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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 

Esa atas berkat dan anugerah-Nya sehingga dapat 

menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2020 

sebagaimana untuk memenuhi kewajiban yang tertuang 

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. 

Dalam Laporan Kinerja tahun 2020 ini tersaji capaian kinerja yang disesuaikan 

dengan target yang tercantum pada Sasaran Renstra 2020-2024 yaitu terciptanya 

kelembagaan pendidikan tinggi yang berkualitas dan kehidupan akademik yang 

demokratis dan dinamis, terciptanya tata-pamong dan tata-kelola universitas 

secara sinergis dengan mengedepankan prinsip otonomi, efisiensi, transparan dan 

akuntabel yang berbasis pada ICT, terwujudnya Universitas Palangka Raya sebagai 

pusat penelitian dan pengembangan IPTEK yang berkelanjutan sebagai trend setter 

rawa gambut tropika, DAS dan lingkungannya yang bertaraf nasional maupun 

internasional; meningkatnya kerjasama yang berorientasi pada kemandirian dan 

tanggung jawab sosial Universitas Palangka Raya.  

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada setiap indikator yang telah 

ditetapkan dalam Renstra Universitas Palangka Raya 2020-20204 dengan 

berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar seluruh pihak yang 

mempunyai kepentingan memperoleh informasi yang jelas mengenai kinerja 

Universitas Palangka Raya. 

Sejalan dengan tersusunnya laporan Kinerja ini terdapat harapan untuk kami agar 

laporan ini dapat memenuhi tanggung jawab Universitas Palangka Raya dalam 

menjalankan tugas dan kinerja yang telah ditetapkan serta dapat menjadi tolak 

ukur dan juga pendorong dalam peningkatan kinerja Universitas Palangka Raya 

dalam masa mendatang. 

 

Palangka Raya,     Febuari 2021 

 

 

Dr. ANDRIE ELIA, SE., M.Si 

NIP. 195908121987011001
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud dan tekad Universitas Palangka Raya dalam 

melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur 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, serta Permenristekdikti No. 51 Tahun 2016 

tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

 

Dalam upaya sebagai satuan kerja yang menjunjung Tri Dharma Perguruan Tinggi membuat 

Universitas Palangka Raya berusaha untuk terus meningkatkan kinerja Universitas Palangka 

Raya dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka 

mengimplementasikan SAKIP secara baik adalah dengan melakukan perbaikan pada 

komponen SAKIP yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi 

kinerja dan capaian kinerja, serta menindaklanjuti catatan penting rekomendasi hasil 

evaluasi yang diberikan berbagai pihak guna mencapai sasaran dan tujuan dalam upaya 

membentuk tata kelola pemerintahan secara ideal. 

 

Sejalan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia bahwa Universitas Palangka Raya sebagai perguruan tinggi mempunyai tugas 

sesuai tridharma perguruan tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan dengan penjabaran 

sebagai berikut : 

• Melaksanakan dan mengembangkan Pendidikan Tinggi; 
• Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi; 
• Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat; 
• Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; 
• Melaksanakan kegiatan layanan administratif. 
 

Untuk menjalankan tugas tersebut maka ditetapkan sasaran strategis untuk tahun 2020 

beberapa indikator kinerja yang menjadi alat ukur dalam pencapaian sasaran tersebut. 

Pencapaian indikator pada tahun 2020 bisa dilihat sebagai berikut : 

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen 
Pendidikan Tinggi dengan 2 indikator kinerja yang ditetapkan dengan pencapaian 
kinerja fisik 87,23% dan realisasi anggaran 89,81%. 
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2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi dengan 2 
indikator kinerja yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja fisik 91,14% dan 
realisasi anggaran 93,47%. 

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kurikulum Dan Pembelajaran dengan 3 
indikator kinerja yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja fisik 90,37% dan 
realisasi anggaran 75,44%. 

4. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi dengan 3 indikator 
kinerja yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja fisik 91,09% dan realisasi 
anggaran 87,16%. 

 

Universitas Palangka Raya memberikan alokasi untuk mendukung capaian strategis 

sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja sebesar Rp.335.007.430.000,- dan realisasi 

anggaran sebesar Rp.301.635.625.182,- dengan persentase serapan sebesar 90,04%. Capaian 

serapan anggaran ini mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yang hanya 

mencapai 95,92%. 

 

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja yang tidak seluruhnya mencapai target 

ditemukan beberapa kendala yang menjadi faktor tidak tercapainya target yang ditetapkan 

sehingga memerlukan langkah untuk memaksimalkan kinerja diantaranya : 

1. mendorong seluruh potensi yang mempunyai dampak terhadap peningkatan kualitas 
lulusan, kualitas dosen, dan kualitas kurikulum dengan didukung oleh seluruh elemen 
pada universitas baik sarana, prasarana serta civitas akademika 

2. mempertajam fungsi koordinasi, sinergi, pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan 
pelaksanaan komponen terhadap seluruh indikator dengan menetapkan komitmen 
pada seluruh unit kerja. 

3. mendorong tingkat efesiensi dan efektivitas seluruh instrumen kebijakan yang ada.  
 

Kesamaan tujuan dan kekuatan, serta pemberdayaan maksimal terhadap seluruh sumber 

daya akan mampu meningkatkan kinerjanya sesuai peran dan tanggung jawab yang diberikan 

sehingga mampu mencapai target kinerja serta setiap output ataupun outcome pada seluruh 

indikator kinerja mempunyai dampak signifikan serta kontribusi positif terhadap layanan 

pendidikan di lingkungan Universitas seiring dengan pencapaian peningkatan mutu 

pendidikan, serta pengembangan ilmu dan teknologi. Semakin baiknya peningkatan kinerja 

yang dicapai diharapkan menjadikan Universitas Palangka Raya mampu menghasilkan ide, 

inovasi, civitas akademika berstandar kompetensi, serta perguruan tinggi yang mampu 

bersaing di tingkat nasional ataupun internasional. 
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A. GAMBARAN UMUM 
 

Universitas Palangka Raya (UPR) adalah sebuah Universitas Negeri yang didirikan pada 

tanggal 10 November 1963, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu 

Pengetahuan Republik Indonesia Nomor 141/1963 Tanggal 4 November 1963. Di usianya 

yang sudah mencapai lebih dari setengah abad ini, UPR telah berkembang cukup pesat seiring 

dengan dinamika perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan 

tinggi dengan organisasi yang sangat dinamis, pengembangan UPR di masa yang akan datang 

harus selalu didasarkan kepada situasi terkini dan kecenderungan di masa yang akan datang 

baik di lingkungan internal maupun eksternal. 

 

Dalam Surat Keputusan tersebut Universitas Negeri Palangka Raya terdiri atas 3 Fakultas 

yaitu Fakultas Ekonomi; Fakultas Pertanian; dan Fakultas Kehutanan. Dalam 

perkembangannya, sejak tahun 2000 berdiri Fakultas Teknik dan tahun 2003 didirikan 

Fakultas Hukum, tahun 2012 berdirilah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tahun 2013 

berdiri Fakultas Kedokteran dan pada tahun 2018 berdirilah Fakultas MIPA. Sehingga sampai 

sekarang Universitas Palangka Raya telah memiliki 8 Fakultas yaitu : 1. Fakultas Ekonomi 

(F.E.), 2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), 3. Fakultas Pertanian (Faperta), 4. 

Fakultas Teknik ( F.T.), 5. Fakultas Hukum (F.H.), 6. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), 

7. Fakultas Kedokteran ( F.K.) dan 8. Fakultas MIPA. Disamping itu, berdasarkan Surat 

Keputusan Rektor nomor 382/H24/KP/2008 tanggal 15 September 2008 didirikanlah 

Program Magister yaitu Program Pascasarjana (P.Ps.) dan pada tahun 2016 telah didirikan 

Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan. 

Universitas Palangka Raya mempunyai Visi yaitu menjadi perguruan tinggi terbaik dalam 

menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, bermoral Pancasila dan berdaya 

saing tinggi. (Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 

Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya). 

 

Sebagai Satuan Kerja pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Palangka 

Raya merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan 

didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi serta 

memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dilengkapi dengan 

penetapan kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB No 29 tahun 2010 tentang Panduan 

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan kumpulan informasi yang tersusun secara 

sistematis, tentang gambaran nyata tingkat akuntabilitas kinerja organisasi. Laporan 

Akuntabilitas Kinerja disusun secara tertulis, sistematis, periodik, dan melembaga sebagai 

perwujudan normatif pertanggungjawaban kepada pihak pemberi mandat.  
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Sesuai Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2020, Universitas Palangka 

Raya berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran negara. Guna 

mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan /kegagalan) target kinerja dan sebagai bahan 

evaluasi kinerja, diperlukan suatu informasi capaian target kinerja atas penetapan kinerja 

tersebut. 

 

B. DASAR HUKUM 
 

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Universitas Palangka Raya adalah : 

 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah; 

 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di 
Lingkungan Instansi Pemerintah; 

 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 

 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

 Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 
2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas 
Palangka Raya; 

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan; 

 Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 
509/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya 
Periode 2018-2022. 

 
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI 
 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor : 47 tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya, tugas pokok Universitas 

Palangka Raya adalah Menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat 

Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam Berbagai Rumpun Ilmu Pengetahuan 

dan/atau Teknologi dan jika Memenuhi Syarat dapat Menyelenggarakan Pendidikan 

Profesi. 
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Untuk menjalankan tugas pokok dimaksud, maka Universitas Palangka Raya mempunyai 

fungsi : 

 Melaksanakan dan mengembangkan Pendidikan Tinggi; 

 Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi; 

 Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat; 

 Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan 
lingkungan; 

 Melaksanakan kegiatan layanan administratif. 
 

Dengan tugas pokok dan fungsi dimaksud tentulah Universitas Palangka Raya memegang 

peranan yang cukup strategis dan menentukan dalam usaha mensukseskan Pembangunan 

Nasional di daerah, khususnya di Kalimantan Tengah. Agar kebijakan yang dikembangkan di 

Universitas Palangka Raya dapat selalu sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan maka penetapan kebijakan di Universitas Palangka Raya selalu 

diupayakan sejalan dengan tujuan strategis Kemdikbud yang dijabarkan dalam 5 (lima) 

sasaran strategis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dalam 

kurun waktu 2020-2024 

 

Untuk mencapai hal tersebut, pengelolaan UPR untuk periode tahun 2020-2024 akan 

difokuskan kepada empat prioritas utama, yaitu peningkatan kapasitas finansial, 

pengembangan teknologi, sumber daya manusia dan tata kelola universitas. Kondisi yang 

ingin dicapai dengan peningkatan keempat prioritas utama tersebut adalah: 

Pertama, dalam pengembangan kapasitas finansial UPR diharapkan mampu 

menyediakan/menyelenggarakan pembiayaan untuk menjalankan secara akuntabel dan 

transparan amanat tridharma perguruan tinggi tidak hanya bergantung pada sumber-sumber 

pembiayaan baku yang terbatas (APBN/PNBP), tetapi juga mampu membiayai dirinya sendiri 

dari sumber- sumber lain (self-finance) yang sah. 

Kedua, dalam pengembangan kapasitas teknologi, UPR mampu mengembangkan teknologi, 

tidak hanya untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi tetapi juga mampu 

menghasilkan produk-produk inovasi dengan high technology yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Ketiga, pengembangan sumber daya manusia yaitu tersedianya tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan berkualitas dengan kuantitas yang sesuai untuk keperluan sekarang maupun 

dimasa mendatang, credible dan efektif dalam menghadapi perubahan perkembangan dunia. 

Keempat, tata kelola universitas yang berkualitas yaitu upaya pengelolaan universitas sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat berkembang sesuai 

dengan keperluannya saat ini maupun dimasa mendatang. 
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Keempat prioritas kegiatan tersebut akan dapat terlaksana dengan baik bila semua 

komponen/civitas akademika mempunyai kesamaan pandangan dan tujuan terhadap 

pembangunan universitas. Untuk itu diperlukan suatu pola manajemen sinergis yang 

merupakan upaya pengelolaan universitas agar dapat teratur dan terkendali, bekerja secara 

bersama-sama, sehingga menghasilkan suatu output bersama yang lebih besar dibandingkan 

dengan output yang dihasilkan sendiri-sendiri. 

Mengacu pada strategi dan kebijakan di tingkat pusat tersebut, kebijakan yang ditempuh 

oleh Universitas Palangka Raya, dalam upaya mengembangkan diri dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut : 

i) Pemerataan Pendidikan Tinggi diartikan sebagai pemerataan kesempatan belajar 
bagi penduduk kelompok usia 19 – 24 tahun untuk memperoleh pendidikan 
tinggi, yang tercermin dari semakin tingginya Angka Partisipasi Kasar (APK) 
Pendidikan Tinggi di Kalimantan Tengah. Pemerataan kesempatan dicapai 
melalui peningkatan daya tampung fakultas/ jurusan/program studi yang ada 
serta pembentukan fakultas/jurusan dan program studi baru yang relevan; 

ii) Memenuhi persyaratan standar minimal penyelenggaraan program reguler 
pendidikan  Pascasarjana, Sarjana dan Diploma secara efektif dan efisien sesuai 
dengan ketentuan yang diisyaratkan khususnya yang berkenaan dengan upaya 
meningkatkan kualitas Proses Belajar Mengejar dan rangka menciptakan 
Academic Atmosphere yang semakin kondusif, dengan didukung oleh 
tersedianya prasarana dan sarana pendidikan yang baik dan memadai;  

iii) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga akademik untuk menyelenggarakan 
pendidikan tinggi dengan upaya meningkatkan rasio tenaga akademik 
berpendidikan S2 dan S3 yang mengajar pada setiap program studi jenjang S-1; 

iv) Peningkatan relevansi pendidikan dilakukan melalui penyempurnaan kurikulum, 
khususnya kurukulum lokal agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja.  
Peningkatan relevansi dan kualitas penelitian dimaksudkan untuk meningkatkan 
keterkaitan dan kesepadanan penyelenggaraan penelitian yang mendukung 
pembangunan nasional dan daerah serta membangun jalinan kemitraan kerja 
melalui kerjasama penelitian dengan instansi pemerintah, swasta baik ditingkat 
pusat maupun daerah; 

v) Memperluas wawasan staf UPR mengenai keperluan dan masalah aktual yang 
dihadapi oleh masyarakat,  diupayakan pola kemitraan dalam bidang ilmu dan 
teknologi melalui kerjasama yang saling bermanfaat antara UPR dengan industri, 
lembaga, atau instansi relevan lainnya, serta pembangunan saluran masukan 
dalam rangka meningkatkan relevansi dan kualitas program-program UPR. 
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Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor : 47 tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya, Universitas Palangka Raya 

mempunyai susunan Organisasi terdiri dari : 

a. Senat; 
b. Rektor dan Wakil Rektor; 
c. Satuan Pengawasan Internal; 
d. Dewan Pertimbangan; 
e. Fakultas : 
1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
2. Fakultas Ekonomi; 
3. Fakultas Pertanian; 
4. Fakultas Teknik;    
5. Fakultas Hukum; 
6. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 
7. Fakultas Kedokteran; 
8. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; 
f. Program Pascasarjana (S2) dan Doktor (S3); 
g. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 
h. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan; 
i. Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan; 
j. Biro Umum dan Keuangan; 
k. Unit Pelaksana Teknis : 
1. Perpustakaan; 
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi; 
3. Laboratorium Lahan Gambut; 
4. Laboratorium Terpadu; 
5. Laboratorium Alam; 
6. Bahasa. 

 
Adapun Kedudukan, Tugas dan fungsi dalam organisasi masing-masing adalah : 

a. Rektor merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan 
dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik dan non-akademik serta 
pengelolaan UPR untuk dan atas nama menteri. Rektor mempunyai tugas 
memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan 
hubungannya dengan lingkungan. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Rektor 
dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil Rektor yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Rektor. 

b. Wakil Rektor terdiri atas : 

 Wakil Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Rektor dalam 
memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada 
masyarakat dan kegiatan kerja sama; 

 Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Rektor 
dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum, 
perencanaan, system informasi, kepegawaian dan keuangan; 
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 Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu 
Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan 
kemahasiswaan, alumni dan layanan kesejahteraan mahasiswa; 

c. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Rektor. Fakultas mempunyai tugas 
mengoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, 
dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Fakultas terdiri atas : Dekan dan Wakil Dekan, Senat Fakultas, 
Bagian Tata Usaha, Jurusan/Bagian dan Laboratorium/Bengkel/Studio. 

d. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan 
sebagian tugas pokok dan fungsi UPR yang berada di bawah Rektor. Pasca Sarjana 
mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program 
doctor untuk ilmu multidisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu program 
magister dan program doctor yang diselenggarakan oleh fakultas. Pascasarjana 
terdiri atas: Direktur dan Wakil Direktur; Program Studi; dan Subbagian Tata 
Usaha. 

e. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) mempunyai 
tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas : Ketua; Sekretaris; Bagian Tata 
Usaha; Pusat; dan Kelompok jabatan fungsional. 

f. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan 
(LP3MP) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, 
dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan pembelajaran dan 
penjaminan mutu pendidikan. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan 
Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) terdiri atas : Ketua; Sekretaris; Bagian Tata 
Usaha; Pusat; dan Kelompok jabatan fungsional. 

g. Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan (BAKP) mempunyai tugas 
melaksanakan layanan teknis dan administratif di bidang akademik, pembinaan 
kemahasiswaan dan alumni, perencanaan dan kerja sama. Biro Akademik, 
Kemahasiswaan dan Perencanaan terdiri atas : Bagian Akademik dan Kerja Sama, 
Bagian Kemahasiswaan, Bagian Perencanaan dan Kelompok Jabatan Fungsional; 

h. Biro Umum dan Keuangan (BUK) mempunyai tugas melaksanakan urusan 
ketatausahaan, hokum, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, 
keuangan dan pengelolaan barang milik negara.  Biro Umum dan Keuangan 
terdiri atas : Bagian Umum, Hukum, Tatalaksana dan Barang Milik Negara; Bagian 
Kepegawaian; Bagian Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional; 

i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur penunjang akademik/sumber 
belajar UPR yang terdiri dari : UPT. Perpustakaan; UPT. Pusat Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK); UPT. Laboratorium Lahan Gambut; UPT. Laboratorium 
Terpadu; UPT. Laboratorium Alam dan UPT. Bahasa.   
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A. RENCANA STRATEGIS 
 

Untuk memberikan arah dalam upaya pengembangan Universitas Palangka Raya pada 

periode Tahun 2020 s.d. 2024 telah ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi  

sebagai berikut : 

 

A.1. VISI 
 

Peningkatan daya saing UPR melalui manajemen sinergis berbasis Information and 

Communication Technologies (ICT) yang efisien, akuntabel dan transparan. 

 

A.2. MISI 
 

“Melaksanakan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan” 

 

 Menciptakan kehidupan akademik yang demokratis dan dinamis dengan 
mendayagunakan SDM secara optimal, transparan dan akuntabel; 

 Menerapkan tata-pamong dan tata-kelola universitas berazas otonomi, evaluasi dan 
akuntabilitas yang bermuara pada peningkatan akreditasi institusi; 

 Mewujudkan pengembangan IPTEK Universitas Palangka Raya sebagai 

 trend setter daerah rawa gambut tropika, DAS dan lingkungannya yang bertaraf 
nasional maupun internasional melalui kegiatan riset berbasis budaya lokal; 

 Meningkatkan citra Universitas Palangka Raya di masyarakat melalui kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat; 

 Meningkatkan dan mengembangkan networking untuk mempercepat peningkatan 
kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama; 

 Membangun dan mengembangkan sistem manajemen menuju efisiensi dan 
profesionalitas; 

 Mengembangkan sistem teknologi informasi demi terwujudnya perguruan tinggi 
yang unggul, mandiri, kreatif, inovatif dan kompetitif; 

 Meningkatkan tanggung jawab sosial Universitas Palangka Raya bersinergi dengan 
Pemerintah Daerah. 

  

A.3. TUJUAN 
 

Universitas Palangka Raya adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang memiliki tujuan sebagai 

berikut :  

a. Terlaksananya pendidikan yang berkualitas berdasarkan standar nasional 
pendidikan; 
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b. Terciptanya kehidupan akademik yang demokratis dan dinamis dengan 
mendayagunakan SDM secara optimal, transparan dan akuntabel; 

c. Terciptanya tata-pamong dan tata-kelola universitas berazas otonomi, evaluasi dan 
akuntabilitas yang bermuara pada peningkatan akreditasi institusi; 

d. Terwujudnya pengembangan IPTEK Universitas Palangka Raya sebagai trend setter 
rawa gambut tropika, DAS dan lingkungannya yang bertaraf nasional maupun 
internasional dari meningkatnya hasil-hasil riset dosen dan mahasiswa; 

e. Semakin membaiknya citra Universitas Palangka Raya di masyarakat seiring dengan 
meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen 
dan mahasiswa; 

f. Meningkatkan dan berkembangnya networking untuk mempercepat peningkatan 
kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama; 

g. Membangun dan berkembangnya sistem manajemen menuju efisiensi dan 
profesionalitas; 

h. Berkembangnya sistem teknologi informasi menuju perguruan tinggi yang unggul, 
mandiri, kreatif, inovatif dan kompetitif; dan 

i. Meningkatkan tanggung jawab sosial Universitas Palangka Raya dengan 
sinergisitasantara UPR danstakeholders. 

 
 

A.4. SASARAN 
 

Tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam 9 (sembilan) sasaran strategis sesuai 

dengan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 2020-2024. 

Sasaran strategis tersebut adalah: 

a. Meningkatnya status akreditasi institusi dan program studi; 
b. Meningkatnya suasana akademik yang demokratis dan dinamis; 
c. Terlaksanannya standar pengelolaan Universitas Palangka Raya berdasarkan standar 

nasional pendidikan tinggi; 
d. Meningkatnya kuantitas dan kualitas IPTEKS dan Inovasi yang berfokus kepada Pola 

Ilmiah Pokok Universitas Palangka Raya; 
e. Meningkatkan kontribusi Universitas Palangka Raya terhadap pembangunan sosial 

kemasyarakatan melalui kegiatan-kegiatan pengabdian yang dilaksanakan dosen dan 
mahasiswa; 

f. Meningkatnya kuantitas dan kualitas program-program kerjasama baik dengan pihak 
dalam dan luar negeri di Universitas Palangka Raya; 

g. Terlaksananya reformasi birokrasi di lingkungan Universitas Palangka Raya; 
h. Terlaksananya sistem manajemen berbasis ICT, dan 
i. Sinergisitas antara UPR dan stakeholders. 
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A.5. STRATEGI 
 

Sembilan sasaran strategis (SS) diatas dikelompokan menjadi 4 strategi besar sebagai berikut: 

 Empat Kelompok Besar Sasaran Strategis 

 

Sasaran Strategis 
Empat Kelompok Besar 

Sasaran Strategis 

1. Meningkatnya status akreditasi institusi 
dan program studi; 

2. Meningkatnya suasana akademik yang 
demokratis dan dinamis 

1. Terciptanya kelembagaan pendidikan 
tinggi yang berkualitas dan kehidupan 
akademik yang demokratis dan dinamis. 

3. Terlaksanannya standar pengelolaan 
Universitas Palangka Raya berdasarkan 
standar nasional pendidikan tinggi; 

2. Terciptanya tata-pamong dan tata-kelola 
universitas secara sinergis dengan 
mengedepankan prinsip otonomi, 
efisiensi, transparan dan akuntabel yang 
berbasis pada ICT 

4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas IPTEK 
dan Inovasi yang berfokus kepada Pola 
Ilmiah Pokok Universitas Palangka Raya; 

5. Meningkatnya kontribusi Universitas 
Palangka Raya terhadap pembangunan 
sosial kemasyarakatan; 

3. Terwujudnya Universitas Palangka Raya 
sebagai pusat penelitian dan 
pengembangan IPTEK yang berkelanjutan 
sebagai trend setter rawa gambut tropika, 
DAS dan lingkungannya yang bertaraf 
nasional maupun internasional; 

6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas 
program-program kerjasama di 
Universitas Palangka Raya; 

7. Terlaksananya reformasi birokrasi di 
lingkungan Universitas Palangka Raya; 

8. Terlaksananya sistem manajemen berbasis 
ICT, dan 

9. Sinergisitas antara UPR dan 
10. stakeholders. 

4. Meningkatnya kerjasama yang 
berorientasi pada kemandirian dan 
tanggung jawab sosial Universitas 
Palangka Raya 

 

Dengan demikian, strategi untuk mencapai 4 (empat) kelompok besar Sasaran Strategis 

tersebut dijabarkan dalam Sasaran Program sebagai berikut: 

Sasaran 1 : Terciptanya kuantitas dan  kualitas  kelembagaan  pendidikan  tinggi yang 

berkualitas dan kehidupan akademik yang demokratis dan dinamis. 

Strategi untuk mencapai sasaran 1: 

1. Program pengembangan kelembagaan dengan mendirikan fakultas atau pusat-
pusat studi baru yang mendukung pola ilmiah pokok (PIP); 

2. Program peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran 
yang terstandarisasi; 
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3. Program peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang 
menunjang kehidupan akademik yang demokratis; 

4. Program peningkatan akreditasi program studi minimal B dan akreditasi institusi 
menuju A; 

5. Program peningkatan sistem pembelajaran dan kurikulum berbasis kompetensi 
selaras/mengacu KKNI; 

6. Program peningkatan jumlah dosen yang berkualifikasi S3 dan kompetensi 
tenaga pendidik dan kependidikan sesuai bidang tugasnya; 

7. Program peningkatan kualitas layanan akademik dan non akademik kepada 
mahasiswa, dosen, Tendik maupun masyarakat dengan membangun dan 
memberdayakan unit layanan terpadu (ULT); 

8. Program peningkatan program kreativitas dan kompetensi softskill 
9. mahasiswa; 
10. Program peningkatan penerimaan bantuan biaya pendidikan 

(beasiswa). 
 

Sasaran 2 : Terciptanya tata-pamong dan tata-kelola universitas  secara sinergis dengan 

mengedepankan prinsip otonomi, efisiensi, transparan dan akuntabel yang berbasis pada 

ICT; 

Strategi untuk mencapai sasaran 2: 

1. Program peningkatan efisiensi perencanaan anggaran dengan menerapkan 
sistem penganggaran dan pelaporan berbasis ICT; 

2. Program peningkatan produk aturan yang menjamin tata kelola efisien, 
transparan dan akuntabel; 

3. Program peningkatan monitoring dan evaluasi dalam tata kelola universitas 
dengan mengoptimalisasi peran satuan pengawas internal sebagai konsultan dan 
Quality Assurance di unit kerja; 

4. Program pengembangan sistem informasi teknologi terintegrasi; 
5. Program peningkatan lingkungan kampus yang kondusif dengan mencanangkan 

dan melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBMM; 
6. Program peningkatan opini wajar tanpa pengecualian oleh audit eksternal; 
7. Program dukungan manajemen untuk pembelajaran dan kemahasiswaan; 
8. Program peningkatan akuntabilitas dan pelaporan dengan pelaksanaan hasil 

tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pengawasan internal dan eksternal . 
 

Sasaran 3 : Terwujudnya Universitas Palangka Raya sebagai pusat penelitian dan 

pengembangan IPTEK yang berkelanjutan sebagai trend setter rawa gambut tropika, DAS dan 

lingkungannya yang bertaraf nasional maupun internasional; 

Strategi untuk mencapai sasaran 3: 

1. Meningkatkan Produktivitas Dosen dengan program peningkatan produk hasil 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

2. Program peningkatan pengembangan IPTEK Strategis. 
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Sasaran 4 : Meningkatnya kerjasama yang berorientasi pada kemandirian dan tanggung 

jawab sosial Universitas Palangka Raya 

Strategi untuk mencapai sasaran 4: 

1. Program peningkatan kerjasama regional dan nasional; 
2. Program peningkatan kerjasama internasional; 
3. Program peningkatan kerjasama kemitraan dalam dan luar negeri; 
4. Program pengembangan teknologi dan produk unggulan yang tepat guna; 

Program peningkatan kerjasama dalam rangka penyerapan lulusan; 
5. Program peningkatan kerjasama CSR yang berkontribusi terhadap pengelolaan 

lembaga. 
 

A.6. RENCANA KINERJA TAHUNAN 
 

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran Renstra dalam target tahunan dan media 

penghubung antara Renstra dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai 

kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun. 

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penyusunan indikator kinerja 

dan target berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Komponen RKT terdiri dari 

Sasaran strategis,  Indikator kinerja, dan target-target, dirumuskan untuk merencanakan 

program dan kegiatan yang akan diusulkan di dalam RKAKL/DIPA. 

 

A.7. PENETAPAN KINERJA 
 

Penetapan Kinerja merupakan dokumen pernyataan Kinerja/ Perjanjian Kinerja antara atasan 

dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan 

sumber daya yang dimiliki instansi.  
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Sebagaimana dokumen anggaran yang telah diterima oleh Universitas Palangka Raya pada 

Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan beberapa Program dan Kegiatan yang sekaligus juga 

dapat dijadikan sebagai indikator untuk melihat kinerja Universitas Palangka Raya yang 

tersaji dalam tabel berikut : 

 

Penetapan Kinerja ( PK ) Universitas Palangka Raya Tahun 2020 

 

SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA 

ANGGARAN 

( Rp. ) 

Meningkatnya 

Tata Kelola 

Satuan Kerja di 

Lingkungan 

Ditjen 

Pendidikan 

Tinggi 

Rata-Rata Predikat SAKIP Satker 

Minimal BB 
BB Predikat 6.998.716.000 

Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran 

Atas Pelaksanaan RKA-Kl Satker 

Minimal 80 

80 nilai 261.641.431.000 

Meningkatnya 

Kualitas 

Lulusan 

Pendidikan 

Tinggi 

Persentase Lulusan S1 dan 

D4/D3/D2 yang Berhasil 

Mendapatkan Pekerjaan; 

Melanjutkan Studi; dan Menjadi 

Wiraswasta 

55,00 % 43.540.277.000 

Persentase Lulusan S1 dan 

D4/D3/D2 yang Menghabiskan 

Paling Sedikit 20 (Dua Puluh) SKS di 

Luar Kampus; atau Meraih Prestasi 

Paling Rendah Tingkat Nasional 

20,00 % 5.405.958.000 

Meningkatnya 

Kualitas Dosen 

Pendidikan 

Tinggi 

Persentase Dosen yang Berkegiatan 

Tridarma di Kampus Lain di QS100 

Berdasarkan Bidang Ilmu (QS100 by 

Subject), Bekerja Sebagai Praktisi di 

Dunia Industri, atau Membina 

Mahasiswa yang Berhasil Meraih 

Prestasi Paling Rendah Tingkat 

Nasional Dalam 5 (Lima) Tahun 

15,00 % 2.370.689.000 

Persentase Dosen Tetap 

Berkualifikasi Akademik S3; Memiliki 

Sertifikat Kompentensi/Profesi yang 

Diakui Oleh Industri dan Dunia Kerja; 

atau Berasal Dari Kalangan Praktisi 

Profesional, Dunia Industri, atau 

Dunia Kerja 

30,00 % 6.801.129.000 

Jumlah Keluaran Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat 
0,10 

hasil 

penelitian 
3.448.741.000 
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yang Berhasil Mendapat Rekognisi 

Internasional atau Diterapkan Oleh 

Masyarakat Per Jumlah Dosen 

per 

jumlah 

dosen 

Meningkatnya 

Kualitas 

Kurikulum Dan 

Pembelajaran 

Persentase Prodi S1 dan D4/D3/D2 

yang Melaksanakan Kerjasama 

dengan Mitra 

35,00 % 888.244.000 

Persentase Mata Kuliah S1 dan 

D4/D3/D2 yang Menggunakan 

Metode Pembelajaran Pemecahan 

Kasus (Case Method) atau 

Pembelajaran Kelompok Berbasis 

Projek (Team-Based Project) Sebagai 

Bobot Evaluasi 

25,00 % 2.690.228.000 

Persentase Program Studi S1 dan 

D4/D3/D2 yang Memiliki Akreditasi 

atau Sertifikat Internasional yang 

Diakui Pemerintah 

2,50 % 1.222.017.000 

JUMLAH 335.007.430.000 
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kuntabilitas kinerja yang dicapai 

Universitas Palangka Raya selama 

tahun 2020,  khususnya pada tingkat 

input, output dan outcome, yang 

berkaitan dengan Sasaran pada Rencana 

Kinerja Tahunan (RKT) maupun 

Penetapan Kinerja (PK) Universitas 

Palangka Raya Tahun 2020 yaitu : 

 Meningkatnya Tata Kelola Satuan 
Kerja di Lingkungan Ditjen 
Pendidikan Tinggi; 

 Meningkatnya Kualitas Lulusan 
Pendidikan Tinggi; 

 Meningkatnya Kualitas Kurikulum 
Dan Pembelajaran; 

 Meningkatnya Kualitas Dosen 
Pendidikan Tinggi; 

 

A 
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Dalam Sasaran Strategis ini terdapat dua 

aspek yang menjadi indikator yaitu 

Meningkatnya Rata-Rata Predikat SAKIP 

Satker Minimal BB, dan Rata-Rata Nilai 

Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-Kl 

Satker Minimal 80 yang tingkat capaiannya 

terukur secara sistematis berdasarkan 

ketentuan yang berlaku. 

 

Pemberikan dukungan dalam Sasaran 

Strategis ini untuk indikator “Meningkatnya 

Rata-Rata Predikat SAKIP”, maka satuan 

kerja harus mengikut kebijakan terkait 

penerapan sistem dalam upaya peningkatan 

pertanggungjawaban dan pelaporan secara 

tertib, teratur serta efektif dengan 

menggunakan Sistem Akuntabitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) seperti yang 

tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan 

tersebut dijelaskan bahwa SAKIP adalah 

rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, 

alat dan prosedur yang dirancang untuk 

tujuan penetapan dan pengukuran, 

pengumpulan data, pengklarifikasian, 

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada 

instansi pemerintah, dalam rangka 

pertanggungjawaban dan peningkatan 

kinerja instansi pemerintah.  

Dalam mencapai target sasaran strategis 

pada aspek“Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran 

Atas Pelaksanaan RKA-Kl Satker” perlu 

mengikuti segala ketentuan seperti yang 

tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia nomor 214 tentang 

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran 

atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 

Evaluasi Kinerja Anggaran merupakan proses 

untuk melakukan pengukuran, penilaian, 

dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun 

anggaran berjalan dan tahun anggaran 

sebelumnya untuk menyusun rekomendasi 

dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. 

Dalam hal predikat SAKIP, pada tahun 

pelaporan ini UPR berhasil meraih predikat 

BB dengan persentase capaian 100%, 

sedangkan nilai rata-rata kinerja anggaran 

atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 80, 

UPR mendapatkan nilai sebesar 87,86% 

dengan rincian Nilai Evaluasi Kinerja 

Anggaran (EKA) memperoleh nilai sebesar 

82,86%, sedangkan untuk Nilai Indikator 

Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 

memperoleh nilai sebesar 95,1%.

 

 

  
Screenshoot SIMPROKA 
Nilai Total Kinerja UPR Tahun 2020 
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Meningkatnya Kualitas lulusan UPR pada sasaran strategis ini menurut penjelasan teknis 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2-2020 dilihat dari dua indikator utama 

yaitu Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Berhasil Mendapatkan Pekerjaan; 

Melanjutkan Studi; dan Menjadi Wiraswasta, dan Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang 

Menghabiskan Paling Sedikit 20 (Dua Puluh) SKS di Luar Kampus; atau Meraih Prestasi Paling 

Rendah Tingkat Nasional. Rincian capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada 

target dan realisasi masing-masing indikator. 

IKSS 2.1. Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Berhasil Mendapatkan 

Pekerjaan; Melanjutkan Studi; dan Menjadi Wiraswasta 
 

Pada tahun 2020 berdasarkan hasil analisis kinerja untuk pencapaian pada indikator Jumlah 

Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Berhasil Mendapatkan Pekerjaan; Melanjutkan Studi; dan 

Menjadi Wiraswasta ini memiliki jumlah sebesar 1.316 lulusan mahasiswa yang memenuhi 

kriteria dari total lulusan sebesar 2.364 lulusan mahasiswa sehingga persentase pada 

indikator ini sebesar 55,67%. Persentase pada indikator ini bila dibandingkan dengan 

persentase target yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Rektor dengan Kemdikbud Tahun 

2020  senilai 55% akan memperoleh persentase capaian indikator sebesar 101,22%. Hal 

tersebut secara jelas dapat diuraikan sebagai berikut : 

Uraian 
Jumlah 
(Orang) 

Lulusan mahasiswa yang: 
a. mendapatkan pekerjaan; dan/atau 
b. melanjutkan studi; dan/atau 
c. menjadi wiraswasta. 

1316 

Total Jumlah Lulusan 2019 2.364 

Persentase 55,67% 

  

Persentase Capaian IKU 2.1.  

  

Capaian IKU 2.1. 55,67% 

Target Capaian 55% 

Persentase Capaian 101,22% 
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Hal ini disebabkan beberapa dari lulusan tidak memenuhi salah satu kriteria yang ditetapkan 

seperti gaji minimal 120% dari Upah Minimum Regional (UMR) serta penerimaan pekerjaan 

yang melebihi dari 6 bulan. Melihat perkembangan kebutuhan kualitas lulusan ini perlu 

diadakan beberapa program kegiatan dengan orientasi mempersiapkan kesiapan lulusan 

dalam memperoleh kualitas kerja yang sesuai dengan standar nasional serta memberikan 

bekal kemandirian dalam melihat peluang bisnis serta menciptakan usaha kerja mandiri 

sehubungan dengan kemampuan mahasiswa berwirausaha. Hal tersebut harus sejalan 

dengan memberikan dorongan dalam pelaksanaan tracer study yang lebih kreatif dalam 

menjaring respon lulusan mahasiswa sehingga mampu menjawab kebutuhan universitas 

dalam melaksanakan peningkatan kualitas lulusan. 

 

IKSS 2.2. Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Menghabiskan Paling Sedikit 

20 (Dua Puluh) SKS di Luar Kampus; atau Meraih Prestasi Paling Rendah Tingkat 

Nasional 
 

Pada tahun 2020 berdasarkan hasil analisis kinerja untuk pencapaian pada indikator Jumlah 

Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Menghabiskan Paling Sedikit 20 (Dua Puluh) SKS di Luar 

Kampus; atau Meraih Prestasi Paling Rendah Tingkat Nasional ini memiliki jumlah sebesar 

438 lulusan mahasiswa yang memenuhi kriteria dari total lulusan sebesar 2.358 lulusan 

mahasiswa sehingga persentase pada indikator ini sebesar 20,27%. Persentase pada 

indikator ini bila dibandingkan dengan persentase target yang tertuang pada Perjanjian 

Kinerja Rektor dengan Kemdikbud Tahun 2020  senilai 20 % akan memperoleh persentase 

capaian indikator sebesar 101,36%. Hal tersebut secara jelas dapat diuraikan sebagai berikut: 

Uraian 
Jumlah 
(Orang) 

Jumlah lulusan mahasiswa: 
a. mendapatkan 20 SKS di Luar 
Kampus; dan/atau 
b. meraih prestasi 

478 

Total Jumlah Lulusan 2020 2.358 

Persentase 20,27% 

  

Persentase Capaian IKU 2.2.  

  

Capaian IKU 2.2. 20,27% 

Target Capaian 20% 

Persentase Capaian 101,36% 

 

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa kegiatan  mahasiswa di luar kampus masih belum 

mencukupi persyaratan minimum 20 SKS. Langkah strategis dalam mengatasi permasalahan 

itu adalah melalui peningkatan program kegiatan baik di tingkat program studi sampai pada 
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tingkat fakultas yang mendukung kegiatan di luar kampus bagi mahasiswa dengan menyusun 

dan mengembangkan kurikulum berbasis Mahasiswa Belajar Kampus Merdeka, serta 

meningkatkan jumlah kerjasama antar program studi tingkat universitas maupun nasional 

dalam menerapkan sistem Permata Sakti atau transfer kredit, dan juga melakukan kerjasama 

dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah maupun perusahaan berbasis kegiatan penelitian. 

 

 

Meningkatnya kualitas dosen UPR pada sasaran strategis ini menurut penjelasan teknis 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2-2020 dilihat dari tiga indikator utama 

yaitu Persentase Dosen yang Berkegiatan Tridarma di Kampus Lain di QS100 Berdasarkan 

Bidang Ilmu (QS100 by Subject), Bekerja Sebagai Praktisi di Dunia Industri, atau Membina 

Mahasiswa yang Berhasil Meraih Prestasi Paling Rendah Tingkat Nasional Dalam 5 (Lima) 

Tahun, Persentase Dosen Tetap Berkualifikasi Akademik S3; Memiliki Sertifikat 

Kompentensi/Profesi yang Diakui Oleh Industri dan Dunia Kerja; atau Berasal Dari Kalangan 

Praktisi Profesional, Dunia Industri, atau Dunia Kerja, Jumlah Keluaran Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau 

Diterapkan Oleh Masyarakat Per Jumlah Dosen. Rincian capaian kinerja sasaran strategis ini 

dapat dilihat pada target dan realisasi masing-masing indikator. 

 

IKSS 3.1. Persentase Dosen yang Berkegiatan Tridarma di Kampus Lain di QS100 

Berdasarkan Bidang Ilmu (QS100 by Subject), Bekerja Sebagai Praktisi di Dunia 

Industri, atau Membina Mahasiswa yang Berhasil Meraih Prestasi Paling Rendah 

Tingkat Nasional Dalam 5 (Lima) Tahun 
 

Pada tahun 2020 berdasarkan hasil analisis kinerja untuk pencapaian pada indikator Jumlah 

Dosen yang Berkegiatan Tridarma di Kampus Lain di QS100 Berdasarkan Bidang Ilmu (QS100 

by Subject), bekerja sebagai praktisi di Dunia Industri, dan/atau membina mahasiswa yang 

berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (Lima) tahun memiliki jumlah 

sebesar 107 dosen yang memenuhi kriteria dari total dosen sebesar 705 dosen sehingga 

persentase pada indikator ini sebesar 15,18%. Persentase pada indikator ini bila 

dibandingkan dengan persentase target yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Rektor dengan 

Kemdikbud Tahun 2020  senilai 15 % akan memperoleh persentase capaian indikator sebesar 

101,18%. Hal tersebut secara jelas dapat diuraikan sebagai berikut : 
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Uraian 
Jumlah  
(orang) 

Kriteria dosen tetap yang: 
a. Melakukan Tri Dharma di 
Kampus Lain; 
b. sebagai Praktisi; 
c. membimbing mahasiswa 
berprestasi dalam Kompetisi 

107 

Jumlah Dosen 705 

Persentase 15,18% 

 

Persentase Capaian IKU 3.1.  

  
Capaian IKU 3.1. 15,18% 

Target Capaian 15% 

Persentase Capaian 101,18% 

 

Hal ini disebabkan beberapa dosen belum memenuhi salah satu kriteria yang ditetapkan 

pada indikator ini. Langkah strategis dalam mengatasi permasalahan itu adalah dengan 

meningkatkan program kerjasama dengan prodi pada universitas yang masuk dalam daftar 

kategori QS100, serta menjalin kerjasama dengan dunia industri untuk memberikan 

kesempatan pada dosen berpraktisi, dan juga meningkatkan dan menyediakan anggaran bagi 

dosen untuk melaksanakan pembinaan terhadap mahasiswa meraih prestasi dengan yang 

terfokus pada level nasional. 

 

IKSS 3.2. Persentase Dosen Tetap Berkualifikasi Akademik S3; Memiliki Sertifikat 

Kompentensi/Profesi yang Diakui Oleh Industri dan Dunia Kerja; atau Berasal Dari 

Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri, atau Dunia Kerja 

 
Pada tahun 2020 berdasarkan hasil analisis kinerja untuk pencapaian pada indikator Jumlah 

Persentase Dosen Tetap Berkualifikasi Akademik S3, memiliki sertifikat kompentensi/profesi 

yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, 

dunia industri, atau dunia kerja memiliki jumlah sebesar 233 dosen yang memenuhi kriteria 

dari total dosen sebesar 705 dosen sehingga persentase pada indikator ini sebesar 33,05%. 

Persentase pada indikator ini bila dibandingkan dengan persentase target yang tertuang 

pada Perjanjian Kinerja Rektor dengan Kemdikbud Tahun 2020  senilai 30 % akan 

memperoleh persentase capaian indikator sebesar 110,17%. Hal tersebut secara jelas dapat 

diuraikan sebagai berikut : 
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Uraian 
Jumlah  
(orang) 

Kategori dosen tetap yang: 
a. Berkualifikasi S3; dan/atau 
b. Bersertifikat/kompetensi 
dengan pengakuan dunia 
industri/kerja; dan/atau 
c. Berasal dari kalangan praktisi 
profesional, dunia industri, atau 
dunia kerja. 

233 

Jumlah Dosen 705 

Persentase 33,05% 

 
Persentase Capaian IKU 3.2.  

  
Capaian IKU 3.2. 33,05% 

Target Capaian 30% 

Persentase Capaian 110,17% 

 

Hal ini disebabkan beberapa dosen belum memenuhi salah satu kriteria yang ditetapkan 

pada indikator ini. Langkah strategis dalam mengatasi permasalahan itu adalah dengan 

meningkatkan jumlah dosen S2 yang punya potensi besar berkualifikasi S3, dan mendorong 

dan penyediaan anggaran bagi dosen untuk mengikuti berbagai sertifikasi dengan 

kompetensi/profesi yang diakui pada dunia industri dan dunia kerja, serta meningkatkan 

jumlah pengajar yang berasal dari praktisi professional, dunia industri, maupun dari dunia 

kerja serta mengembangkan bidang akademik yang diterapkan sesuai bidang ilmu untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian. 

 

IKSS 3.3. Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang 

Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan Oleh Masyarakat Per 

Jumlah Dosen  
 

Pada tahun 2020 berdasarkan hasil analisis kinerja untuk pencapaian pada indikator jumlah 

keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat per jumlah dosen yang berhasil 

mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat memiliki jumlah sebesar 

89 keluaran yang memenuhi kriteria dari total sebesar 705 dosen sehingga rasio pada 

indikator ini sebesar 0,13 Rasio pada indikator ini bila dibandingkan dengan rasio target yang 

tertuang pada Perjanjian Kinerja Rektor dengan Kemdikbud Tahun 2020  senilai 0,1 akan 

memperoleh rasio capaian indikator sebesar 126,24%. Hal tersebut secara jelas dapat 

diuraikan sebagai berikut : 
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Jumlah Keluaran 89 

Jumlah Dosen 705 

Hasil penelitian per dosen 0,13 

 

Persentase Capaian IKU 3.3.  

  
Capaian IKU 3.3. 0,13 

Target Capaian 0,1 

Persentase Capaian 126,24% 

 

Hal ini disebabkan beberapa keluaran belum memenuhi salah satu kriteria yang ditetapkan 

pada indikator ini. Langkah strategis dalam mengatasi permasalahan itu adalah dengan 

meningkatkan jumlah keluaran pada dosen dengan menyediakan anggaran yang mampu 

mendorong serta membuka peluang bagi dosen lebih kreatif, produktif, serta inovatif 

sehingga memberikan output keluaran yang mampu mendapat rekognisi secara 

internasional ataupun mampu diterapkan pada masyarakat. 

 

 

Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran di UPR pada sasaran strategis ini 

menurut penjelasan teknis Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi sesuai dengan 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2-2020 

dilihat dari tiga indikator utama yaitu Persentase Prodi S1 dan D4/D3/D2 yang Melaksanakan 

Kerjasama dengan Mitra, Persentase Mata Kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang Menggunakan 

Metode Pembelajaran Pemecahan Kasus (Case Method) atau Pembelajaran Kelompok 

Berbasis Projek (Team-Based Project) Sebagai Bobot Evaluasi, Persentase Program Studi S1 

dan D4/D3/D2 yang Memiliki Akreditasi atau Sertifikat Internasional yang Diakui Pemerintah. 

Rincian capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada target dan realisasi masing-

masing indikator. 

 

IKSS 4.1. Persentase Prodi S1 dan D4/D3/D2 yang Melaksanakan Kerjasama dengan 

Mitra 
 

Pada tahun 2020 berdasarkan hasil analisis kinerja untuk pencapaian pada indikator Jumlah 

Prodi S1 dan D4/D3/D2 yang Melaksanakan Kerjasama dengan Mitra memiliki jumlah sebesar 

15 prodi yang memenuhi kriteria dari total prodi sebesar 42 prodi sehingga persentase pada 

indikator ini sebesar 35,71%. Persentase pada indikator ini bila dibandingkan dengan 
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persentase target yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Rektor dengan Kemdikbud Tahun 

2020  senilai 35% akan memperoleh persentase capaian indikator sebesar 102,04%. Hal 

tersebut secara jelas dapat diuraikan sebagai berikut :  

Uraian 
Jumlah  
(Prodi) 

Perjanjian kerjasama yang setidaknya 
menyatakan komitmen mitra dalam 
penyerapan 
lulusan. 
 
Dapat diperkuat dengan bentuk kerja 
sama lainnya seperti: 
a. pengembangan kurikulum bersama 
(merancang output, konten, dan 
metode pembelajaran); dan/atau 
b. menyediakan program magang 
(setidaknya 1 semester penuh); 
dan/atau 
c. kegiatan tridharma lainnya 
(misalnya kemitraan penelitian). 

15 

Jumlah Prodi 42 

Persentase 35,71% 

 

Persentase Capaian IKU 4.1.  

  
Capaian IKU 4.1. 35,71% 

Target Capaian 35% 

Persentase Capaian 102,04% 

 

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa prodi masih/telah memenuhi persyaratan kriteria 

minimum yang ditetapkan. Langkah strategis dalam mengatasi permasalahan itu adalah 

dengan meningkatkan program kerjasama pada program studi dalam melakukan 

pengembangan kurikulum, bentuk program magang, serta bentuk kerjasama tridharma 

lainnya baik untuk dosen dan mahasiswa dengan berbagai pihak yang memprioritaskan 

adanya penyerapan lulusan mahasiswa yang tertuang pada perjanjian kerjasama. 
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IKSS 4.2. Persentase Mata Kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang Menggunakan Metode 

Pembelajaran Pemecahan Kasus (Case Method) atau Pembelajaran Kelompok 

Berbasis Projek (Team-Based Project) Sebagai Bobot Evaluasi 
 

 

Pada tahun 2020 berdasarkan hasil analisis kinerja untuk pencapaian pada indikator Jumlah 

Mata Kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang Menggunakan Metode Pembelajaran Pemecahan Kasus 

(Case Method) atau Pembelajaran Kelompok Berbasis Projek (Team-Based Project) Sebagai 

Bobot Evaluasi memiliki jumlah sebesar 563 mata kuliah yang memenuhi kriteria dari total 

mata kuliah sebesar 2.219 mata kuliah sehingga persentase pada indikator ini sebesar 

25,37%. Persentase pada indikator ini bila dibandingkan dengan persentase target yang 

tertuang pada Perjanjian Kinerja Rektor dengan Kemdikbud Tahun 2020  senilai 25 % akan 

memperoleh persentase capaian indikator sebesar 101,49%. Hal tersebut secara jelas dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

Uraian 
Jumlah  

(matkul) 

Pembelajaran Menggunakan 
pemecahan kasus (case method) 
dan/atau kelompok berbasis projek 
(team based project) sebagai bagian 
dari bobot evaluasi 

563 

Jumlah Mata Kuliah Seluruh Prodi 2219 

Persentase 25,37% 

 

Persentase Capaian IKU 4.2.  

  
Capaian IKU 4.2. 25,37% 

Target Capaian 25% 

Persentase Capaian 101,49% 

 

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa mata kuliah pada prodi telah/belum memenuhi 

persyaratan kriteria minimum yang ditetapkan. Langkah strategis dalam mengatasi 

permasalahan itu adalah dengan melakukan evaluasi akademik, pengembangan, mekanisme 

penentuan mata kuliah berkriteria dimaksud pada seluruh prodi dengan melakukan 

pemilihan mata kuliah yang mencapai kriteria minimal untuk metode pembelajaran 

pemecahan kasus (case method) ataupun metode pembelajaran kelompok berbasis projek 

(Team-based Project) serta wajib memberikan bobot evaluasi penilaian terkait mata kuliah 

tersebut minimal 50% dari mekanisme penilaian mata kuliah. 
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IKSS 4.3. Persentase Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang Memiliki Akreditasi atau 

Sertifikat Internasional yang Diakui Pemerintah 
 

Pada tahun 2020 berdasarkan hasil analisis kinerja untuk pencapaian pada indikator Jumlah 

Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang Memiliki Akreditasi atau Sertifikat Internasional yang 

Diakui Pemerintah belum ada prodi yang memenuhi kriteria dari total prodi sebesar 42 mata 

kuliah sehingga persentase pada indikator ini sebesar 0%. Persentase pada indikator ini bila 

dibandingkan dengan persentase target yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Rektor dengan 

Kemdikbud Tahun 2020  senilai 2,5 % akan memperoleh persentase capaian indikator sebesar 

0%.  

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa prodi telah/belum memenuhi persyaratan kriteria 

minimum yang ditetapkan, hanya saja pada tahun 2021 telah ditetapkan 2 prodi yang 

ditargetkan pada tahun 2021 untuk memperoleh sertifikat nasional. Langkah strategis dalam 

mengatasi permasalahan itu adalah dengan menyediakan anggaran serta mempersiapkan 

prodi yang telah mampu mendekati persyaratan minimum dalam memperoleh akreditasi 

internasional maupun sertifikat internasional serta lebih fokus dalam mencapai target 

persyaratan pada tahun mendatang. 
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erkembangan Anggaran selama 

periode tahun 2018 s.d. 2020 

mengalami perubahan untuk 

setiap tahun seiring berkembangnya 

dukungan terhadap program kerja dalam 

hal mencapai target indikator pada 

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan. 

Selama 3 tahun terakhir nilai serapan 

belanja mengalami peningkatan serta 

realisasi anggaran terhadap pagu 

mempunyai rata-rata capaian sebesar 

90,93% dengan rincian sebagai berikut : 

  
Data Realisasi Anggaran periode Tahun 2018 s.d. 2020 

 

 

 

 

Adapun Pagu Belanja Universitas Palangka 

Raya untuk tahun 2020 sebesar 

Rp.335.007.430.000 dengan realisasi belanja 

sebesar Rp.301.635.625.182 (90.04%) dengan 

rincian sebagai berikut :

 
 

 

 

Uraian Belanja Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian (%) 

Belanja Pegawai 129.163.273.000 105.345.937.430 81,56% 

Belanja Barang 98.771.775.000 90.503.544.268 91,63% 

Belanja Modal 107.072.382.000 105.786.143.484 98,80% 

Bantuan Sosial 0 0 0% 

Total 335.007.430.000 301.635.625.182 90,04% 

  
Realisasi Anggaran per Jenis Belanja periode Tahun 2020 

P

Uraian 
Tahun 

2018 2019 2020 

Pagu 262.310.996.000 261.980.319.000 335.007.430.000 

Realisasi Belanja 227.785.742.540 251.294.811.164 301.635.625.182 

% Realisasi 86,84% 95,92% 90,04% 
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Selama periode berjalan, Universitas 

Palangka Raya telah mengadakan revisi 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh 

penyesuaian kegiatan sesuai dengan 

kebutuhan dan situasi serta kondisi pada 

saat pelaksanaan. Perubahan tersebut 

berdasarkan sumber pendapatan dan jenis 

belanja antara lain :

 
  

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Jenis Belanja Tahun 2020 

Uraian 

2020 

ANGGARAN AWAL 
(Rp.) 

ANGGARAN 
SETELAH REVISI 

(Rp.) 

A. Pendapatan     

Pendapatan dari Pengelolaan BMN                  18.495.689  

Pendapatan Jasa                         19.102  

Pendapatan Pendidikan         107.851.340.333  

Pendapatan Iuran dan Denda                    8.653.551  

Pendapatan Lain-lain                186.074.096  

Jumlah Pendapatan   108.064.582.771 

B. Belanja     

Belanja Pegawai       129.163.273.000        129.163.273.000  

Belanja Barang       109.361.229.000          98.771.775.000  

Belanja Modal         83.500.000.000        107.072.382.000  

Belanja Bantuan Sosial     

Jumlah Belanja       322.024.502.000  335.007.430.000 

 
Adapun pada tahun berjalan terdapat 

pengembalian belanja sebesar 

Rp.210.765.571 sehingga realisasi belanja 

netto dari semula Rp.301.635.625.182 

menjadi  Rp.301.424.859.611 sehingga 

persentase realisasi belanja netto sebesar 

89.98%. Adapun rincian sebagai berikut : 

 
  

Realisasi Anggaran Setelah Pengembalian per Jenis Belanja periode Tahun 2020 

Uraian Belanja Pagu (Rp.) 
Realisasi Belanja 

(Rp.) 
Pengembalian 

(Rp.) 

Realisasi Belanja Netto  

Jumlah % 

Belanja Pegawai 129.163.273.000 105.345.937.430 5.957.227 105.339.980.203 81,56% 

Belanja Barang 98.771.775.000 90.503.544.268 204.808.344 90.298.735.924 91,42% 

Belanja Modal 107.072.382.000 105.786.143.484 0 105.786.143.484 98,80% 

Bantuan Sosial 0 0 0 0 0,00% 

Total 335.007.430.000 301.635.625.182 210.765.571 301.424.859.611 89,98% 
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Nilai Pagu pada tahun 

berjalan berdasarkan jumlah 

anggaran terbagi pada 3 (tiga) 

jenis belanja yaitu belanja 

modal yang memiliki besaran 

31,96% dari pagu, dan belanja 

barang yang memiliki besaran 

29,48% dari pagu, serta 

belanja pegawai yang 

memiliki besaran 38,56% dari pagu. Sedangkan realisasi setiap belanja pada tahun berjalan 

dengan capaian realisasi tertinggi terjadi pada belanja modal yang mempunyai  dengan 

persentase sebesar 98,8%, kemudian belanja barang  dengan persentase realisasi sebesar 

91,63%, serta belanja pegawai dengan persentase realisasi sebesar 81,56%. Secara 

keseluruhan, realisasi belanja Universitas Palangka Raya Tahun 2020 yang ditampilkan 

berdasarkan output kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :  
  

Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Output Kegiatan Tahun 2020 

Kode Uraian Vol Satuan Pagu Realisasi % 

[4257] 
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen 

Pendidikan Tinggi 
   
251.507.430.000  

    
218.291.122.378  

86,79% 

 [4257.002] Dukungan Operasional PTN (BOPTN) 12 Bulan Layanan 8.158.302.000 
          

8.089.954.491  
99,16% 

 [4257.003] Layanan Pembelajaran (BOPTN) 12 Bulan Layanan 3.548.510.000 
          

2.880.879.465  
81,19% 

 [4257.005] Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) 28 Laporan 565.000.000 
               

537.508.500  
95,13% 

 [4257.006] 
Layanan Pengembangan Sistem Tata 
Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN) 

32 Dokumen 260.000.000 
               

260.000.000  
100,00% 

 [4257.010] Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) 15036 Mahasiswa 28.294.149.000 
       

23.098.272.523  
81,64% 

 [4257.011] Penelitian (PNBP/BLU) 201 Judul 1.287.849.000 
          

1.251.413.005  
97,17% 

 [4257.012] Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) 121 Judul 831.649.000 
               

815.906.000  
98,11% 

 [4257.013] 
Sarana/Prasarana Pendukung 
Pembelajaran (PNBP/BLU) 

184 Unit 9.019.122.000 
          

8.236.264.583  
91,32% 

 [4257.014] 
Sarana/Prasarana Pendukung 
Perkantoran (PNBP/BLU) 

1045 Unit 14.003.606.000 
       

13.657.268.779  
97,53% 

 [4257.015] 
Dukungan Layanan Pembelajaran 
(PNBP/BLU) 

12 Bulan Layanan 38.775.970.000 
       

36.846.264.762  
95,02% 

 [4257.017] 
Dukungan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID)-19 (BOPTN) 

4 Layanan 500.000.000 
               

423.719.700  
84,74% 

 [4257.994] Layanan Perkantoran 1 Layanan 146.263.273.000     122.193.670.570  83,54% 

[4260] Peningkatan Kualitas Sumber Daya 
      
83.500.000.000  

       
83.344.502.804  

99,81% 

 [4260.002] Pelaksanaan Sarana dan Prasarana 4 Lembaga 83.500.000.000 
       

83.344.502.804  
99,81% 

  TOTAL 335.007.430.000 301.635.625.182 90,04% 
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Berdasarkan Sasaran yang ditetapkan untuk setiap indikator maka capaian fisik dan anggaran 

dapat diuraikan sebagai berikut :

  
Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Sasaran Kegiatan Tahun 2020 

No Sasaran 
 Pagu  
(Rp.)  

 Realisasi  
(Rp.)  

Capaian  
(%) 

1 

Meningkatnya Tata 
Kelola Satuan Kerja di 
Lingkungan Ditjen 
Pendidikan Tinggi 

Rata-Rata Predikat SAKIP Satker 
Minimal BB 

           6.998.716.000             6.473.306.577  92,49% 

Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran 
Atas Pelaksanaan RKA-Kl Satker 
Minimal 80 

       261.641.431.000         234.791.313.404  89,74% 

  Jumlah 1          268.640.147.000         241.264.619.981  89,81% 

2 
Meningkatnya Kualitas 
Lulusan Pendidikan 
Tinggi 

Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 
yang Berhasil Mendapatkan Pekerjaan; 
Melanjutkan Studi; dan Menjadi 
Wiraswasta 

         43.540.277.000           41.890.289.590  96,21% 

Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 
yang Menghabiskan Paling Sedikit 20 
(Dua Puluh) SKS di Luar Kampus; atau 
Meraih Prestasi Paling Rendah Tingkat 
Nasional 

           5.405.958.000             3.859.521.276  71,39% 

  Jumlah 2            48.946.235.000           45.749.810.866  93,47% 

3 
Meningkatnya Kualitas 
Kurikulum Dan 
Pembelajaran 

Persentase Prodi S1 dan D4/D3/D2 
yang Melaksanakan Kerjasama 
dengan Mitra 

              888.244.000                836.112.000  94,13% 

Persentase Mata Kuliah S1 dan 
D4/D3/D2 yang Menggunakan 
Metode Pembelajaran Pemecahan 
Kasus (Case Method) atau 
Pembelajaran Kelompok Berbasis 
Projek (Team-Based Project) Sebagai 
Bobot Evaluasi 

           2.690.228.000             1.725.297.300  64,13% 

Persentase Program Studi S1 dan 
D4/D3/D2 yang Memiliki Akreditasi 
atau Sertifikat Internasional yang 
Diakui Pemerintah 

           1.222.017.000             1.060.317.000  86,77% 

  Jumlah 3              4.800.489.000             3.621.726.300  75,44% 

4 
Meningkatnya Kualitas 
Dosen Pendidikan Tinggi 

Persentase Dosen yang Berkegiatan 
Tridarma di Kampus Lain di QS100 
Berdasarkan Bidang Ilmu (QS100 by 
Subject), Bekerja Sebagai Praktisi di 
Dunia Industri, atau Membina 
Mahasiswa yang Berhasil Meraih 
Prestasi Paling Rendah Tingkat 
Nasional Dalam 5 (Lima) Tahun 

           2.370.689.000             1.142.279.320  48,18% 

Persentase Dosen Tetap Berkualifikasi 
Akademik S3; Memiliki Sertifikat 
Kompentensi/Profesi yang Diakui Oleh 
Industri dan Dunia Kerja; atau Berasal 
Dari Kalangan Praktisi Profesional, 
Dunia Industri, atau Dunia Kerja 

           6.801.129.000             6.504.004.715  95,63% 

Jumlah Keluaran Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat yang 
Berhasil Mendapat Rekognisi 
Internasional atau Diterapkan Oleh 
Masyarakat Per Jumlah Dosen 

           3.448.741.000             3.353.184.000  97,23% 

  Jumlah 4            12.620.559.000           10.999.468.035  87,16% 

  Total (1+2+3+4)         335.007.430.000          301.635.625.182  90,04% 
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Pada tahun berjalan capaian anggaran untuk setiap indikator sasaran pada sasaran strategis 

secara detil dapat dijelaskan bahwa persentase capaian tertinggi pada indikator sasaran 

Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi dengan persentase capaian anggaran sebesar 

93,47%, kemudian pada indikator sasaran Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan 

Ditjen Pendidikan Tinggi dengan persentase capaian sebesar 89,81%, dan pada indikator sasaran 

Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan tinggi dengan persentase capaian anggaran sebesar 

87,16%, serta juga pada indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran 

dengan persentase capaian anggaran sebesar 75,44%,. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

  
Realisasi Belanja 

Berdasarkan Sasaran 

Kegiatan periode 

Tahun 2020 

Sedangkan perbandingan capaian 

anggaran dengan capaian fisik 

pada setiap indikator sasaran pada 

sasaran strategis untuk tahun 

berjalan dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

  
Grafik Capaian Anggaran dan Fisik Periode 

Tahun 2020 
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C. REALISASI ANGGARAN PADA SASARAN STRATEGIS 
 

C.1. Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis : Meningkatnya 
Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Pendidikan 
Tinggi 

 

 

Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran ini adalah 

sebesar Rp.268.640.147.000, sedangkan realisasi 

anggaran adalah sebesar Rp.241.264.619.981, dengan 

persentase capaian sebesar 89,81%. 

 

   
 Realisasi Anggaran terhadap Sasaran Strategis 

Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen 
Pendidikan Tinggi 

 

 

C.2. Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis : Meningkatnya 
Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi 

 

 

Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran ini adalah 

sebesar Rp.12.620.559.000, sedangkan realisasi 

anggaran adalah sebesar Rp.10.999.468.035, 

dengan persentase capaian sebesar 93,47%. 

 

 

  
Realisasi Anggaran terhadap Sasaran 

Strategis Meningkatnya Kualitas Lulusan 

Pendidikan Tinggi 
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C.3. Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis : Meningkatnya 
Kualitas Kurikulum Dan Pembelajaran 

  

 

 

Alokasi anggaran untuk mencapai 

sasaran ini adalah sebesar 

Rp.4.800.489.000, sedangkan 

realisasi anggaran adalah sebesar 

Rp.3.621.726.300, dengan 

persentase capaian sebesar 75,44%. 

 

 

  
Realisasi Anggaran terhadap Sasaran Strategis 
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Dan 
Pembelajaran 

 

C.4. Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis : Meningkatnya 
Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi 

 

 

Alokasi anggaran untuk mencapai 

sasaran ini adalah sebesar 

Rp.12.620.559.000, sedangkan realisasi 

anggaran adalah sebesar Rp. 

10.999.468.035, dengan persentase 

capaian sebesar 87,16%. 

 

 

 

 

  
Realisasi Anggaran terhadap Sasaran Strategis 

Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi 
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PEAT TECHNO PARK 

 

 

 
emi mewujudkan Universitas Palangka Raya (UPR) 

yang berbasis sebagai pusat penelitian dan 

pengembangan IPTEK yang berkelanjutan sebagai 

trend setter rawa gambut tropika, DAS dan lingkungannya 

yang bertaraf nasional maupun internasional, maka UPR 

pada tahun 2020 ini berusaha mengembangkan sebuah 

sistem pertanian yang terpadu atau Peat Techno Park (PTP) 

yang sejalan dengan konsep ketahanan pangan melalui 

pemanfaatan lahan gambut. 

 
Keberadaan Peat Techno Park yang dibangun pada kawasan 
Universitas diharapkan mampu menjadi gagasan ilmiah baru 
pada dunia pendidikan untuk membantu kawasan lain di 
daerah Kalimantan Tengah ataupun daerah lain di seluruh Indonesia sehingga dapat mengolah serta 
memanfaatkan lahan gambut menjadi lebih produktif. Adapun secara umum Pembangunan Peat 
Techno Park ini memiliki tujuan untuk : 

1. Pemanfaatan lahan gambut sebagai lahan pertanian, pertenakan, perikanan, perkebunan dan 
kehutanan; 

2. Menciptakan sarana bagi mahasiswa untuk memiliki dan mengasah kemampuan, 
keterampilan dan keahlian di bidang pertanian, pertenakan, perikanan, perkebunan dan 
kehutanan; 

3. Mendorong dosen dengan kompetensi pada bidang pertanian, pertenakan, perikanan, 
perkebunan dan kehutanan untuk lebih kreatif dan inovatif serta membuka kesempatan 
untuk melaksanakan program pendidikan dalam hal pengajaran, pembinaan dan pembekalan 
kepada mahasiswa; 

4. Memberikan peluang dalam pelaksanaan kerjasama dengan mitra dengan berorientasi pada 
serapan lulusan, peningkatan pembelajaran, serta mampu mendorong keluaran dosen dalam 
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan juga sebagai upaya pengembangan inkubator 
bisnis. 

 
Usaha dalam mewujudkan peluang pelaksanaan kerjasama dengan mitra semakin terbuka seiring 
dengan kunjungan Brigjen TNI Karev Marpaung yang merupakan Pembantu Deputi Urusan Lingkungan 
Alam Kedeputian Bidang Sistem Nasional (WATANNAS) RI. Dalam rangkaian kunjungan disebutkan 
bahwa UPR mampu mewujudkan ketahanan pangan yang ideal dengan memberikan konsep berbasis 
ketahanan pangan yang tidak hanya fokus sebatas pada dorongan dan ajakan kepada masyarakat 
untuk bertani tetapi mampu untuk menyediakan kebutuhan lengkap yang terdiri atas nutrisi nabati 
dan hewani. Melalui konsep ini Universitas Palangka Raya dianggap mampu melaksanakan 
pengabdian kepada masyarakat dengan cara melakukan pendampingan terhadap petani ataupun 
kelompok tani yang merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam program 
ketahanan pangan. 
  

D
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GEDUNG INOVASI  

DAN KAJIAN GAMBUT 

SBSN 

 
 

ebagai Perguruan Tinggi Negeri pertama dan tertua di 

Kalimantan Tengah, Universitas Palangka Raya memiliki 

beban dalam mengelola potensi lahan gambut lebih 

bermanfaat, dengan para peneliti yang memiliki kemampuan pada 

berbagai bidang penelitian dengan disiplin ilmu pengetahuan dan 

teknologi terkait lahan gambut telah menjadikan Universitas 

Palangka Raya sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang 

memiliki kerjasama internasional terbanyak yang berkaitan dengan 

penelitian dan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang 

lahan gambut.  

 

Berdasarkan catatan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi bahwa Universitas Palangka Raya memiliki jumlah kunjungan 

peneliti asing tertinggi di Indonesia pada bidang lahan gambut pada 

tahun 2018. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah publikasi 

ilmiah dan produk inovasi pada bidang lahan gambut yang masih 

minim. Kendala ini menjadikan Gedung Inovasi dan Kajian Gambut 

yang dibangun dengan sumber dana berdasarkan skema Surat 

Berharga Syariah Negara (SBSN) yang menelan biaya sebesar 60 

milyar dianggap menjadi salah satu solusi dalam menumbuhkan 

potensi bidang lahan gambut. 

 

Pembangunan Gedung Inovasi Gambut di Universitas Palangka 

Raya merupakan salah satu alat yang menjadi menunjang dalam 

kegiatan penelitian dan inovasi sekaligus sebagai tindaklanjut dari 

kebijakan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang 

menginginkan agar Universitas Palangka Raya dapat menjadi pusat 

kajian gambut dunia. Beberapa hal lain yang menjadi tujuan 

dengan pembangunan gedung ini adalah secara tidak langsung 

mampu mendorong dosen yang saat ini masih menyandang gelar 

S2, untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke program Doktoral, 

sekaligus percepatan guru besar dengan melakukan riset ataupun 

pengabdian kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan 

keluaran penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat yang 

mempunyai predikat rekognisi secara nasional maupun 

penerapannya kepada masyarakat. 

S 
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PENUTUP 
 

 

 

alam upaya mewujudkan peningkatan daya saing UPR melalui manajemen sinergis berbasis 

Information and Communication Technologies (ICT) yang efisien, akuntabel dan transparan 

yang sejalan dengan Rencana Strategis baik renstra pada Pemerintah, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, dan terkhusus pada Universitas Palangka Raya yang disadari masih 

belum mencapai target kinerja secara maksimal, sehingga diambil beberapa kebijakan yang 

dipersiapkan untuk memaksimalkan kinerja yang telah dicapai serta memperhatikan beberapa 

indikator yang dalam mencapai target pada indikator kinerja masih belum maksimal dengan 

meningkatkan fungsi koordinasi, sinergi, pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan efektivitas seluruh 

instrumen kebijakan yang ada. Maksud dari tujuan tersebut adalah agar setiap output ataupun 

outcome pada seluruh indikator kinerja mempunyai dampak signifikan serta kontribusi positif 

terhadap layanan pendidikan di lingkungan Universitas dalam upaya pencapaian peningkatan mutu 

pendidikan,  serta pengembangan ilmu dan teknologi.   

Untuk memenuhi bentuk tanggung jawab pelaksanaan anggaran berbasis kinerja sehingga disusun 

laporan kinerja Universitas Palangka Raya dengan menyajikan informasi atas hasil-hasil kinerja yang 

dicapai Tahun Anggaran 2020 secara menyeluruh, selaras dengan tujuan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan tinggi, hasil penelitian, serta pengabdian kepada masyrakat yang mampu memberikan 

peran positif serta serta berdampak signifikan dalam mewujudkan tridarma perguruan tinggi. 

Beragam capaian yang telah dilaksanakan merupakan cerminan kinerja dan usaha memenuhi target 

yang tertuang pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana gambaran terperinci yang 

diungkapkan baik berupa uraian, tabel, serta gambar pada setiap bab yang ada. Dalam laporan ini 

disajikan uraian serta pembahasan terhadap 4 sasaran strategis dengan 10 indikator kinerja. Adapun 

capaian realisasi anggaran sebesar 90,04% dan capaian fisik sebesar 99.69 %. Sejalan dengan capaian 

tersebut sepenuhnya dipahami bahwa dalam memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam 

Renstra Universitas Palangka Raya tahun 2020-2024 masih memerlukan upaya, kerja keras, 

konsolidasi, serta koordinasi baik internal maupun eksternal dengan berbagai macam pihak. Dalam 

rangka meningkatkan pencapaian kinerja secara optimal selama periode tahun 2020 diupayakan agar 

seluruh target yang ditetapkan dapat tercapai. Beberapa target sasaran yang telah ditetapkan pada 

D
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IKU telah berhasil dicapai, serta beberapa diantaranya berhasil melebihi yang ditargetkan, tetapi 

beberapa target kinerja juga belum dapat terpenuhi. 

Universitas Palangka Raya kedepan akan mendorong seluruh potensi yang mempunyai dampak 

terhadap peningkatan kualitas lulusan, kualitas dosen, dan kualitas kurikulum dengan didukung oleh 

seluruh elemen pada universitas baik sarana, prasarana serta civitas akademika dalam rangka menjadi 

perguruan tinggi yang relevan dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Salah satu 

cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mengembangkan suatu sistem akademik yang 

berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam upaya menciptakan mahasiswa yang kreatif, 

bersaing, mandiri, dan menbuka lapangan pekerjaan dengan kemampuan berwirausaha. Hal 

pendukung lainnya adalah dengan meningkatkan tata kelola alumni dalam melakukan identifikasi 

keberhasilan lulusan mahasiswa dalam mendapatkan pekerjaan yang memenuhi kriteria. Dalam hal 

mendorong kualitas dosen yang berkompentensi profesi dengan cara meningkatkan kerjasama 

dengan mitra dalam hal serapan lulusan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta 

sebagai upaya meningkatkan daya saing peringkat Universitas untuk lebih unggul dengan mendorong 

program studi yang berpotensi untuk mencapai akreditasi internasional ataupun memperoleh 

sertifikat internasional. 

 

Sebagai  penutup dengan komitmen, serta semangat reformasi birokrasi, kesamaan tujuan dan 

kekuatan, serta pemberdayaan maksimal terhadap seluruh sumber daya, Universitas Palangka Raya 

akan terus meningkatkan kinerjanya sesuai peran dan tanggung jawab yang diberikan sehingga 

mampu mencapai target kinerja yang sejalan dengan Rencana Strategis Universitas Palangka Raya 

ataupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  
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