun 2015) 

       

28 Jumlah Prodi Eksakta 6,Non 
eksakta 4 (tahun 2016) 

       

29 Jumlah Prodi Eksakta 7,Non 
eksakta 5 (tahun 2017) 
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menggunakannya sebagai acuan standar perencanaan dan implementasi 

program, serta pengendalian dan pengawasan layanan umum institusi 

kepada semua pemangku kepentingan, tata kelola dan manajemen 

kelembagaan, optimalisasi sumberdaya manusia, serta pengembangan 

dan pemanfaatan sumber daya keuangan dan insfrastruktur.  

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program harus memiliki tujuan 

yang jelas untuk mengetahui penyelenggaraan program dan pencapaian 

Indikator kinerja yang tertuang di Renstra ini. Penerapan sistem 

pemantauan kinerja di Universitas Tadulako harus dilakukan secara 

profesional, lugas dan impersonal. Standar operasional yang baku dan 

mekanisme kerja yang mudah dipahami dan dilaksanakan harus menjadi 

perhatian pimpinan di masing-masing unit kerja. Hasil pemantauan kinerja 

dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan Universitas Tadulako 

harus dapat diinformasikan dan dipublikasikan secara luas kepada semua 

pemangku kepentingan sebagai bagian dari akuntabilitas publik.  

Ruang lingkup pemantauan dan objek evaluasi pengembangan institusi 

mencakup penyelenggaraan Tridharma PT, tata kelola dan kinerja 

sumberdaya manusia, penerimaan dan penggunaan anggaran, 

persediaan dan pemanfaatan sarana-prasarana, dan pengembangan 

kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri. 

Strategi monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang esensial dan 

tidak dapat dipisahkan dari Rencana strategi Universitas Tadulako tahun 

2015-2019. Monitoring meliputi kegiatan untuk mengamati, meninjau 

kembali, mempelajari serta mengawasi secara berkesinambungan, atau 

berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang sedang berjalan. 

Kegiatan monitoring dilakukan untuk menemukenali permasalahan, 

mencari alternatif pemecahan dan menyarankan langkah-langkah 

penyelesaian sebagai koreksi dini agar pelaksanaan kegiatan berjalan 

secara efisien, efektif dan tepat waktu. Selain itu kegiatan monitoring 



B a b  I I  P e r e n c a n a a n  K i n e r j a  | 32 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja 2019 Universitas Tadulako 

untuk mengetahui kesesuian antar rencana yang telah ditetapkan dalam 

Renstra Untad Tahun 2015-2019 dengan hasil yang dicapai. Evaluasi 

adalah usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif atas 

pencapaian hasil-hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah 

direncanakan dalam Rencana strategi Untad 2015-2019 dan dijabarkan 

dalam rencana tahunan, serta dilakukan secara sistematis dan obyektif 

dengan menggunakan metode evaluasi yang relevan. 

Strategi monitoring dan evaluasi diutamakan pada peningkatan mutu 

akademik dan sistem manajemen dan mengacu pada Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SNPT) dan standar akreditasi. Standarisasi tersebut 

mencakup standarisasi mutu akademik (pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat), sedangkan monitoring dan evaluasi 

pada capaian mutu kinerja pada unit-unit pelaksana kegiatan mencakup: 

keluaran (outputs), hasil (outcomes/results), manfaat (benefits) dan 

dampak (impact) dari tiap program/kegiatan. 

Sasaran program, dan strategi pencapaiannya diarahkan kepada 

terwujudnya tata kelola yang baik dan penguatan institusi dalam rangka 

memperoleh penilaian laporan keuangan oleh auditor publik. 

 

2.4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 

Universitas Tadulako menetapkan Perjanjian kinerja yang ditanda tangani 

oleh rektor dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  

merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk 

mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun dengan 

mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola. 
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Tabel 2.4 

PERJANJIAN KINERJA 

UNIVERSITAS TADULAKO 

TAHUN 2019 

 

Satuan Kerja 
Sasaran Strategis 

Indikator Kinerja Target 

Universitas Tadulako 1 Meningkatnya kualitas pembelajaran kemahasiswaan 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1 Jumlah mahasiswa berwirausaha 340 

  2 Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan 
profesi 

40 

  3 Persentase Prodi Terakreditasi A 5 

  4 Jumlah mahasiswa berprestasi 70 

  5 Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung 
Bekerja 

37 

2 Meningkatnya kualitas kelembagaan 

  1 Ranking PT Nasional 33 

  2 Akreditasi Institusi A 

  3 Jumlah Pusat Unggulan Iptek 1 

3 Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya 

  1 Persentase Dosen Berkualifikasi S3 38 

  2 Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala 38 

  3 Persentase dosen dengan jabatan guru besar 4,5 

4 Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan 

  1 Jumlah publikasi internasional 125 

  2 Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan 15 
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Satuan Kerja 
Sasaran Strategis 

Indikator Kinerja Target 

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

3 

  4 Jumlah Prototipe Industri 1 

  5 Jumlah Sitasi Karya Ilmiah 1600 

  7 Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global 1 

  10 Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional 15 

5 Menguatnya kapasitas inovasi 

  1 Jumlah Produk Inovasi 2 

6 Terwujutnya tata kelola yang baik 

  1 Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik WTP 

  2 Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK 100 

  3 Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK 100 

 

Program: Anggaran 

Kegiatan Anggaran 

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

Rp. 45.864.900.000 

[5741] Kegiatan Dukungan Manajemen 
PTN/KOPERTIS 

Rp. 193.318.810.000 

[5742] Kegiatan Peningkatan Layanan Tridharma 
Perguruan Tinggi 

Rp. 310.365.689.000 

Total Rp. 549.549.399.000 
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Pejanjian Kinerja Rektor  Pimpinen Badan Layanan Umum Universitas 

Tadulako dengan Menteri Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi yang telah ditanda tangani bersama. 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019 

 

3.1.  Pengendalian Kinerja  

Keberhasilan pengembangan program di Universitas Tadulako tahun 2015-

2019  atas  dukungan penuh pimpinan dan seluruh komponen dalam bentuk; (1) 

perencanaan dan ketersediaan alokasi anggaran yang tepat berdasarkan prioritas; 

(2) sistem manajemen dan tata kelola institusi yang terintegrasi, serta (3) sistem 

pengawasan yang efektif melalui pemantauan dan evaluasi kinerja institusi secara 

efektif, efisien, dan akuntabel. 

Sistem manajemen dan tatakelola institusi yang terintegrasi perlu dilakukan 

secara konsisten untuk memaksimalkan upaya pencapaian tujuan dan sasaran 

strategis serta pelaksanaan. Dalam kerangka ini, maka koordinasi antar fakultas, 

jurusan dan program studi, antara unit-unit kerja, dan antar lembaga di lingkungan 

Universitas Tadulako lebih diefektifkan, penatakelolaan manajemen secara 

transparan dan terintegrasi, dilaksanakan melalui standar prosedur operasional 

(SOP), termasuk memperkuat kinerja sistem pengawasan internal. Penataan dan 

peningkatan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja dalam 

melaksanakan kegiatan program pengembangan yang telah  dirumuskan oleh 

semua komponen manajemen pendidikan dalam lingkungan Universitas Tadulako. 

Dalam hal pengendalaian kinerja, manajemen Universitas Tadulako terus 

melakukan parbaikan dan penyempurnaan terutama pada capaian kinerja yang 

belum mencapai target berdasarkan renstra. Dokumen Perjanjian Kinerja 2019 

yang telah ditandatangani oleh Rektor Universitas Tadulako dengan Kementerian 

Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi  telah dibuat penjabaran lebih lanjut ke 

dalam suatu rencana aksi yang lebih detail  sebagai instrument untuk memantau 

dan mengevaluasi kemajuan kinerja secara periodik (triwulan). Sehubungan 

dengan hal tersebut dibangun dan dikembangkan sistem informasi sebagai 

penunjang pemantauan dan evaluasi kinerja program, realisasi capaian fisik dan 

anggaran unit kerja Universitas Tadulako. Dalam rencana aksi untuk 
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memanfaatkan sistem tersebut dilakukan kegiatan reviu anggaran dan realisasi 

pelaksanaannya terhadap unit-unit kerja dalam lingkungan Universitas Tadulako 

sebagai media instrument untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan kinerja 

serapan anggaran dan capaian kinerja fisik setiap triwulan tahun anggaran 

berjalan. 

Hasil reviu tersebut digunakan sebagai bahan pelaporan untuk 

menghimpun data-data laporan dari setiap unit kerja, selanjutnya Bagian 

Perencanaan dan Subbagian Monitoring Universitas Tadulako menghimpun dan 

mengimput ke dalam aplikasi SIMonev Kemenristekdikti. 

 

 

Gambar  3.1  Rapat Monitoring, Evaluasi Serapan Anggaran dan Capaian Fisik Triwulan I  
dan Permasalahan Tahun Anggaran 2019 

 

 

Menganalisis hasil menitoring laporan serapan anggaran dan capaian 

reaslisasi fisik Universitas Tadulako triwulan I tahun 2019 dalam mengambil 

kebijakan trategis dan langkah-pangkah dalam memenuhi capaian realisasi kinerja 

sesuai target perjanjian kinerja. Tindaklanjut dari hasil evaluasi triwulan 1 tahun 

anggaran 2019 antara lain:  
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1.  Penyusunan rencana kerja dan anggaran harus berdasarkan dan merujuk 

pada renstra unit kerja/fakultas yang merupakan turunan dari renstra 

Universitas Tadulako sesuai tahapan programnya dan tidak bersifat copy paste 

dari program kerja tahun sebelumnya. 

2. Mengurangi  frekuensi pengajuan revisi DIPA baik POK maupun antar output 

dan antar kegiatan, karana menunggu pengesahan revisi dapat menghambat 

implementasi DIPA. 

Beberapa faktor- yang menjadi penyebab lambatnya realisasi anggaran dan 

capaian kinerja fisik disebabkan oleh beberapa hal sesuai uraian dalam tabel di 

bawah ini.   

Tabel 3.1 Tindaklanjut Lambatnya Realisasi per-Triwulan 
Serapan Anggaran dan Capaian Kinerja Fisik 2019 

 

Penyebab Akibat 

Copy paste dalam penyusunan RKA  - Usulan Revisi POK dan Kanwil  

- Realisasi anggaran lambat 

- Realisasi belanja tidak sesuai 

RAB 

- Terjadi pagu minus 

- Terdesak dengan waktu 

pelaksanaan 

- Penilaian kinerja kurang baik 

Perubahan arah kebijakan pimpinan 

Nomenklatur tidak sesuai 

Penambahan komponen kegiatan 

Detil belanja tidak sesuai dgn harga 
pasar (-+) 

RKA tdk berdasarkan rapat kerja unit 

Pencairan tidak mengikuti RKA dlm 
RKA-K/L 

Tambah pagu anggaran 

Pinjaman pembiayaan -  Melanggar aturan 
-  Ralisasi lambat 
-  Menyita waktu 
-  Penilaian kinerja kurang 

baik 

Memecahan item kegiatan 

Mengurangi/menambah volume 
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3.2. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian peningkatan pekerjaan 

dan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja merupakan 

proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah 

pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan.  Artinya, setiap kegiatan 

harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah di 

masa yang akan datang yang dinyatakan dalam misi dan visi, dengan rumusan 

sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

 

 

3.3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  

Dalam melaksanakan pengembangan Universitas Tadulako sesuai visi dan 

misi yang ditetapkan  berlandaskan tata nilai yang merupakan dasar sekaligus 

pemberi arah bagi sikap dan perilaku pimpinan, sivitas akademika dan staf dalam 

menjalankan tugas sehari-hari. Nilai-nilai yang dibutuhkan dalam rangka mencapai 

keunggulan, meliputi:  

a. Amanah dan beradab, memiliki integritas, bersikap jujur dan mampu 

mengemban  kepercayaan. 

b. Profesional, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta 

memahami bagaimana  mengimplementasikannya.  

c. Bertanggung Jawab, memahami resiko pekerjaan dan berkomitmen untuk 

mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.  

d. Disiplin, taat kepada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak 

orang lain untuk  bersikap yang sama.  

e. Peduli, menyadari dan mau memahami serta memperhatikan kebutuhan dan 

Gambar 3.2 Sistem pelaporan dan pengendalian implementasi DIPA 

 

Realisasi 
Presentase Capaian = __________  X 100% 

Rencana 
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kepentingan pihak lain. 

f. Visioner dan Berwawasan, bekerja berlandaskan pengetahuan dan 

informasi yang luas serta wawasan yang jauh  ke depan. 

g. Menjadi Teladan,berinisiatif untuk memulai dari diri sendiri untuk  melakukan 

hal-hal baik sehingga  menjadi contoh bagi pihak lain. 

h. Akuntabel,bekerja secara terukur dengan prinsip yang standar serta 

memberikan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan . 

i. Produktif (Efektif dan Efisien), memberikan hasil kerja yang baik dalam 

jumlah yang optimal melalui pelaksanaan  kerja yang efektif dan efisien, suka 

mutu tinggi. 

Universitas Tadulako sejak pertengahan tahun 2012 dalam pengelolaan 

keuangannya mengalami perubahan dari pola pengelolaan keuangan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (PK-BLU). Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam 

pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta 

penerapan praktik bisnis yang sehat dan transparan. Untuk itu dalam rangka 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan, 

Universitas Tadulako berusaha terus menggali berbagai potensi dan sumber daya 

yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang 

dimiliki. 

Universitas Tadulako dalam pencapaian kualitas dan daya saing yaitu 

dengan  mengedepankan kualitas di segala lini, terutama kualitas hasil Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. Implikasinya adalah sagala tindakan dalam menjalankan 

kegiatan secara keseluruhan mengedepankan pencapaian target yang bersifat 

kualitatif. Peningkatan kualitas diarahkan kepada peningkatan kualitas yang 

berkelanjutan (continous quality improvement). 

 Salah satu elemen penting dalam mencapai hal di atas adalah menetapkan 
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program dan kegiatan berdasarkan kinerja yaitu bagaimana melaksanakan 

program dan kegiatan sesuai dengan kerangka perencanaan yang telah 

ditetapkan dan anggaran sesuai alokasi yang telah ditetapkan oleh unsur terkait. 

Disiplin dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran akan menjamin 

efisiensi dan efektivitas capaian kinerja program dan kegiatan secara keseluruhan. 

Komponen di atas harus didukung dengan budaya taat dan tertib 

pengelolaan. Oleh karena itu Badan Layanan Umum Universitas Tadulako  

menerapkan standar dalam melaksanakan suatu kegiatan, proses dan prosedur 

antara lain:  

a. Terget Penerimaan Negera Bukan Pajak. 

Target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) merupakan hasil penghitungan 

atau penetapan PNBP/BLU Universitas Tadulako yang diperkirakan akan 

diterima dalam 1 (satu) tahun yang akan datang (1 Januari s.d. 31 Desember 

tahun yang akan datang). Penyusunan target penerimaan negara bukan pajak 

dikoordinasikan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan 

melalui Bagian Perencanaan untuk mengkoordinasikan kepada semua unit 

kerja yang memiliki pendapatan berdasarkan tarif  layanan pendidikan yang 

ditetapkan Kemenkeu, untuk menyusun perkiraan yang menjadi penerimaan  

dalam jangka waktu satu tahun akan datang.  

Perhitungan target penerimaan negara bukan pajak oleh setiap Unit Kerja 

dalam lingkungan Universitas Tadulako sangat penting karena untuk 

menyesuaikan dengan alokasi anggaran untuk penyusunan program kerja dan 

anggaran tahun depan, hal ini untuk menjaga dan memberikan batasan 

maksimal oleh setiap unit kerja dalam pengusulan rencana kerja dan 

anggaran. 

Setiap penerimaan atau pendapatan BLU oleh setiap unit kerja yang 

melaksanakan tarif layanan disetor ke kas BLU, dan selanjutnya dibuatkan 

rencana kerja dan anggaran untuk digunakan. Unit kerja yang malaksanakan 

tariff layanan tidak dapat membelanjakan langsung apa yang diperolehnya, 



B a b  I I I  A k u n t a b i l i t a s  K i n e r j a  T a h u n  2 0 1 9  | 42 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja 2019 Universitas Tadulako 
 

melainkan harus masuk kas BLU kemudian dibuatkan program kerja dan 

anggaran yang dapat dibiayai oleh pendapatan BLU. 

 

b. Perencanaan 

Berdasarkan perhitungan target penerimaan negara bukan pajak  Univertsitas 

Tadulako sebagai satker Badan Layanan Umum (BLU) memiliki rencana kerja 

dan anggaran (RKA) dalam 1 (satu) tahun anggaran. Universitas Tadulako 

dalam menyusun rencana kerja dan anggaran melalui bagian perencanaan 

yang mengkoordinasikan kepada semua unit kerja untuk menyusun rencana 

kerja unit kerja berbasis skala prioritas dengan mengacu pada rencana 

strategis (renstra) unit kerja untuk mendukung pencapaian renstra Universitas 

Tadulako dan Renstra Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.   

Usulan rencana kerja dan anggaran unit kerja dalam lingkungan Universitas 

Tadulako dilakukan reviu oleh bagian Perencanaan, bagian Keuangan dan 

Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk memastikan rasionalitas, kesesuaian 

dengan standar biaya masukan (SBM) dan standar biaya lainnya, hal ini dapat 

menciptakan suatu proses anggaran dan merupakan cara yang efektif untuk 

menjaga sistem perencanaan dan penganggaran sesuai dengan output.  

Unit kerja menyusun rencana kerja dan anggaran berbasis skala prioritas 

sebagai dasar pelaksanaan aktivitas pelayanan akademik dan perkantoran 

dalam periode satu tahun dengan merujuk pada RENSTRA, RSB BLU 

Universitas Tadulako. Oleh karena itu, rencana kerja dan anggaran wajib 

dibuat oleh setiap unit kerja sebagai usulan program kerja dan anggaran yang 

ditetapkan dalam DIPA tahun depan.  

 

c. Reviu dan penelahan 

Usulan Program kerja dan anggaran yang untuk tahun depan dari setiap unit 

kerja yang disusun berdasar skala prioritas untuk selanjutnya dilakukan reviu 

dan penelahan pada tingkat universitas oleh Bagian Perencanaan dan Satuan 

Pengawas Intarnal Universitas Tadulako. Tujuan reviu dan penelahan ini 
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adalah untuk menyelaraskan kontra kinerja rektor dengan kementarian dan 

dukungan terhadap capaian RENSTRA dan RSB, kepatutan sesuai dengan 

SBM, serta ketentuan lainnya. 

Selaian untuk kepatutan terhadap peraturan yang mendasari tentang 

penyusunan rencana kerja anggran dalam penelahaan juga dilakukan reviu 

berdasarkan julah anggaran pagu indikatif yang telah ditapkan berdasarkan 

surat keputusan rektor tentang pembagian pendapatan oleh setiap unit kerja 

yang memilki pendaopatan BLU dengan pembagian 40% untuk kantor pusat, 

sedangkan untuk fakutlas 60% diluar sisa belanja pada tahun sebelumnya atau 

saldo awal. 

Kantor pusat/universitas dan Unit kerja atau fakultas yang memiliki pendapatan 

terdapat saldo awal dapat diusulkan pada tahun berjalan untuk membayai 

kegiatan pembelajaran sesuai juknis penggunaan saldo awal. Penggunaan 

saldo awal oleh unit kerja diusulkan kepada rektor selaku kuasa pengguna 

anggaran dan selanjutnya dilakukan usulan revisi penggunaan saldo awal 

kepada Kanwil Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah untuk selanjutnya 

diproses dan ditatapkan dalam dipa petikan Universitas Tadulako. 

 

d. Monitoring dan Eveluasi Pelaksanaan DIPA 

Monitoring dilakukan dengan cara mengevaluasi laporan setiap triwulan 

tentang realisasi anggaran dan capaian fisik setiap unit kerja dalam lingkungan 

Universitas Tadulako untuk mendapatkan informasi secara reguler 

berdasarkan capaian perunit kerja, dengan maksud untuk mengetahui apakah 

kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur 

yang telah ditetapkan. Indikator monitoring mencakup target dan realisasi yang 

ditetapkan dalam perjanjian kinerja antara unit kerja dengan pimpinan 

universitas yang diimplementasikan dalam program kerja dan anggaran yang 

termuat dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun berjalan.   

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi laporan triwulan  kuasa pengguna 
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anggaran (KPA) atau rektor dapat mengambil kebijakan strategis terhadap unit 

kerja yang realisasi anggaran dan capaian kinerja fisiknya masih rendah, 

sehingga diharapkan pada pelaksanaan triwulan berikutnya dapat mencapai 

realisasi anggaran dan capaian kinerja fisik sesuai dengan target perjanjian 

kinerjanya. 

Siklus Menitoring dan evaluasi realisasi anggaran dan capaian kinerja fisik 

DIPA Petikan Universitas Tadulako tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini 

 
 

 

Realisasi serapan anggaran dan capaian kinerja fisik DIPA Universitas 

Tadulako Triwulan IV tahun 2019 berdasarkan hasil simonev di bawah ini 

 

 



B a b  I I I  A k u n t a b i l i t a s  K i n e r j a  T a h u n  2 0 1 9  | 45 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja 2019 Universitas Tadulako 
 

 

 

 

Menganalisis grafik capaian realisasisasi anggaran dalam 1 (satu) tahun 

anggaran mencapai  89,88 % maka rata-rata capaian realisasi anggaran 

7,49% setiap bulan. Nampak pula pada grafik diatas pada bulan Agustus 

sampai bulan Nopember realisasi anggaran cenderung staknan tidak 

siknipikan mengalami peningkatan, hal ini disebabkan bahwa pada bulan 

tersebut terjadi revisi DIPA penambahan anggaran. 

Revisi penambahan anggaran pada DIPA indikatif tidak dihindari karena 

adanya pembatasan alokasi anggaran pada penetapan pagu anggaran indikatif 

di tahun sebelumnya, sehingga seiring dengan bertambahnya pendapatan 

badan layanan umum atau pendapatan bukan pajak melebihi pangu indikatif 

maka dapat dilakukan revisi penambahan anggaran untuk memenuhi 

kebutuhan layanan akademik dan perkantoran. 

Selanjutnya pula dapat disajikan distribusi realisasi anggaran berdasarkan 

output di bawak ini: 

 

 

Grafik 3.1 Hasil evaluasi dan Monotoring  Pelaksanaan RKA  
Untad Triwulan IV 2019 
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Grafik 3.2 Distribusi Realisasi Anggaran dan  
Total Realisasi Anggaran 2019 

 
Hasil monitoring dan evaluasi serapan anggaran dan capaian kinerja fisik 

pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Universitas Tadulako triwulan IV 

(Januari – Desember) tahun 2019 berdasarkan grafik di atas menggambarkan 

kinerja yang cukup baik dengan mencapai realisasi anggaran 89.88%, dan 

realisasi capaian kinerja fisik 92,14% 

Menganalisis capaian realisasi anggaran Universitas Tadulako pada triwulan IV 

sekaligus memberikan gambaran capaian realisasi triwulan I,II dan III yang 

tidak mecapai sesuai target. Tidak tercapaianya realisasi sesuai target 

disebabkan karena imbas dari bencana alam di Sulawesi Tengah yang terjadi 

ditahun sebelumnya, sehingga yang paling berpengaruh adalah dengan tidak 

beroperasinya dengan efektif Rumah Sakit Umum Tadulako (RSPTN) yang 

mendapatkan alokasi anggaran melalui BOPTN SRPTN sebesar Rp. 

14.701.340.000. 

Secara keseluruhan capaian realisasi anggaran Bantuan Operasional 

Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada Universitas Tadulako tahun 2019 
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hanya mencapai 52,73% disebabkan karena: 

1.  Anggaran BOPTN khusus untuk Rumah Sakit Umum Tadulako sebesar 

Rp. 14.701.340.000 ditetapkan pada DIPA petikan Universitas Tadulako 

pada bulan Juni 2019, sehingga penggunaannya hanya 1 (satu) semester 

sebesar 28,6% atau Rp.  4.206.013.240. 

2. Juknis penggunaan anggran BOPTN untuk Rumah Sakit Umum Tadulako 

dibatasi pada belanja operasonal saja, sementara operasional rumah sakit 

tidak berjalan normal pasca gempa tahun 2018. 

3. Kebutuhan operasional Rumah Sakit Umum Tadulako selain belanja 

operasional juga dibutuhkan belanja pemeliharaan, belanja sarana dan 

prasarana sederhana untuk alat kesehatan yang  tidak dapat dibiayai oleh 

BOPTN sesuai juknis.  
 

e. Analisis Capaian Kinerja 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan 

instrument laporan pertanggungjawaban  dan strategis sebagai langkah awal 

untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan hasil integrasi dan sinergi antara 

keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu instansi 

pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan 

masyarakat yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global. Dalam 

SAKIP ini dilaporkan berbagai hasil dari pelaksanaan program kegiatan yang 

telah disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019. 

Akuntabilitas merupakan pelaporan hasil dari program yang telah dilaksanakan 

oleh Universitas Tadulako sehingga masyarakat dan pemerintah dapat menilai 

apakah  telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas dapat 

dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem 

akuntabilitas.  

Laporan kinerja Universitas Tadulako tahun 2019 ini menjadi potret diri tentang 

keberhasilan dan kekurangan dan sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi 
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pimpinan dalam merumuskan kebijakan selanjutnya. Tidaklanjut dari evaluasi 

laporan sistem ankuntabilitas kinerja unit kerja yang realisasi serapan 

anggaran dan capaian fisik tidak mencapai target, yaitu dengan memberikan 

peringatan dan membatasi alokasi anggaran pada penambahan pagu tahun 

berjalan, dengan pertimbangan alokasi waktu yang singkat untuk 

melaksanakan program kerja tidak mencukupi. 

3.4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Rencana Strategis Universitas Tadulako tahun 2015-2019 dan laporan kinerja 

tahun 2019 berdasarkan tahapan renstra yang diimplementasikan dalam 

program kerja, maka terdapat  6 (enam) indikator kinerja utama, yakni (1) 

Meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa , (2) Meningkatnya 

kualitas Kelembagaan, (3) Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas 

sumber daya, (4) Meningkatnya relevansi dan produktivitas roset dan 

pengembangan, (5) Menguatnya kapasitas inovasi, (6) Terwujudnya Tata 

kelola yang baik. 

Pengukuran kinerja yang disajikan dalam pengembangan program yang 

dikemukakan, maka setiap komponen beserta derivasinya diuraikan satu 

persatu dengan asumsi bahwa program tersebut lebih menekankan pada 

capaian indikator kinerja dari aktivitas yang dilakukan, dengan uraian sebagai 

berikut: 
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 Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)  

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2019 

 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Targ
et 

  
Capaian 
Kinerja 

    

Uraian Progres 
Volum

e 
Uraian 

Meningkatnya 
kualitas 
pembelajaran 
kemahasiswaan 

Jumlah 
mahasiswa 
berwirausaha 

340 Terciptanya 340 Mahasiswa 
yang mampu dan memiliki 
keterampilan dan motovasi 
untuk berwira usaha dan 
membuka lapangan kerja 
bagi orang lain 

175.00 595 Mahasiswa 
mengikuti mata 
kuliah dan 
pelatihan, 
Workshop 
kewirausahaan 

Persentase 
lulusan 
bersertifikat 
kompetensi dan 
profesi 

40 40 Lulusan Universitas 
Tadulako yang memiliki 
Sertifikasi kompetensi dari 
120 Peserta sesuai dengan 
bidang keilmuannya dari 
lembaga yang memiliki 
sertifikasi dan terakreditasi 

205.00 82 111 Lulusan 
Universitas 
Tadulako yang 
memiliki 
Sertifikasi 
kompetensi dari 
136 Peserta 
UKMPPD 
FAK.Kedokteran 

Persentase 
Prodi 
Terakreditasi A 

5 4 Prodi Terakreditasi A dari 
76 prodi 

40.00 2 dua Prodi 
Terakreditasi A 
dari 77 Prodi 

Jumlah 
mahasiswa 
berprestasi 

70 Pelaksanaan anggaran pada 
triwulan keempat tahun 
anggaran 2019 Universitas 
Tadulako mentargetkan 70 
mahasiswa atau 100% dari 70 
mahasiswa yang dapat merai 
perstasi baik tingkat nasional 
maupun internasional juara 
di Kontes Robot, Debat 
Mahasiswa, Paduan Suara, 
Karate, Silat, Bola Boly 

83.00 58 58 mahasiswa 
yang berhasil 
mendapatkan 
juara dari 
beberapa 
Kejuaraan 
nasional dan 
internasional 

Persentase 
Lulusan 
Perguruan 
Tinggi yang 
Langsung 
Bekerja 

37 1480 lulusan Universitas 
Tadulako yang langsung 
berkerja kurang dari 6 bulan 
masa tunggu. dari Total 
lulusan TS 2 4000 mahasiswa 

120.00 44.5 Data Dari Tracer 
Study pada 
layanan online 
yang di isi oleh 
alumni 
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Meningkatnya 
kualitas 
kelembagaan 

Ranking PT 
Nasional 

33 Peringkat nasional perguruan 
tinggi Universitas Tadulako 
dalam tahun anggaran 2019 
mentargetkan pada peringkat 
33 "Hasil Klasterisasi 
Perguruan Tinggi Versi 
Kementerian Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi " 

26.60 124 Target tersebut 
dicapai, sesuai 
dengan kondisi 
dan keadaan 
pasca gempa 
dan 
infrastruktur 
sampai dengan 
hari ini belum 
diperbaiki 
secara 
keseluruhan 

Akreditasi 
Institusi 

A Akreditasi instirusi BanPT A 75.00 B Akrediasi B 
Dengan Nilai 
347 

Jumlah Pusat 
Unggulan Iptek 

1 1 PUI yang ditetapkan 
Kementrian Riset, Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi 

100.00 1 PUI Center For 
Organic 
Elektronics 
Tadulako 
University 

Meningkatnya 
relevansi, 
kualitas, dan 
kuantitas 
sumber daya 

Persentase 
Dosen 
Berkualifikasi S3 

38 Universitas Tadulako 
senantiasa mendorong dan 
memberikan motivasi kepada 
para dosennya yang dalam 
masa studi S3 untuk dapat 
menyelesaikan studinya tepat 
waktu dan segera kembali 
untuk melakukan tugasnya 
sebagai dosen, sehingga pada 
triwulan peempat tahun 2019 
ditargetkan dosen yang 
melapor telah menyelesaikan 
studinya sebanyak 8 orang 
atau 100% dari terget kinerja. 

97.00 36.93 Pendataan 
Dosen yang 
kembali dari 
Studi S3 

Persentase 
dosen dengan 
jabatan lektor 
kepala 

38 Berdasarkan target capaian 
kinerja pada triwulan 
keempat tahun 2019 
sejumlah dosen yang telah 
memenuhi sayarat utuk 
diusulkan menjadi lektor 
kepala sehingga terjadi 
peningkatan rasio jabatan 
fungsional dosen Lektor 
Kepala bisa mencapai 38 
dosen sesuai terget. dimana 
jumlah dosen Lektor Kepala 
424 dari 1130 jumlah dosen 

88.00 33.42
% 

Rasio Jabatan 
Fungsional 
Dosen Lektor 
Kepala 
dibandingkan 
dengan Jumlah 
Dosen 
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Persentase 
dosen dengan 
jabatan guru 
besar 

4,5 Jumlah Dosen dengan 
jabatan guru besar 51 dari 
1130 jumlah dosen 

87.00 3.94 Rasio Guru 
Besar terhadap 
Jumlah Dosen 

Meningkatnya 
relevansi dan 
produktivitas 
riset dan 
pengembangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jumlah 
publikasi 
internasional 

125 Universitas Tadulako seiring 
dengan peningkatan kualitas 
SDM dan peningkatan karya 
ilmia penelitiam maka pada 
triwulan keampat 
menyargetkan 125 judul hasil 
penelitian dimuat dalam 
jurnal ilmia internasional atau 
proseding yang memiliki ISSN 
atau ISBN 

131.00 164 Publikasi 
Internasional 
pada google 
scholar 

Jumlah 
Kekayaan 
Intelektual yang 
didaftarkan 

15 15 Judul yang didaftarkan KI 200.00 30 21 cipta dan 9 
Desain 

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

3 Dalam tahun anggaran 2019 
Universitas Tadulako dapat 
Lounching 3 judul prototype 
R dan D 

67.00 2 2 Prototipe 

Jumlah 
Prototipe 
Industri 

1 1 Prototipe industri 100.00 1 1 Prototipe 
Industri 

Jumlah Sitasi 
Karya Ilmiah 

160
0 

Melakukan scanning di 
Scopus terhadap hasil 
penelitian dosen sejumlah 
1600 Sitasi 

78.13 1250 Melakukan 
scanning di 
Scopus dan 
Scholar, 
terhadap hasil 
penelitian 
dosen sejumlah 
1250 Sitasi 

Jumlah Jurnal 
Bereputasi 
Terindeks 
Global 

1 1 jurnal bereputasi terindeks 
global 

0.00 0 belum ada 
jurnal yang 
terindeks global 

Jumlah Jurnal 
Bereputasi 
Terindeks 
Nasional 

15 15 Jurnal bereputasi teindeks 
nasional 

113.00 17 17 Jurnal 
bereputasi 
terindeks 
nasional 

Menguatnya 
kapasitas 
inovasi 

Jumlah Produk 
Inovasi 

2 2 Produk Inovasi 100.00 2 2 Produk 
Inovasi 
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Terwujutnya 
tata kelola yang 
baik 

Opini penilaian 
laporan 
keuangan oleh 
auditor publik 

WTP Hasil pengelolaan keuangan 
Uaniversitas Tadulako tahun 
anggaran 2019 ditargetkan 
memperole penilaian wajib 
tanpa pengecualian (WTP) 

100.00 100 WTP 

Persentase 
kuantitas tindak 
lanjut temuan 
BPK 

100 Jumlah Temuan 35 di tindak 
lanjuti 35 

97.00 97% Jumlah Temuan 
36 di tindak 
lanjuti 35 

Persentase 
tindak lanjut 
bernilai rupiah 
temuan BPK 

100 Rp. 2.325.240.724 Telah 
disetorkan ke Kas Negara dari 
temuan yang harus di setor 
sejumlah Rp. 2.325.240.724 

79.00 79% Rp. 
2.269.903.034 
Telah 
disetorkan ke 
Kas Negara dari 
temuan yang 
harus di setor 
sejumlah Rp. 
2.880.103.034 

 

3.5. Analisis Capaian Kinerja 

Berlandaskan pafda visi dan misi, serta mempertimbangkan kondisi objektif 

Universitas Tadulako, masalah strategis yang dihadapi, maka pada rentang 

waktu 2015-2019 Universitas Tadulako diarahkan menjadi lembaga 

pendidikan tinggi yang kokoh menuju visi 2019 yang unggul dalam 

pengabdian melalui layanan tri dharma pedidikan tinggi, mampu bersaing 

pada tingkatan regional, nasional dan internasional dengan prinsip 

penguatan, kebenaran, kemudahan dan keberkahan. 

Dalam kedudukan sebagai perguruan tinggi di Sulawesi Tengah, pada masa 

tahun 2015-2019 Universitas Tadulako diharapkan menjadi ukuran standar 

kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni agar 

lulusannya mampu bersaing secara global dengan tetap bertumpu pada 

suasana akademik yang harmoni dan kondusif dalam berkarya. Selain itu, 

diharapkan Universitas Tadulako mampu menempatkan diri sebagai institusi 

yang menjadi ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi/bertanya dan 

berdialog apabila ada yang menemui kesulitan dari berbagai aspek sosial, 

ekonomi, lingkungan dan aspek kehidupan lainnya.  
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Dalam rangka ini, maka membangun budaya akademik yang kondusif, dan 

memiliki keunggulan yang dapat diperhitungkan akan menjadi langkah 

melalui akselerasi penataan manajemen tata pamong dan daya saing 

penelitian sesuai dengan kekhasan dan kebersamaan yang dimiliki di 

Universitas Tadulako. Pada masa ini, akan menjadi tantangan bahwa 

merubah mindset yang mengedepankan reengineering approach dan 

penguatan kapasitas, serta wawasan keilmuan yang tidak menghilangkan 

scientific dan moral value. Dalam kerangka ini, maka akan mengutamakan 

pendekatan persuasif dan kolegial yang harmoni dalam kebersamaan 

sebagai warga Universitas Tadulako. Untuk itu, pelibatan sumberdaya 

manusia di Universitas Tadulako dengan potensi dan kapasitas yang 

dimilikinya dapat lebih berperan menghadapi tuntutan perubahan dan 

memajukan Universitas Tadulako dalam membangun networking dan mampu 

menghasilkan luaran yang berdaya saing dan berwawasan luas. 

Berdasarkan refleksi tersebut, maka tujuan strategis Universitas Tadulako 

tahun 2015-2019 dirumuskan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan daya saing secara nasional sebagai perguruan tinggi 

negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan pembelajaran 

yang bermutu dan modern pada tahun 2019 

2. Pengelolaan perguruan tinggi yang berkualitas, efektif dan efisien yang 

berbasis pada reversible dengan menjamin kualitas input, proses, output 

dan outcome sehingga dapat menghasilkan lulusan dan hasil penelitian 

yang selaras dengan kebutuhan masyarakat pada tahun 2019 

3. Meningkatkan pengelolaan Universitas Tadulako dengan mendasarkan 

pada tiga standar yakni standar nasional pendidikan, standar nasional 

penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat pada 

tahun 2019 

Rencana strategis pengembangan Universitas Tadulako pada Tahun 2015-

2019 akan diarahkan pada peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, 
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pelayanan yang efektif dan efisien, pengembangan budaya dan karakter dan 

tata kelola yang baik.  

Universitas Tadulako dalam meningkatkan daya saing nasional sebagai 

perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan 

pembelajaran yang bermutu dan modern pada tahun 2019, dengan sasaran 

strategis meningkatan kualitas pembelajaran dan mahasiswa yang capaian 

realisasinya didukung oleh 5 (lima) sasaran trategis yaitu 3 (tiga) sasaran 

strategis capaian realisasi  di atas 100%, dan 2 (dua) sasaran strategis yang 

capaian realisasinya di bawah 100%, sebagimana digambarkan dalam tabel 

di bawah ini; 
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Tabel 3.3 
Target dan Capaian Realisasi Indikator Kinerja 

Meningkatnya Kualitas Pembelajaran Kemahasiswaan 
Tahun 2019 

 

Indikator Kinerja Target Tareget 
(%) 

Vol. Uraian (%) 
Progres 

(%) 
Vol. Uraian 

Meningkatnya kualitas pembelajaran kemahasiswaan 

1 Jumlah 
mahasiswa 
berwirausaha 

340 

100.00% 340 

Terciptanya 340 
Mahasiswa 
yang mampu 
dan memiliki 
keterampilan 
dan motovasi 
untuk berwira 
usaha dan 
membuka 
lapangan kerja 
bagi orang lain 

175.00% 595 

Mahasiswa 
mengikuti mata 
kuliah dan 
pelatihan, 
Workshop 
kewirausahaan 

2 Persentase 
lulusan 
bersertifikat 
kompetensi dan 
profesi 

40 

100.00% 40 

40 Lulusan 
Universitas 
Tadulako yang 
memiliki 
Sertifikasi 
kompetensi dari 
120 Peserta 
sesuai dengan 
bidang 
keilmuannya 
darinlembaga 
yang memiliki 
sertifikasi dan 
terakreditasi 

205.00% 82 

111 Lulusan 
Universitas 
Tadulako yang 
memiliki Sertifikasi 
kompetensi dari 
136 Peserta 
UKMPPD 
FAK.Kedokteran 

3 Persentase Prodi 
Terakreditasi A 

5 
100.00% 5 

4 Prodi 
Terakreditasi A 
dari 76 prodi 

40.00% 2 
dua Prodi 
Terakreditasi A 
dari 77 Prodi 

4 Jumlah 
mahasiswa 
berprestasi 

70 

100.00% 70 

Pelaksanaan 
anggaran pada 
triwulan 
keempat tahun 
anggaran 2019 
Universitas 
Tadulako 
mentargetkan 
70 mahasiswa 
atau 100% dari 
70 mahasiswa 
yang dapat 
merai perstasi 
baik tingkat 
nasional 
maupun 

83.00% 58 

58 mahasiswa 
yang berhasil 
mendapatkan 
juara dari 
beberapa 
Kejuaraan 
nasional dan 
internasional 
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internasional 
juara di Kontes 
Robot, Debat 
Mahasiswa, 
Paduan Suara, 
Karate, Silat, 
Bola Boly 

5 Persentase 
Lulusan 
Perguruan Tinggi 
yang Langsung 
Bekerja 

37 

100.00% 37 

1480 lulusan 
Universitas 
Tadulako yang 
langsung 
berkerja kurang 
dari 6 bulan 
masa tunggu. 
dari Total 
lulusan TS 2 
4000 
mahasiswa 

120.00% 44.5 

Data Dari Tracer 
Study pada 
layanan online 
yang di isi oleh 
alumni 

 

Capaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan peningkatan kualitas 

pembelajaran mahasiswa di lingkungan Universitas Tadulako dengan 5 

(lima) indicator kinerja sebagai berikut:  

Sasaran Strategis 1 : 
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
1. Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha. 
 

Aspek keterlaksanaan pengembangan program yang direncanakan, akan 

banyak ditentukan oleh kualitas dari sumber daya, proses penyelenggaraan 

pendidikan dan hasil pendidikan atau kualitas lulusan. Oleh karena itu, setiap 

bidang pengembangan program akan ditindaklanjuti secara terencana melalui 

kebijakan target kinerja selama kurun waktu tertentu sesuai dengan volume, 

bobot, dan sisi kualitas yang diharapkan. Bertolak dari itu maka dapat 

ditentukan kapan suatu program akan dilaksanakan, kesesuaian jenis 

kegiatannya, serta apa yang akan menjadi KPI (Key Performance Indicator) 

yang terukur. Penetapan program kerja berbasis prioritas yang lebih 

mencerminkan hal-hal yang terkait dengan program pencerahan (enlightment) 

dan pemberdayaan (empowering) bagi warga dan institusi Universitas 

Tadulako, termasuk tenaga administrasi dan mahasiswa. 
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Mendukung Program tersebut di atas, Universitas Tadulako membentuk 

sebuah unit kerja dengan nama PPU (Pusat Pengembangan Usaha) yang 

diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin belajar  berwirausaha dengan 

program pelatihan kewirausahaan, memberi pendampingan dan pelatihan 

kepada UMKM baik mahasiswa maupun masyarakat umum. 

Pemanfaatan ilmu pengetahuan kewirausahaan kepada mahasiswa dan 

masyakat umum untuk mencarikan akses peluang pasar, jaringan kemitraan 

usaha dan membina mahasiswa untuk dapat membuat rencana strategis 

bisnis yang diperlukan oleh mahasiswa agar lebih siap dalam mengelola 

usaha yang sedang dikembangkan atau yang akan dihadapi setelah menjadi 

alumni. 

Kegiatan mahasiswa berwirausaha  bukan hanya dapat dilihat dari kegiatan 

yang langsung praktek akan tetapi, juga dilihat pada kegiatan yang diikutinya 

seperti, mata kuliah kewirausahaan, pelatihan, inkubator, seminar dan 

kegiatan terkait yang dilaksanakan oleh pihak luar dan diikuti oleh mahasiswa 

Universitas Tadulako. 

Jumlah mahasiswa yang diharapkan dapat berwirausaha berdasarkan target 

perjanjian kinerja antara Universitas Tadulako dan Kemenristekdikti sebanyak 

340 dalam tahun 2019, dan realisasinya atau capaian realisasi menjacapai  

595 mahasiswa, atau terjadi peningkatan 75,% atau mencapai 175,% dari 

yang ditargetkan.  

Capaian realisasi tahun 2019 jika dimandingkan dengan capaian realisasi 

tahun 2018 mencapai 340 mahasiswa atau 104% maka pada tahun 2019 

terjadi peningkatan 71%.  

Kegaiatan kewirausahaan mahasiswa belum merata dilakukan oleh semua 

fakultas dalam lingkungan Universitas Tadulako, sehingga diharapkan pada 

tahun depan program ini dapat dijadikan salah satu program utama dengan 

tujuan memberikan keterampilan kepada mahasiswa dengan harapan setelah 

menjadi alumni dapat membuka lapangan kerja. 
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Beberapa fakultas dan unit kerja yang telah melakukan kegiatan 

kewiarausahaan mahasiswa sesuai data pada tabel di bawah ini 

Tabel 3.4  
Kegiatan Kewirausahaan pada Unit Kerja Universitas Tadulako 

No Unit Kerja Kegiatan Jml 

1 Fisip  
Prodi Ilmu Pemerintahan (mata kuliah 
Kewirausahaan)  

51 

2 Fak. Pertanian Pelatihan Kewirausahaan  80 

3 
Pusat Pengembangan 
Usaha 

Pelatihan Kewirausahaan  119 

4 Morowali 
Ekonomi Manajemen mata kuliah 
kewirausahaan 

30 

5 Fakultas Kedokteran 
Prodi Kedokteran  Mata Kuliah 
Kewirausahaan  

152 

  
Profesi Dokter Mata Kuliah 
Kewirausahaan  

63 

6 LPPM Pelatihan Kewirausahah 100 

 
Kegiatan kewirausahaan mahasiswa tidak hanya dilakukan oleh unit kerja 

internal akan tetapi dapat pula dilakukan melaui kerja sama dengan pihak luar. 

Salah satu bentuk kegiatan kemahasiswaan tentang kewirausahaan adalah 

dengan kerja sama dengan pihak Tokopedia melakukan workshop dengan 

tema peluang usaha melaui pemesaran digital. 

 

Gambar 3.4 Worhshop Digital Marketing Patnersship  
Tokopedia Corner Untad Menjalin Kerja Sama 
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 Universitas Tadulako menjalin kerja sama dengan Tokopedia Corner Palu 

yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU). Dimana dalam 

MoU tersebut, dijelaskan terkait program-program apa saja nantinya yang 

akan dibangun dan dijalankan bersama-sama. 

Program Tokopedia Corner yang hadir di Universitas Tadulako, untuk memicu 

wirausaha-wirausaha muda yang memiliki semangat interprenur. Selain dari 

itu juga akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa di Universitas 

Tadulako, untuk mendapakan beasiswa. Bahkan, kesempatan untuk magang 

di kantor pusat Tokopedia bagi mahasiswa yang berprestasi. 

Tokopedia  peduli kepada generasi muda atau kaum milenial, khususnya 

mahasiswa di Universitas Tadulako untuk terpacu dalam hal pembangunan, 

terutama dalam bidang bisnis, agar ke depannya, kita dapat menata Indonesia 

ke arah lebih baik. 

Semoga dengan hadirnya Tokopedia sebagai mitra kampus ini, dapat 

memberikan sumbangsih positif bagi perkembangan pendidikan, khususnya 

agribisnis dan juga sangat berharap, kerja sama dengan seluruh mahasiswa 

Universitas Tadulako, terutama mahasiswa se-Kota Palu, dalam membangun 

pendidikan baru, agar berguna bagi Bangsa dan Negara Indonesia.  

 

2. Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi. 

Globalisasi dan kemajuan iptek yang ditandai dengan perkembangan 

teknologi yang semakin canggih, pada akhirnya memasuki sebuah era baru 

yang deisebut era revolusi industri 4.0. Era ini menekankan pada digital 

economy, artificial intelligence, big data, robotic, dan lain sebagainya. 

Menghadapi tantangan tersebut, perguruan tinggipun dituntut untuk responsif 

dan inovatif dalam mengikuti perubahan termasuk dalam menyusun kurikulum 

pengajaran, miningkatkan kualitas SDM sehingga mampu menghasilkan 

lulusan berkualitas sebagai generasi masa depan. 
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Universitas Tadulako dituntut untuk tanggap dan merespon perubahan-

perubahan di masa mendatang sesuai dengan mandat Kemenristek Dikti yang 

mendorong fungsi pendidikan agar lebih responsif, inovatif dan kreatif melalui 

tridharma perguruan tinggi. Menghadapi era 4.0 lulusan Universitas Tadulako 

juga dituntut untuk memiliki skill yang sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan zaman. "Di era industri 4.0 pekerjaan-pekerjaan yang 

memanfaatkan teknologi digital akan mendestruktif pekerjaan konvensional, 

contohnya ojek online yang perlahan mampu menggantikan ojek konvensional 

oleh sebab itu lulusan Universitas Tadulako harus dapat bersaing dengan 

meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan zaman, kreatif serta mampu 

berinovasi. 

Beberapa fakultas yang membina program studi yang lulusannya mengikuti 

pendidikan dan pelatihan profesi untuk mendapatkan sertifikat profesi dan 

konpetensi sesuai dengan bidang keilmuannya. Program studi yang dimaksud 

adalah; 

1. Program studi Kedokteran 

2. Program studi Kehutanan  

3. Program studi pada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan.  

Alumni atau lulusan program studi  ini berkerja sama dengan lembaga profesi 

untuk memberikan pelitihan/pendidikan lanjutan dan menguji untuk 

mendapatkan sertifikat profesi keahliannya. 

Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi mencapai 105% dari 

target perjanjian kinerja yaitu 40 lulusan sedangkancapaian kinerjanya 82 

lulusan atau melebihi dari target sampai 205%. Untuk pemenuhan target 

100% Universitas Tadulako melalukan upaya menjadi penyelenggara 

Pendidikan Profesi Guru (PPG). Untuk mempersiapkan diri menjadi 

penyelenggara PPG tersebut, FKIP Untad menggelar kegiatan bimbingan 

teknis (bimtek) Hybrid Learning Daring PPG Dalam Jabatan. 
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Perbandingan capaian realisasi kinerja perstasi lulusan yang mendapatkan 

sertifikasi profesi tahun 2018 mencapai 32% sedangkan ditahun 2019 

mencapai 205%, maka terjadi peningkatan capaian realisasi kinerja 173%. 

Universitas Tadulako membuka pendaftaran untuk Pendidikan Profesi Guru 

(PPG) Prajabatan Tahun 2019. Bidang studi yang diterima adalah Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar (PGSD), Matematika, dan Pendidikan Jasmani 

Kesehatan dan Olahraga (PJOK). denga persyaratan yakni: 

1. Lulusan S1/D4 dari perguruan tinggi dengan Akreditasi Institusi Perguruan 

Tinggi (AIPT) minimal B dan dari program studi terakreditasi minimal B; 

2. Berusia setinggi-tingginya 30 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 

Desember tahun pendaftaran; 

3. Program studi S1/D4 linier dengan bidang studi pada program PPG; dan 

4. Terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). 

 

 

Gambar 3.5 FKIP Untad Penyelenggara PPG 

 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tadulako salah 

satu fakultas keguruan di Indonesia yang menjadi penyelenggara Pendidikan 

Profesi Guru (PPG). Menjadi penyelenggara PPG tersebut perlu persiapan 

yang matang, untuk itu FKIP Universitas Tadulako menggelar kegiatan 

bimbingan teknis (bimtek) Hybrid Learning Daring PPG Dalam Jabatan. 
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Bimtek yang dilaksanakan  bertujuan memberikan penguatan keterampilan 

dan pengayaan wawasan pembelajaran dalam jaringan (daring), kepada tim 

kerja yang akan menangani pengelolaan PPG. 

PPG  merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 

tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang antara lain mengatur 

jenjang dan penyetaraan, mulai pada level satu hingga level sembilan. Posisi 

PPG berada pada level tujuh, satu tingkat di atas lulusan diploma empat dan 

strata satu, yang tingkatannya di level enam. 

Pelibatan FKIP Universitas Tadulako tidak serta merta, tetapi melalui proses 

seleksi yang ketat dan berkompetisi dengan sejumlah perguruan tinggi, baik 

negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Dari 13 program studi (prodi) 

yang diusulkan, satu prodi belum lolos seleksi yakni Prodi Pendidikan Guru 

(PG) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). “Dalam waktu tidak terlalu lama kata 

dia, Prodi PG PAUD akan akan diusulkan kembali,” ujarnya. 

Adapun 12 prodi lainnya yang telah lolos seleksi antara lain, Pendidikan 

Sejarah, Pendidikan Geogafi, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan 

Biologi, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, Pendidikan Matematika, 

Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan 

Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (PJKR), Pendidikan Bimbingan Konseling 

(BK), serta Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). 

Peserta PPG Dalam Jabatan, wajib lulus 24 SKS dengan durasi perkuliahan 

selama lima bulan. Proses pembelajarannya menggunakan metode hybrid 

learning, yang merupakan model pembelajaran yang mengkombinasikan 

metode tatap muka dengan metode e-learning. 

Dalam penggunaan metode ini akan diaplikasikan dalam dua model 

pembelajaran, yaitu pembelajaran daring selama tiga bulan, yang materinya 

fokus pada pedagogik dan profesional, serta pembelajaran tatap muka selama 

dua bulan, yang dikemas dalam bentuk lokakarya dan Peer Teaching, lalu 

kemudian diakhiri dengan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah. 
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Setelah proses perkuliahan berakhir, seluruh peserta akan mengikuti dua kali 

ujian, yakni ujian pengetahuan untuk mengukur kemampuan profesional dan 

uji kinerja melalui aktifitas mengajar di sekolah. “Jika lulus ujian, maka 

diberikan sertifikat sebagai guru profesional, sedangkan bagi yang tidak lulus 

diberi kesempatan mengulang selama tiga kali dalam durasi dua tahun. 

Bagi mereka yang telah mendapat sertifikat sebagai guru profesional, tidak 

secara otomatis diangkat menjadi PNS. Mereka tetap mengikuti seleksi secara 

reguler, di mana sertifikat tersebut menjadi salah satu syarat untuk mengikuti 

seleksi PNS, sedangkan yang tidak bersertifikat tidak diperbolehkan mengikuti 

seleksi. 

3. Persentase Program Studi Terakreditasi A 

Peraturan Menteri Rizet, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 

2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, yaitu bahwa 

Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan 

kelayakan Program Studi yang dilakukan Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT) 

dan Lembaga Akareditasi Mandiri (LAM). 

Menindaklanjuti peraturan menteri tersebut di atas, Universitas Tadulako 

melaui pengelola program studi pada setiap fakultas senantiasa dalam 

pembenahan untuk memenuhi kebutuhan akreditasi sebagai sebuah 

pengakuan keleyakan program studi. 

Persentase program studi terakreditasi A pada tahun 2019 baru mencapai 2 

(dua) dari 77(tujuh puluh) program studi pada Universitas Tadulako. 

Berdasarkan target kinerja sesuai perjanjian kinerja, yaitu dari 5 program studi 

yang terakrediatasi hanya dapat mencapai 40%,  atau 2 (dua) program studi 

yang terakrediatasi dari 5 (lima)  program studi yang ditargetkan.  

Faktor penyebab tidak tercapainya target adalah aspek akademik yaitu 

rendahnya publikasi jurnal internasional, lama studi, rendahnya kegitan 

mahasiswa khususnya keterlibatan bersama dosen melakukan penelitian. 

Sedangkan aspek administrasi adalah sinkronisasi data pada Pangkalan Data 
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Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (PDPTDikti) belum 

valid. 

 

4. Jumlah mahasiswa berprestasi 
 

Indikator kinerja mahasiswa berprestasi yang ditergetkan dalam perjanjian 

kinerja 70 orang mahasiswa, namun hanya mampu mencapai 58 orang atau 

83,00%, banyak prestasi yang dicapai oleh mahasiswa akan tetapi sifatnya 

regional sedangkan yang dipersyaratakan pada indicator ini adalah nasional 

dan internasional. Kinerja ini menjadi tanggung jawab oleh semua komponen 

dalam lingkungan Universitas Tadulako karena banyak hal yang mendukung 

tentang itu, antara lain informasi, motivas, keterampilan, dan finansial. 

Jumlah mahasiswa berprestasi hanya mencapai 58%, dari target 70 orang 

mahasiswa  dan tidak sepenuhnya dapat dicapai 100% karena jumlah 

anggaran pembinaan untuk mahasiswa masih terbatas, dan langkah 

selanjutnya yang akan dilakukan penataan untuk mengindentifikasi dan 

menseleksi bagi mahasiswa-mahasiswa yang berpotensi untuk berprestasi 

sehingga dapat dilakukan pembinaan secara epektif. Capaian realisasi 

mahasiswa berprestasi 36 orang tahun 2018 jika dibandingkan dengan 

capaian realisasi kinerja tahun 2019 mencapai 58 orang atau 51%:83% maka 

terjadi kenaikan mencapai 34%. 

Tabel 3.5  
Capaian Realisasi Mahasiswa Berprestasi Universitas Tadulako 

NO PRESTASI KEGIATAN TEMPAt 
TINGKAT 

KEGIATAN 

 
1 

 
Juara 1 Kejuaraan Karate Sebelas Maret 

CUP Ke-XI Kumite Kelas 

+68 Kg Kategori Putri 

Gor Sritex 

Arena, 

Laweyan, 

Solo 

 
Internasional 

 
2 

 
Juara 3 Kejuaraan Karate Sebelas Maret 

CUP Ke-XI Kategori Perorangan 

Putri 

Gor Sritex 

Arena, 

Laweyan, 

 
Internasional 
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Solo 

 
3 

 
Juara 3 Kejuaraan Karate Sebelas Maret 

CUP Ke-XI Kumite Kelas - 

67 Kg Kategori Putra 

Gor Sritex 
Arena, 

Laweyan, Solo 

 
Internasional 

 
4 

 
Juara 3 Kejuaraan Karate Sebelas Maret 

CUP Ke-XI Kumite Kelas - 

75 Kg Kategori Putra 

Gor Sritex 
Arena, 

Laweyan, Solo 

 
Internasional 

 
5 

 
Juara 1 

 
International Roof Truss Design 
Competition 

 
UGM 

 
Internasional 

 
6 

 
Juara 3 

 
The 2nd Asian Open 
Taekwondo Championship 2019 

 
Vietnam 

 
Internasional 

 

7 

 

Juara 1 

Kompetisi Karya Tulis Ilmiah 
subtema Kesehatan dan Medis 
LOGIKA UI 2019 

 

FMIPA, UI, 
Malang 

 

Nasional 

 

8 

 

Juara 3 

 

Kontes Robot Seni Tari 
Indonesia BELMAWA 

Universitas Dian 

Nuswantoro 
Semarang 

 

Nasional 

 

9 

 

Juara 1 

 

Lomba Karya Tulis Ilmiah 2019 

 

UI, Depok 

 

Nasional 

 

10 

 

Juara 3 

Sepak Takraw Pekan Olah Raga 
Mahasiswa Nasional 

(POMNAS) 

 

Univ. Negeri 
Jakarta 

 

Nasional 

 

11 

 

Juara 3 

 

Mathematic Modelling 
Competition 

 

ITB Bandung 

 

Nasional 

 

12 

 

Juara 2 

 

Lomba Essay Festival Bidikmisi 

Univ. Islam Negeri 

Alauddin 
Makassar 

 

Nasional 

 

13 

 

Juara 1 
Umum 

 

Lomba Lintas Medan Menwa 

 

Univ. Hasanuddin 

 

Nasional 

 

14 

 

Juara 4 

 

Debat Bahasa Inggris LLDIKTI 

Universitas 
Kristen Indonesia 
Paulus 

 

Nasional 
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15 

 

Juara 3 

 

Kontes Robot Seni Tari 
Indonesia LLDIKTI 

 

Universitas 
Mataram 

 

Nasional 

 

16 

 

Juara 1 

 

Regional Medical Olympiad 2019 

 

Univ . Brawijaya 

 

Nasional 

 

Di bawah ini beberapa foto-foto mahasiswa yang memperolah juara dalam 

ajang invitasi/kejuaraan tingkat nasional. 

 

 

Gambar 3.6  Team Untad Raih Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah 2019 Tingkat Nasional  di 
Universitas Indonesia 

 

 

Gambar 3.7  Mahasiswa Bidik Misi Untad Raih Juara I Lomba Essay di Pekan Intelektual 
Mahasiswa Bidik Misi 
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Gambar 3.8  Team “Tarsius Jaya’ Raih Juara I Dalam Ajang Internasional Roof Truss Design 
Competition 2019 di Universitas Gajah Mada 

 

 
 

Gambar 3.9  Team “Robotik Untad Raih Juara III Tingkat Nasional, Kategori Robot Seni Tari 
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Gambar 3.10  Team Untad  Juara Umum Kategori Mahasiswa’ Lomba Lintas Medan 
Wisata Nasional di Makasar Sulawesi Selatan 

 

 
5. Persentase lulusan Pefrguruan Tinggi yang Langsung Bekerja 

 
Persentase lulusan Universitas Tadulako 2019 yang langsung bekerja belum 

data yang akurat kerana tidak semua alumni memberikan unpan balik melaui 

kuesioner secara oneline.  

Persentase lulusan pada tahun 2019 berdasarkan kuesioner yang telah disi 

oleh alumni secara online diperoleh data bahwa lulusan Universitas Tadulako 

yang langsung bekerja mencapai 120% dari target perjanjian keinerja 37 

lulusan, sedangkan capaian kinerja  44 luluan yang langsung bekerja. 

Perbandingan capaian relisasi lulusan yang langsung bekarja pada tahun 

2018 mencapai 16% sedangkan capaian kinerja di tahun 2019 mencapai 

120%, maka terjadi peningkatan 104%. 

Sasaran Strategis 2 : 
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan  
 

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Kelembagaan didukung dengan 3 

(tiga) indikator kinerja. 1 (satu) indikator capaian realisasi fisiknya mencapai 

100% yaitu pusat unggulan iptek, 2 (dua) indicator kinerja yang tidak 
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mencapai target yaitu Rangking PT Nasional dengan target rangking 33 

namun realisasinya 124 dengan persentase 26%, sedangkan akreditasi 

Institusi dengan target akreditasi A namun hanya bisa mencapai akreditasi B 

atau persentasenya 75%. Indikator kinerja terwujudnya sasaran meningkatnya 

kualitas kelembagaan  adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.6 

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti 

 Indikator 
Kinerja 

Target Terget 
(%) 

Volume Uraian 
Progres 

(%) 
Volume Uraian 

Meningkatnya kualitas kelembagaan 

1 Ranking 
PT 
Nasional 

 
 
 
 
 

 
33 

100.00% 33 

Peringkat nasional 
perguruan tinggi 
Universitas 
Tadulako dalam 
tahun anggaran 
2019 
mentargetkan 
pada peringkat 33 
"Hasil Klasterisasi 
Perguruan Tinggi 
Versi Kementerian 
Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan 
Tinggi 

26.60% 124 

Target tersebut 
dicapai, sesuai 
dengan kondisi 
dan keadaan 
pasca gempa 
dan 
infrastruktur 
sampai dengan 
hari ini belum 
diperbaiki 
secara 
keseluruhan 

2 Akreditasi 
Institusi 

 
A 100.00% A 

Akreditasi instirusi 
BanPT A 

75.00% B 
Akrediasi B 
Dengan Nilai 
347 

3 Jumlah 
Pusat 
Unggulan 
Iptek 

 
 

1 100.00% 1 

1 PUI yang 
ditetapkan 
Kementrian Riset, 
Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi 

100.00% 1 

PUI Center For 
Organic 
Elektronics 
Tadulako 
University 

 

1. Rangking PT Nasional 

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  mengumumkan 

Klasterisasi Perguruan Tinggi Indonesia Tahun 2019 pada tanggal 17 Agustus 

2019. 

Berdasarkan pengeumuman Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi   Republik Indonesia   tentang klasterisasi perguruan 

tinggi Indonesia tahun 2019. Klasterisasi dilakukan untuk memetakan 
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perguruan tinggi Indonesia yang berada di bawah naungan Kementerian 

Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi  guna meningkatkan kualitas 

perguruan tinggi sekaligus menjadi dasar bagi Kemenristekdikti untuk 

memberikan kebijakan sesuai kapasitas setiap klaster perguruan tinggi 

tersebut. 

Berdasarkan klasterisasi perguruan tinggi Indonesia, Universitas Tadulako 

berada pada posisi 124, tidak mencapai target sesuai dengan perjanjian 

kinerja dengan target peringkat 33 atau hanya mencapai 26,60% di bawah 

target. 

 

2. Akreditasi Intitusi 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 tahun 

2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi adalah 

tindaklanjut amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 55 Ayat 8 

tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi dan 

Perguruan Tinggi, yaitu   penilaian untuk menentukan kelayakan Program 

Studi dan Perguruan Tinggi. 

Standar penilaian meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar 

Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan 

mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar nasional 

pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat, 

dengan tujuan untuk menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi 

secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk 

melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat. 

Merespon peraturan tersebut di atas, Universitas Tadulako senantiasa dalam 

berbena diri untuk memenuhi kritaria yang dipersyararat dalam standar 

penilaian untuk mendapatkan nilai akreditasi.  Dalam  periode 2015 – 2019 

Universitas Tadulako telah menyusun dokumen akreditasi dengan target nilaai 
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A sesuai perjanjian kinerja 2019, namun dari hasil visitasi lapangan dan 

dokumen pendukung oleh Asesor akreditasi institusi  BAN-PT memberikan 

nilai 347 atau sama dengan B. 

Salah satu faktor penyebab dari data dukung dengan nilai yang rendah adalah 

sarana dan prasarana banyak yang tidak berfungsi atau tidak nomoal akbat 

bencana alam yang terjadi pada tanggal 28 September 2018. Peralatan 

pembelajaran, gedung dan sistem pendukung tri dharma tidak berfungsi 

secara normal dan bahkan beberapa data dan dokumen yang tidak bisa 

dibuktikan karena tertimbun reruntuhan gedung.  

Dalam mengambil keputusan, Pimpinan Universitas Tadulako sangat sulit 

untuk menunda visitasi lapangan dikarenakan jauh-jauh sebelumnya tim telah 

mempersipakan data pendukung, dan kalaupun ditunda belum tentu dalam 2 

(dua) tahun Universitas Tadulako bisa kembali menormal seperti sebelum 

bencana.  

Workshop Penyusunan Dokumen 
Akreditasi Universitas Tadulako 

 

 

Gambar 3.11  Pendampingan penyusunan borang akreditasi dari Dektorat Kelembagaan 
Kemenristek Dikti 
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Barbagai aktivitas dan usaha yang dilakukan oleh tim Universitas Tadulako 

untuk dapat memperoleh nilai yang maksimal seperti melakukan 

pendampingan penyusunan borang akreditasi, dari Direktorat Kelembagaan 

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 

 

1. Jumlah Pusat Unggulan Iptek 

Potensi sumberdaya alam Indonesia yang melimpah merupakan modal utama 

untuk membangun Bangsa dan Negara ini menuju masyarakat yang adil dan 

sejahtera sesuai dengan yang diamanatkan pada UUD 1945. Selain itu, 

jumlah penduduk yang besar diikuti dengan potensi sumberdaya manusia 

yang mumpuni serta letak geografis yang sangat strategis merupakan modal 

lainnya yang dimiliki Indonesia untuk membangun bangsa. Salah satu upaya 

yang dapat dilakukan untuk melaksanakan amanat tersebut adalah dengan 

memerankan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di seluruh aktivitas 

pembangunan bangsa. Penguasaan dan pemanfaatan iptek akan dapat 

meningkatkan daya saing bangsa melalui pengelolaan sumberdaya yang 

dimiliki secara efektif dan efisien. 

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan Pusat Unggulan Iptek adalah 

suatu lembaga litbang baik berdiri sendiri maupun berkolaborasi dengan 

lembaga lainnya (konsorsium) yang melaksanakan kegiatankegiatan riset 

bertaraf internasional pada bidang spesifik secara multi dan interdisiplin 

dengan standar hasil yang sangat tinggi serta relevan dengan kebutuhan 

pengguna ilmu pengetahuan, teknologi, dan produk inovasi. 

Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi pada tahun 2019 dalam 

perjanjian kinerjannya mentargetkan 1  Pusat Unggulan Iptek dan terealisasi 

100% sesuai target dan jika dibandingkan dengan realisasi PUI tahun 2018 

yang tidak mencapai target.  

Target kinerja Universitas Tadulako berhasil menetapakan 1 Pusat Unggulan 

Iptek yaitu “Center For Organic Elektronics Tadulako University” yang 
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diharapakan  menjadi simpul atau vocal point dalam memberikan dukungan 

terhadap kegiatan-kegiatan dalam mendorong implementasi dan pencapaian 

tujuan kegiatan riset spesialisasi tertentu.  

 
Sasaran Strategis 3: 
Meningkatnya Relevansi, Kualitas, dan Kuantitas Sumber Daya  
 

Sasaran strategis meningkatnya relevansi, kualitas dan kuantitas sumber daya  

terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja dalam  capaian kinerja sasaran strategis 

sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Meningkatnya Relevansi, Kualitas, dan Kuantitas Sumber Daya 

 Indikator 
Kinerja 

Target Targer 
(%) 

Volume Uraian Progres 
(%) 

Volume Uraian 

 Meningkatnya Relevansi, Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya 

1 Persentase 
Dosen 
Berkualifikasi 
S3 

 
 
 
 
 
 
 
 

38 
100.00% 38 

Universitas Tadulako 
senantiasa mendorong 
dan memberikan 
motivasi kepada para 
dosennya yang dalam 
masa studi S3 untuk 
dapat menyelesaikan 
studinya tepat waktu 
dan segera kembali 
untuk melakukan 
tugasnya sebagai 
dosen, sehingga pada 
triwulan peempat tahun 
2019 ditargetkan dosen 
yang melapor telah 
menyelesaikan studinya 
sebanyak 8 orang atau 
100% dari terget 
kinerja. 

97.00% 36.93 

Pendataan 
Dosen yang 
kembali dari 
Studi S3 

2 Persentase 
dosen 
dengan 
jabatan 
lektor kepala 

 
 
 
 
 
 
 

38% 

100.00% 38 

Berdasarkan target 
capaian kinerja pada 
triwulan keempat tahun 
2019 sejumlah dosen 
yang telah memenuhi 
sayarat utuk diusulkan 
menjadi lektor kepala 
sehingga terjadi 
peningkatan rasio 
jabatan fungsional 
dosen Lektor Kepala 

88.00% 33.42% 

Rasio Jabatan 
Fungsional 
Dosen Lektor 
Kepala 
dibandingkan 
dengan Jumlah 
Dosen 
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bisa mencapai 38 
dosen sesuai terget. 
dimana jumlah dosen 
Lektor Kepala 424 dari 
1130 jumlah dosen 

3 Persentase 
dosen 
dengan 
jabatan guru 
besar 

 
 

4,5 100.00% 4,5 
Jumlah Dosen dengan 
jabatan guru besar 51 
dari 1130 jumlah dosen 

87.00% 3.94 
Rasio Guru 
Besar terhadap 
Jumlah Dosen 

 
 

1. Presentase dosen berkualifikasi S3 
 

Memenuhi kebutuhan pelayanan di tahun 2019 Universitas Tadulako memiliki 

sumberdaya tenaga akademik sebanyak 1.167 orang dosen tersebar pada 11 

(sebelas)  Fakultas dengan kualifikasi pendidikan Strata Satu (S1) 6 (enam) 

orang atau 0,51%,  berpendidikan Strata Dua (S2) 730 orang atau 62,55%, 

dan  berpendidikan Strata Tiga (S3) 431 orang atau 36,93%. 

Capaian Kenerja persentase dosen berkualifikasi S3  meningkat seiring 

dengan beberapa dosen yang telah selesai studi dan telah kembali aktif dalam 

menjalakan fungsinya sebagai pengemban tridharma perguruan tinggi di 

lingkungan Universitas Tadulako. 

 

2. Presentase dosen bersertifikat pendidik 

Memperhatikan persentase dosen yang berkualifikasi S3 untuk kebutuhan 

pelayanan akademik di tahun 2019 Universitas Tadulako memiliki sumberdaya 

tenaga akademik sebanyak 1.167 orang dosen tersebar pada sepuluh 

Fakultas dengan kualifikasi 62,54% berpendidikan Strata Dua (S2) dan 

37,03% berpendidikan Strata Tiga (S3) sedangkan 18,64% sementara dalam 

penyelesaian studi. 

Gambaran pesentase tersebut di atas sebagai tenaga akademik yang 

menjalankan tugas-tugas fungsional harus dilengkapi persyaratan bersertifikat 

pendidik, dan tenaga pendidik di Universitas  Tadulako yang bersertifikat 

pendidik di tahun 2019 mencapai 71%, capaian ini masih di bawah dari target 
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keninerja sebesar 81%. 

Beberapa hal yang menjadi penyebab masih banyaknya tenga pendidik di 

lingkungan Universitas Tadulako  yang belum bersertifikasi pendidik karena 

sebagian yang masih dalam tugas belajar, sehingga belum diusulkan dan 

bertambahnya dosen baru serta adanya dosen pensiun dan meninggal akibat 

bencana alam di Sulawesi Tengah. 

 

3. Presentase dosen dengan jabatan lektor kepala 
 

Tenaga pendidik Universitas Tadulako berjumlah 1.167 orang yang 

berkualifikasi S2 dan S3  dengan jabatan akademik lektor kepala pada tahun 

2019 dengan target dapat bertambah sampai dengan 38% namun hanya 

mampu mencapai 33,4%, sehingga total persentase tenaga pendidik dengan 

jabatan lektor kepala  secara keseluruhan mencapai 389 orang atau 33.42% 

Tercapainya target ini kerana meningkatya kesadaran minat dosen Universitas 

Tadulako untuk menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh 

Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu kompone untuk 

memperoleh angka kredit dalam pengusulan jabatan fungsional, berdasarkan 

Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 pasal 4 bahwa untuk lektor kepala harus 

menghasilkan paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal 

nasional terakreditasi atau paling sedikit 1 karya ilmiah yang diterbitkan dalam 

jurnal internasional dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.  

 

4. Presentase dosen dengan jabatan guru besar 

Universitas Tadulako memiliki  tenaga akademik sebanyak 1.167 orang dosen 

tersebar pada sepuluh Fakultas dan 62,55 berpendidikan Strata Tiga (S3)  

yang memliki peluang menjadi guru besar. Berdasarkan target kinerja 

Universitas Tadulako tahun 2019 mentergetkan 4,5% dari jumlah keseluruhan 

dosen untuk menjadi guru besar, namun hanya mampu mencapai 3,94% atau 

2 orang, sehingga total keseluruhan jabatan guru besar Universitas Tadulako 
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pada tahun 2019 sebanyak 46 orang atau 3.95% dari jumlah dosen. 

Pimpinan Universitas Tadulako mengukuhkan 2 (dua) orang  orang guru besar 

baru yang berasal dari fakultas teknik, yakni Prof. Dr. Amar Akbar Ali dan Prof. 

Dr. H. Muhammad Galib Ishak, secara resmi dikukuhkan menjadi guru besar 

pada puncak peringatan Dies Natalis ke-37 Universitas Tadulako. 

 
Sasaran Strategis 4: 
Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Riset dan Pengembangan 
 

Sasaran strategis yang ke empat adalah meningkatnya relevansi dan 

produktivitas riset dan pengembangan yang terdiri dari 7 (tujuh) indicator 

kinerja. Adapun tingkat pencapaian kinerja terwujudnya sasaran masing-

masing indikator sebagai berikut: 

Tabel 3.8 

Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Riset dan Pengembangan 

 Indikator 
kinerja 

Target Terget 
(%) 

Volume Uraian 
Progres 

(%) 
Volume Uraian 

Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Riset dan Pengembangan 

1 Jumlah 

publikasi 

internasional 

125 100.00% 125 Universitas Tadulako 

seiring dengan 

peningkatan kualitas 

SDM dan peningkatan 

karya ilmia penelitiam 

maka pada triwulan 

keampat 

menyargetkan 125 

judul hasil penelitian 

dimuat dalam jurnal 

ilmia internasional 

atau proseding yang 

memiliki ISSN atau 

ISBN 

131.00% 164 Publikasi 

Internasion

al pada 

google 

scholar 

2 Jumlah 

Kekayaan 

Intelektual yang 

didaftarkan 

15 100.00% 15 15 Judul yang 

didaftarkan KI 

200.00% 30 21 cipta dan 

9 Desain 
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3 Jumlah 
Prototipe 
Penelitian dan 
Pengembanga
n (Research 
and 
Development/
R & D) 

3 100.00% 3 Dalam tahun 
anggaran 2019 
Universitas 
Tadulako dapat 
Lounching 3 judul 
prototype R dan D 

67.00% 2 2 Prototipe 

4 Jumlah 
Prototipe 
Industri 

1 100.00% 1 1 Prototipe industri 100.00% 1 1 Prototipe 
Industri 

5 Jumlah Sitasi 
Karya Ilmiah 

1600 100.00% 1600 Melakukan scanning 
di Scopus terhadap 
hasil penelitian 
dosen sejumlah 
1600 Sitasi 

78.13% 1250 Melakukan 
scanning di 
Scopus 
dan 
Scholar, 
terhadap 
hasil 
penelitian 
dosen 
sejumlah 
1250 Sitasi 

6 Jumlah Jurnal 
Bereputasi 
Terindeks 
Global 

1 100.00% 1 1 jurnal bereputasi 
terindeks global 

0.00% 0 belum ada 
jurnal yang 
terindeks 
global 

7 Jumlah Jurnal 
Bereputasi 
Terindeks 
Nasional 

15 100.00% 15 15 Jurnal bereputasi 
teindeks nasional 

113.00% 17 17 Jurnal 
bereputasi 
terindeks 
nasional 

 
 
1. Jumlah Publikasi Internasional 

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah. Peraturan ini sebagai 

penegasan atas tanggungjawab bagi insan akademis untuk meningkatkan 

relevansi, kuantitas, dan kualitas publikasi ilmiah ilmuwan Indonesia untuk 

mendukung daya saing bangsa di tingkat internasional, perlu mengatur 

Akreditasi Jurnal Ilmiah. 

Menyangkut tanggungjawab ini maka setiap tenaga pendidik (dosen) 

dibebankan untuk melakukan tanggungjawab tridharma pendidikan tinggi 
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dalam   bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan 

diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak. 

Menindaklanjuti peraturan menteri tersebut pihak Universitas Tadulako 

senantisa mempersiapakan dan malakukan aksi untuk mendorong para 

dosennya untuk terpacu melakukan publikasi karya imiah baik secara nasional 

maupun internasional sebagai pengembangan kualitas mutu pendidikan. 

Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penginput artikel ilmiah untuk 

dipublikasikan ke jurnal international bereputasi terindeks Scopus yang 

bertempat di Ruang International Publication & Collaborative Center (IPCC) 

Gedung  Rektorat,   Rektor bersama tim IPCC Universitas Tadulako  secara 

simbolis menginput artikel ilmiah untuk dipublikasikan ke jurnal International 

Bereputasi Terindeks Scopus yang dihadiri oleh para wakil rektor serta  dekan 

dari berbagai fakultas. 

 

Rektor Bersama IPCC Universitas Tadulako Publikasikan Artikel Ilmiah Ke 
Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks Scopus 

 

Gambar 3.12 Publikasi Artikel Ilmiah ke Jurnal Internasional Berputasi  
Terindeks Scopus 
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Salah satu sampel jurnal ilmiah kategori manajemen dengan judul “ Perception 

of Employees Towards Organizational Change and Leadership in Banking 

Industry in Central Sulawesi ” yang ditulis oleh tim Wahyuni Adda, Hamida 

Natsir, Syahir Buntuang, Pricylia Rossanty dan Niluh Putu menjadi Jurnal yang 

diinput secara simbolis untuk dipublish di Jurnal Internasional Bereputasi 

Terindeks Scopus. 

Pada kesempatan tersebut, Prof. Dr.Ir. Muhammad Basir, SE.,MS selaku 

Ketua IPCC Universitas Tadulako menuturkan bahwa tahun ini sekitar 21 

Jurnal secara bertahap akan dikirimkan ke jurnal terindeks scopus. 

 

Gambar 3.13 Penuturan Ketua IPCC Universits Tadulako dalam Publikasikan 
Artikel Ilmiah Ke Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks Scopus 

 
Sesuai dengan arahan Kementerin Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

yang  menyampaikan bahwa Perguruan Tinggi harus meningkatkan publikasi 

artikel di jurnal internasional, intruksi ini diharapkan dapat mendorong para 

dekan untuk menghimbau para dosen lainnya agar dapat meningkatkan 

artikel-artikel ilmiah yang bereputasi internasional karena Universitas Tadulako 

memiliki cita cita besar untuk menjadi World Class University. Jika melihat 

kondisi selama ini, kendala yang cukup banyak dihadapi oleh para dosen 
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adalah bahasa inggris sehingga IPCC hadir untuk membantu hal tersebut 

selama konten tulisannya telah baik dan memenuhi untuk diterbitkan. 

Publikasi Internasional saat ini menjadi salah satu penilaian kualitas perguruan 

tinggi sehingga penting untuk ditingkatkan dikalangan para dosen dan durasi 

yang dibutuhkan artikel ilmiah untuk terpublish di jurnal internasional 

membutuhkan waktu paling cepat sekitar 4-6 bulan dan maksimal 1-2 tahun. 

Rektor Universitas Tadulako Prof. Dr. Ir. Mahfudz, MP  sangat optimis   

mentargetkan 125 jurnal internasional  bereputasi terindeks Scopus dapat 

terealisasi. 

Akumulasi jumlah artikel ilmiah yang akan disubmit pada tahun ini sebanyak 

21 jurnal ditambah dengan jurnal  dari International Conference yang telah 

dilaksanakan sebelumnya oleh Fakultas Teknik  dan FMIPA, maka jumlah 

jurnal internasional bereputasi terindeks scopus akan dapat melebihi target.  

Melalui  momen ini memberikan harapan yang besar untuk memotivasi para 

Dosen untuk semakin giat menghasilkan jurnal ilmiah berskala Internasional, 

agar kedepan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para dosen lebih 

berbasis pada aktivitas publikasi dari pada sekedar membuat laporan 

penelitian. 

Kemajuan yang cukup menggembiran bagi dosen Universitas Tadulako dalam 

pengembangan karya ilmiah yang terpublikasi internasional mencapai 164 

judul di tahun 2019, jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya 

mencapai 124 judul. Capaian realisasi ini melampaui dari target kinerja yang 

ditetapkan sebanyak 125 judul sehingga progres capaian kinerjanya melebihi 

yang ditargetkan yaitu 131%. 

 

2. Jumlah Kekayaan Intelektual  yang didaftarkan 

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 dimana Perguruan Tinggi sebagai 

salah satu unsur kelembagaan dalam Sistem Nasional Penelitian dibebani 

kewajiban untuk mengusahakan penyebaran informasi hasil-hasil kegiatan 
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penelitian dan pengembangan serta kekayaan intelektual yang dimilikinya, 

selama tidak mengurangi kepentingan perlindungan kekayaan intlektual.  

Ditentukan pula bahwa setiap kekayaan intelektual dan hasil kegiatan 

penelitian dan pengembangan, perekayasaan dan inovasi yang dibiayai 

Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah wajib dikelola dan dimanfaatkan 

dengan baik oleh Perguruan Tinggi.   

Untuk mendorong peningkatan perolehan HKI di Perguruan Tinggi  dibutuhkan 

peran aktif berbagai pihak dari mulai unsur pimpinan, dosen dan mahasiswa, 

terlebih lagi komitmen lembaganya untuk memfasilitasi proses perolehan HKI 

atas berbagai potensi yang dimiliki Perguruan Tingg itersebut.Pembentukan 

dan penguatan sentra HKI itu pun telah diamanahkan dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan 

dan Penerapan Teknologi. 

Salah satu sumbangan hukum terhadap ilmu pengatahuan adalah dengan 

disediakannya lembaga Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi para ilmuan atau 

dosen yang melakukan penelitian untuk kepentingan orang banyak yang 

dipaten oleh hukum. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh 

Negara kepada inventor atas hasil invensi dalam suatu bidang tertentu. 

Dalam tahun 2019 karya ilmia hasil penelitian yang diusulkan dan dipaten hak 

patennya melalui sentra HKI Universitas Tadulako sebanyak 30 judul. Capaian 

realisasi ini melampaui target yang ditatapkan sebanyak 15 judul, jadi progres 

capaian kinerjanya meningkat melebihi target 200%. Hal ini  adalah dalam 

rangka meningkatkan kemampuan dan mendorong para dosen untuk 

mempatenkan hasil penelitiannya berdasarkan ketentuan yang barlaku. 

 

3. Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan  (Research and 
Depelopmen - R&D) 

Penelitian Pengembangan atau  Research and Development  (R&D) saat ini 

merupakan salah satu jenis penelitian yang banyak dikembangkan. Penelitian 

pengembangan merupakan salah satu jenis penelitian yang dapat menjadi 
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penghubung antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. Penelitian 

Pengembangan atau  Research and Development  (R&D) sering diartikan 

sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu 

produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Yang dimaksud 

dengan produk dalam konteks ini adalah tidak selalu berbentuk hardware 

(buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas dan laboratorium), tetapi bisa 

juga perangkat lunak (software) seperti program untuk pengolahan data, 

pembelajaran di kelas, perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-model 

pendidikan, pembelajaran pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen. 

Prototipe R&D dilaksanakan di Universitas Tadulako tentang Pengembangan 

Pengelolaan Taman Kakao Organik melalui Penerapan Mikro_Bioteknologi 

Biofertillizer dan Biopestisida dalam Upaya Peningkatan Produksi. 

Konsep dasar pemahaman tentang biofertilzer adalah, agen hayati dapat 

berupa bakteri, jamur alga dan organisme lain yang berperanan dalam proses 

penyediaan hara tanaman. Biopestisida adalah agen hayati yang berperanan 

dalam mengendalikan perkembangan hama dan patogen tanaman. Ada 

organisme yang dapat melakukan peran keduanya, baik berperan sebagai 

agen aktif biopestisida, maupun sebagai dekomposer atau hidup bersimbiosis 

dengan tanaman. Agen hayati dalam penerapannaya memerlukan bahan 

pembawa atau “carrier” berupa nutrisi cadangan bilamana telah diaplikasikan 

ke tanaman target. Bahan sumber nutrisi tentu menjadi pertimbangan adalah 

ketersediaan secara berkelanjutan dan mudah di dapatkan, serta tidak 

mengandung toksik terhadap manusia sehingga aman terhadap kesehatan. 

Biofertilizer sebagai kebutuhan utama tanaman, menuju sistem pertanian 

berkelanjutan dan ramah lingkungan. Bagaimana mengembangkan 

biofertilizer ini dalam penelitian supaya akan mudah diperoleh semua 

kalangan pengguna. Tentunya memerlukan formulasi yang mudah 

diaplikasikan dan efektif dalam penyerapan oleh tanaman. Demikian juga 

dengan pengembangan biopestisida dipelukan formula yang memudahkan 
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dalam penggunaannya dan ketahanan hidupnya pada tanaman target. 

Kesemuanya membutuhkan pengembangan penelitian dalam berbagai aspek. 

Dari perjanjian kinerja dengan Kemenristekdikti target dari jumlah prototype R 

dan D 2 judul dan volume capaian kinerjanya telah mampu memenuhi target 

dengan 2 judul pula, sehingga progres capaiannya mampu memenuhi yang 

dijanjikan yaitu 100%. 

Indikator yang terakhir yaitu yang ke delapan Jumlah Prototipe industri usulan 

dari hasil perjanjian dengan Kemenristek dikti masih dalam perencanaan 

proses untuk tahun berikutnya. 

 

4. Jumlkah Prototipe Industri 

Hasil penelitian dari perguruan tinggi masih sangat sedikit dimanfaatkan oleh 

kalangan industri karena kurangnya kerja sama antara universitas-industri. 

Padahal, jika hasil penelitian dari perguruan tinggi dimanfaatkan industri, 

setidaknya akan mengurangi jumlah biaya riset yang dikeluarkan industri. 

Di Universitas Tadulako penelitian yang dimanfaatkan masyarakat dari target 

perjanjian kinerja dengan Kemenristekdikti 38 judul dan volume yang tercapai 

baru 9 judul sehingga masih 24% dari progres capaiannya 

 

5. Jumlah sitasi karya ilmiah 

 Sitasi adalah daftar pustaka dari sejumlah dokumen yang dirujuk atau yang 

dikutip oleh sebuah dokumen dan setiap daftar pustaka dokumen tersebut 

dimuat dalam bibliografi dokumen yang mengutip, yang secara khusus  

mengkaji  pengarang dan karya-karya lain. Bisa juga di definisikan untuk  

menunjukkan asal-usul atau sumber suatu kutipan, mengutip pernyataan atau 

menyalin/mengulang pernyataan seseorang dan mencantumkannya di dalam 

suatu karya tulis yang dibuat, namun tetap mengindikasikan bahwa kutipan 

tersebut itu adalah pernyataan orang lain 
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Jurnal Eletronik Universitas Tadulako, pembaca dapat menemukan jurnal-

jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam lingkungan Universitas Tadulako. 

Tujuannya adalah untuk memberikan akses kepada artikel-artikel ilmiah yang 

diterbitkan di Universitas Tadulako. Jurnal Ilmiah Universitas Tadulako ini 

sendiri bukan lah sebuah jurnal ilmiah, melainkan kumpulan dari berbagai 

jurnal ilmiah. Artinya, Jurnal Ilmiah Universitas Tadulako tidak menerbitkan 

artikel ilmiah.  Jurnal Ilmiah Universitas Tadulako ini dimaintain oleh Pusat 

Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK) Universitas Tadulako. 

Terkait dengan jurnal atau karya ilmiah Universitas Tadulako yang disitasi 

selama dalam satu tahun sebanyak 1250 atau 78.00% dari target capaian 

kinerjanya sebanyak 1600, jadi progres capaiannya masih dibawah yang 

ditargetkan yaitu 22% hal ini diperoleh dari hasil scaning di google scholer, 

Scopus.com, terhadap hasil penelitan dosen Universitas Tadulako. 

Untuk membantu memudahkan minat dosen dalam penelitian dan penulisan 

karya ilmiah dalam publikasi jurnal di Universitas Tadulako telah 

dikembangkan sebuah sistem informasi berbasis web oleh Pusat Pelayanan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK) Universitas Tadulako untuk 

menampung dan mempublikasikan jurnal dosen dalam jurnal elektronik yang 

tergabung dalam satu pusat pengolahan alamat jurnal dari beberapa pusat 

publikasi jurnal dengan alamat http://jurnal.untad.ac.id. 

Beberapa jurnal yang tergabung dalam jurnal eletronik Universitas Tadulako 

sebagai contoh antara lain: 
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Beberapa lagi Jurnal Elektronik yang tergabung dalam Jurnal Ilmiah 

Universitas Tadulako http://jurnal.untad.ac.id. 

6. Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global 

Jurnal bereputasi terindeks global di Universitas Tadulako di targetkan atas 

perjanjian kinerja dengan Kemenristekdikti dengan volume 1 jurnal dan 

memperoleh capaian dengan volume 1 jurnal, dinyatakan progres capaian 

kinerjanya 100%. 
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Sasaran Strategis 5: 
Menguatnya Kapasitas Inovasi 
 
Jumlah produk inovasi 
 

Prestasi kembali diukir oleh Mahasiswa Universitas Tadulako di bidang 

Robotik. Pada Senin, 21/05/2018 pagi, Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE, MS 

selaku Rektor Universitas Tadulako menerima kunjungan TIM Robotech 

Universitas Tadulako yang berhasil meraih beberapa penghargaan dari 

Kejuaraan Kontes Robot Indonesia Tingkat Regional II pada 10-12 Mei 2018. 

- Juara I Kontes Robot Kategori Pemadaman Api. 

- Juara II Kategori Kontes Robot ABU Indonesia 

- Penghargaan Inovasi Terbaik Kategori KRSBI(Kontes Robot Sepak Bola 

Indonesia) Beroda. 

- Penghargaan Strategi Terbaik. 

Dalam pertemuan tersebut, Prof. Basir mengapresiasi pencapaian Tim 

Robotech Untad yang berhasil mengukir prestasi dan meraih banyak 

penghargaan. 

 

Gambar 3.14 Pertemuan TIM Robotech dengan Rektor Universitas Tadulako 
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Gambar 3.15 Apresiasi Rektor Universitas Tadulako terhadap keberhasilan 
TIM Robotech 

Apresiasi Prof. Basir selaku Rektor Universitas Tadulako mengatakan: “Saya 

sangat bangga dan mengapresiasi atas prestasi Tim Robotech Untad yang 

membawa harum nama Universitas Tadulako. Inilah sebenarnya yang kami 

harapkan dari para mahasiswa, pribadi yang inovatif, kreatif dan berprestasi. 

Saya berharap pencapaian ini dapat menginspirasi mahasiswa lainnya untuk 

ikut mengukir prestasi”. Papar Prof. Basir 

Jadi dilihat dari hasil inovasi diatas Universitas Tadulako telah memenuhi 

target perjanjian kinerja dengan adanya 1 produk inovasi yang ditargetkan 

telah tercapai 1 produk inovasi sehingga progres capaiannya 100% dari yang 

ditargetkan. 

 

Sasaran Strategis 6: 
Terwujudnya Tata Kelola yang Baik 

 
Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Auditor Publik 
 

Tatakelola dan manajemen Organisasi Universitas Tadulako didasarkan pada 

Permendikbud RI. Nomor 70 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
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Universitas Tadulako tertanggal 14 Nopember 2012. Universitas Tadulako 

mengemban tugas menyelenggarakan pendidikan untuk berbagai disiplin ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks). Universitas Tadulako menjalankan 

fungsi-fungsi pelaksanaan dan pengembangan meliputi pendidikan tinggi, 

penelitian untuk pengembangan ipteks, pengabdian kepada masyarakat, 

kegiatan pelayanan, serta pembinaan sivitas akademika dan lingkungannya. 

Untuk menjalankan manajemen tatakelola tersebut, Universitas Tadulako 

didukung oleh organ yang terdiri atas: (1) Rektor, (2) Dewan Pengawas, (3) 

Senat, (4) Dewan Penyantun, dan (5) Dewan Pertimbangan. Rektor sebagai 

organ pengelola terdiri atas: (1) Rektor dan Wakil Rektor; (2) Biro; 

Fakultas/Pascasarjana; (3) Lembaga; (4) Satuan Pengawas Internal, (5) Unit 

Pelaksana Teknis; (6) Pusat Layanan Internasional dan Pusat Pengembangan 

Usaha, serta (7) Pascasarjana. Tata pamong Universitas Tadulako tersebut 

dibangun dan dijalankan dengan lima pilar, yaitu tata pamong yang kredibel, 

transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil, dalam upaya berhasilnya 

strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan melaksanakan misi dalam 

rangka untuk mewujudkan visi.    

Sasaran strategis yang terakhir terkait dengan tata kelola capaian realisasinya 

didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja. Yang capaian realisasi fisiknya telah 

mencapai 100% yaitu Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik 

dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan realisasi fisiknya telah 

mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia. 

Adapun tingkat pencapaian kinerja terwujudnya sasaran tata kelola adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 3.9 Terwujudnya Tata Kelola yang baik 

 

Keterlaksanaan standar operasional prosedur (SOP) pada Bagian Keuangan 

di bawah koordinasi Biro Umum dan Keuangan pada Universitas Tadulako 

yang senantiasa mengacu pada tatakelola keuangan, sehingga penilaian 

sistem pengelolaan keuangan Universitas Tadulako tahun anggaran 2019, 

mendapat penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 

Penilaian Opini WTP yang diraih oleh Universitas Tadulako tahun anggaran 

2019,  berarti bahwa dengan kriteria  dan sistem pengendalian internal 

memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan 

keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara 

wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Peringkat penilaian opini yang diraih oleh Univerasitas Tadulako telah menjadi 

komitmen yang harus dipertahankan setiap tahunnya oleh seluruh komponen, 

bukan hanya komponen layanan/pengelolaan keuangan yang harus diperbaiki 

namun komponen layanan lainnya pun juga harus ditingkatkan sebagai cermin 

inplementasi Visi Universitas Tadulako yaitu unggul dalam memberikan 

pelayanan tridharma kepada masyarakat (stakeholder). 

Universitas Tadulako dalam perjalannya menuju tahun 2019 berdasarkan 

target dan sasaran untuk mencapai visinya menjadi tanggungjawab oleh 

sivitas akademik untuk mensuksekannya. Salah satu lakah yang menjadi 

dasar dalam mencapai visi tersebut yakni memberikan pelayanan kepada 

masyarakat (stakeholder) berbasis tridharma. 

 

 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Progres volume Uraian

1 2 3 7 8 9

opini penilaian laporan keuangan oleh

auditor publik
WTP 100.00% WTP

Terw ujudnya Tata kelola yang 

baik

Capaian Kinerja Triwulan IV
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3.6. Realisasi Anggaran 

Dokumen penganggaran adalah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang 

merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan satker serta rencana 

pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.  

Selain RKA bagi satker Badan Layanan Umum (BLU) wajib memiliki Rencana 

Bisnis dan Anggaran (RBA) yaitu dokumen perencanaan bisnis dan 

penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran 

Badan Layanan Umum. 

Persentase alakosai belanja yang bersumber dari anggaran pendapatan 

belanja negara atau rupiah murni  pada DIPA Universitas Tadulako Tahun 

2019 yaitu untuk layanan tri dharma sebesar 2,06%, dan untuk layanan 

perkantoran sebesar 95,44%, sehingga  43,52%  sehingga dari total anggaran 

Universitas Tadulako tahun 2019  43,52% atau Rp. 239.183.710.000 yang 

bersumber dari APBN/RM. 

Persentase alokasi dan realisasi anggaran bersumber dari APBN/RM  sebagai 

berikut 

Tabel 3.10 Presentase Alokasi Realisasi Anggaran APBN Universitas 
Tadulako Tahun 2019 

Persentase Alokasi Realisasi  Anggran APBN Tahun 2019 

No Uraian Kegiatan Alokasi Persentase Realisasi 

1 Layanan perkantoran satker      18.365.761.000 7,68% 95,90% 

2 Layanan pembelajaran         6.855.155.000 2,87% 94,20% 

3 Buku pustaka                                                                                                                                                                                                                                               115.500.000 0,05% 97,70% 

4 Laporan kegiatan mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                 2.191.721.000 0,92% 99,30% 

5 
Layanan pengembangan sistem tata 
kelola, kelembagaan, dan sdm          1.473.464.000 0,62% 95,50% 

6 Sarana dan prasarana pembelajaran         2.161.959.000 0,90% 96,70% 

7 Operasional rumah sakit pendidikan                                                                                                                                                                                                                         14.701.340.000 6,15% 28,60% 

8 Layanan perkantoran                                                                                                                                                                                                                                        193.318.810.000 80,82% 99,40% 

Jumlah 239.183.710.000 100,00% 88,41% 
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Pesentase realisasi anggaran yang bersumber dari APBN/RM pada DIPA 

Universitas Tadulako secara keseluruhan mencapai 88,41%, atau sebesar Rp. 

226.125.297.844 dari Rp. 239.183.710.000. 

Salah satu output yang realisasi paling rendah adalah operasional rumah sakit 

pendidikan yang hanya dapat mencapai 28,60% atau sebesar 

Rp.4.204.583.240 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 14.701.340.000. Hal ini 

disebabkan karena Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tadulako tidak 

beroperasi secara normal pasca bencana alam yang terjadi pada tanggal 28 

September 2018 yang mengakibatkan gedung rusak berat dan tidak dapat 

digunakan. 

Rangkaian dari penyebab rendahnya realisasi serapan anggran untuk Rumah 

Sakit Pendidikan Universitas Tadulako karena adanya pembatasan juknis 

penggunaan alokasi anggaran yang bersuber dari BOPTN khusus untuk 

RSPTN. Batasan junis penggunaannya hanya untuk operasional saja, 

sementara kebutuhan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tadulako pasca 

bencana adalah anggaran pembiayaan pemeliharaan/perbaikan, belanja 

modal sederhana alat kesehatan. 

Sedangkan persentase alokasi dan realisasi anggaran yang bersumber dari 

pendapatan BLU/PNBP  sebagai berikut: 

Tabel 3.11 Presentase Alokasi dan Realisasi Anggaran BLU  
Universitas Tadulako Tahun 2019 

Persentase Alokasi dan Realisasi  Anggran BLU Tahun 2019 

No Uraian Kegiatan Alokasi Persentase Realisasi 

1 Layanan Pendidikan 119.613.319.000 38,54% 95,90% 

2 Penelitian   22.988.197.000 7,41% 77,40% 

3 Pengabdian Masyarakat     1.708.601.000 0,55% 83,40% 

4 
Sarana/Prasarana Pendukung 
Pembelajaran  72.631.544.000 23,40% 93,50% 

5 
Sarana/Prasarana Pendukung 
Perkantoran        15.723.679.000 5,07% 86,20% 

6 Layanan Perkantoran                    77.700.349.000 25,04% 85,70% 

  Jumlah 310.365.689.000 100,00% 87,02% 
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Persentase realisasi anggaran DIPA petikan Universitas Tadulako 2019 

berdasarkan keluarannya sebagai berikut 

 

 

Grafik 3.3  Pagu Per Jenis Belanja Tahun 2019 

  
 

Persentase realisasi anggaran secara keseluruhan berdasarkan DIPA 

depenitif Unkiversitas Tadulako tahun 2019 sebesar 89,88% atau Rp. 

493.939.051.646 dari total anggran Rp. 549.549.399.000, sebagaimana pada 

grafik di bawah ini 
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Grafik 3.4 Distribusi Realisasi Anggaran dan 
 Total Realisasi Anggaran 

Pesentase capaian realisasi anggaran tahun 2019 jika dibandingkan dengan 

capaian realisasi anggaran Universitas Tadulako tahun 2018 mencapai 

86,11% atau Rp. 413.895.337.337 dari total anggaran Rp. 480.647.210.000, 

maka dengan demikia terjadi peningkatan persentase realisasi anggaran 

sebesar 3,33% pada tahun 2019. 

Demikian pula dengan alokasi anggran pada tahun 2019 sebesar Rp. 

549.549.399.000 sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 480.647.210.000, 

perbandingan total anggaran tersebut, maka pada tahu  2019 terjadi 

peningkatan sebesar 14,34% atau Rp.68.902.189.000.  
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BAB IV  

P E N U T U P 

 
Laporan sistem akuntabilitas kinerja Universitas Tadulako sebagai 

satker badan layanan umum pada Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi memberikan gambaran tentang capaian kinerja 

berdasarkan perjanjian kinerja yang diimplementasikan dalam rencana kerja 

dan anggaran tahun 2019 untuk mencapai visi Universitas Tadulako yaitu 

Unggul dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Pengembangan 

Pendidikan dan Penelitian, unggul dalam hal ini  adalah unggul dalam layanan 

kepada masyarakat berbasis pengembangan  tri dharma. 

Perjanjian kinerja yang ditanda tangani oleh Rektor selaku kuasa 

pengguna anggaran pada Universitas Tadulako dengan menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, berdasarkabn analisis capaian kinerja 

maka secara umum target sasaran yang tercermin dalam indicator kinerja 

utama (IKU) berhasil dicapai dan bahkan beberapa indikator lainnya melebihi 

dari yang ditargetkan. Namun sangat disadari pula bahawa beberapa indikator 

yang tidak mencapai, dan hal tersebut menjadi perhatian khusus untuk 

dilakukan peningkatan yang lebih baik pada tahun anggaran akan datang. 

Capaian indikator kinerja yang belum mencapai target secara garis 

besar antara lain ankreditasi program studi yang ditargetkan 5 (lima) program 

studi yang terakreditasi A, hanya dicapai 2 (dua) program studi dan akreditasi 

institusi gengan target akreditasi A hanya mencapai B, dan beberapa indicator 

yang dapat dilihat pada capaian kinerja terlampir.  

Peningkatan kinerja  pada capaian realisasi anggaran Universitas 

Tadulako tahun 2019 menjaci 89,88%, terjadi peningkatan 3,33% dari tahun 

2018, sedangkan persentase totral anggaran 2019 juga mengalami 

peningkatan 14,34% dari tahun sebelumnya. 

Beberapa indikator yang kinerjanya belum tercapai, akan menjadi 

komitmen oleh semua unsur terkait dalam lingkungan Universitas Tadulako 
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untuk lebih meningkatakan strategi pelaksanaannya untuk dapat mencapai 

kinerja yang lebih baik. 

Universitas Tadulako telah berkomitmen pada implementasi program 

kerja pada tahun akan datang untuk lebih meningkatkan produktivitas tri 

dharma pendidikan tinggi dalam mendukung visi Kementerian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Visi Universitas Tadulako. 
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