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NO INDIKATOR KINERJA TARGET RENCANA AKSI 

1 
Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB 

 
BB 

• Melaksanakan perjanjian kinerja secara 

berjenjang berdasarkan cascading. 

• Melaksanakan pengukuran kinerja secara akurat 

• Melaksanakan monitoring kinerja 

• Melaksanakan pelaporan kinerja 

Tahapan-tahapan tersebut akan didukung dengan 

adanya peraturan baku tentang SAKIP dalam 

lingkungan Universitas Syiah Kuala dan standar 

operasional prosedur. 

2 
Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L 

Satker minimal 80 80 

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

anggaran secara berkala, ditargetkan dari Pagu DIPA 

Universtias Syiah Kuala Tahun 2020 sebesar Rp 

554.559.633.000 terserap minimal terserap sebesar 

Rp 443.647.706.400 

3 
Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat 

pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta 
35 

Melaksanakan tracer studi dengan responden sebesar 

4.034 lulusan, dengan target: 

• 1.100 lulusan mendapatkan pekerjaan di bawah 6 

bulan,  

• 100 lulusan melanjutkan studi  

• 320 lulusan menjadi wiraswasta. 



NO INDIKATOR KINERJA TARGET RENCANA AKSI 

4 

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. 

6,5 

Melaksakan program dengan target lulusan sebanyak 

4.034, dimana dari lulusan terserbut: 

• 135 lulusan telah mengikuti Kuliah melalui 

program student exchange antar perguruan tinggi, 

di dalam dan di luar negeri. 

• 125 lulusan telah mengikuti ajang kompetisi baik 

bidang kompetisi ilmu pengetahuan dan teknologi, 

seni, olahraga dan keagamaan. 

5 
Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan 

kerja sama dengan mitra. 
100 

Melaksanakan peningkatan kerjasama program studi, 

dimana dari 73 program studi diploma dan sarjana, 

ditargetkan semua program studi telah melakukan 

kerjasama dengan mitra 

6 

Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan 

metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau 

pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) 

sebagai sebagian bobot evaluasi. 

15 

Melaksanakan program metode pembelajaran 

pemecahaan kasus, dari 4.939 jumlah keseluruhan 

mata kuliah di Universtias Syiah Kuala, 750 mata 

kuliah ditargetkan telah melaksanakan pembelajaran 

pemecahan kasus. 

7 
Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki 

akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah. 
10 

Melaksanakan submit kepada lembaga akreditasi 

program studi internasional dan lembaga sertifikasi 

internasional, dimana ditargetkan dari 73 program 

studi yang ada di Universtias Syiah Kuala, 7 program 

studi telah terakreditasi dan tersertifikasi 

internasional. 

8 

Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di 

QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja 

sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang 

berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 

(lima) tahun terakhir 

7,5 

Dari 1.567 jumlah keseluruhan dosen, ditargetkan 

sebanyak 118 dosen telah diberikan izin untuk 

melaksankaan kegiatan di luar kampus. 



NO INDIKATOR KINERJA TARGET RENCANA AKSI 

9 

Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki 

sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia 

kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia 

industri, atau dunia kerja. 

42,5 

Jumlah dosen berpendididikan S3, keadaan  

31 Desember 2019 berjumlah 571, saat ini sebanyak 

45 orang akan menyelesaikan pendidikan, sehingga 

ditarget pada tahun 2020 sebanyak 613 dosen sudah 

berkualifikasi S3 dan 53 orang dosen telah memiliki 

sertifikat kompetensi. 

10 

Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan 

oleh masyarakat per jumlah dosen 

0,85 

Melaksanakan program penguatan kualitas program 

penelitian, ditargetkan pada tahun 2020 produk 

penelitian yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan 

dipublikasikan atau dengan perincian: 

• Publikasi inernasional 1.000 produk penelitian 

• Propotipe industry 5 produk penelitian 

• Produk inovasi, 20 produk penelitian 

• Produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat 47 

produk penelitian 

• Dipublikasikan di Jurnal Nasional terakreditasi, 

260 produk 

 
 

 

 

 

 

  


