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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang 

Maha Kuasa, atas Hikmat dan berkat-Nya sehingga setelah 

melalui tahapan-tahapan pengumpulan data dan diskusi 

terstruktur, akhirnya Dokumen Rencana Strategis Program 

Pascasarjana periode 2018 – 2023 (Renstra PPs 2018-2023) 

dapat diselesaikan. 

Renstra PPs 2018-2023 mengacu pada Renstra 

Universitas Papua 2015-2019. Dokumen Renstra yang telah 

disusun ini perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang 

professional, inovatif dan motivasi yang tinggi dari setiap 

pelaku kegiatan di lingkungan Program Pascasarjana 

Universitas Papua. Rencana Strategis (Renstra) Program 

Pascasarjana (PPs) merupakan dokumen yang akan menjadi 

acuan dalam mengimplementasikan program-program 

kegiatan di ligkungan PPs, dalam kurun waktu 5 tahun 

kedepan (2018-2023). Terlaksananya program-program 

kegiatan tersebut harus didukung oleh semua komponen yang 

ada di PPs (pengelola PPs, dosen dan mahasiswa) dengan 

komitmen yang kuat agar manfaat yang dihasilkan melalui 

proram-program kegiatan dapat bermanfaat.  

Penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan 

kepada semua pihak yang telah berkonstribusi dalam 

penyusunan Renstra PPs 2018-2023. Kami mengajak semua 
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pihak untuk berkomitmen kuat guna mensukseskan Visi, Misi, 

Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi dan upaya yang 

telah digariskan dalam Renstra ini. Terima kasih. 

Manokwari, Agustus 2018  

Direktur,  

 

 

Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs, M.Si. 

NIP. 19640417 199203 1 003 
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1 PENDAHULUAN 

1.1 Kondisi Umum  

Pembukaan Program Pascasarjana Universitas Papua 

tertuang dalam Statuta Universitas Negeri Papua (Unipa), Bab 

IV Pasal 15 ayat 3, tentang Penyelenggaraan Pendidikan. 

Statuta Universitas Negeri Papua ditetapkan melalui 

Keputusan Mendiknas Nomor 027/O/2003, tanggal 18 Maret 

2003. Hal ini telah menjadi perhatian dan komitmen Rektor 

Unipa, yang kemudian ditindak-lanjuti dengan pembuatan 

proposal untuk pengusulan pembukaan 3 (tiga) program studi 

yaitu Ilmu Pertanian, Ilmu Peternakan, dan Ilmu Lingkungan. 

Penyelenggaraan Program S2 didasarkan pada SK Rektor 

Unipa Nomor SP-117/H142/KP/2008). Peresmian Pembukaan 

Program Pascasarjana Universitas Negeri Papua dilaksanakan 

pada tanggal 26 Maret 2010 oleh Wakil Menteri Pendidikan 

Nasional di Kampus Unipa Amban-Manokwari dan 

ditindaklanjuti dengan penerimaan mahasiswa angkatan 

pertama pada ketiga program studi tersebut pada tahun 

akademik 2010/2011. Pada tahun 2015 berdasarkan 

Permenristekdikti No 3 tahun 2015, tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Universitas Papua, tanggal 3 Februari 2015, nama 

Universitas Negeri Papua mengalami perubahan nama 

menjadi Universitas Papua, tanpa kata ’Negeri’. Pada tahun 

2018 jumlah program studi pada Program Pascasarjana 

Universitas Papua (PPs-Unipa) berkembang dari 3 (tiga) 
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program studi magister menjadi 6 (enam) program studi 

magister (S2) dan 1 (satu) program studi doktor. Rincian 

program studi yang ada di lingkungan Proram Pascasarjana 

sebagai berikut: 

1. Program Studi Magister Ilmu Pertanian; 

Ijin Penyelenggaran Program Studi: Surat Keputusan 

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian 

Pendidikan Nasional RI Nomor 1769/D/T/2009 Tanggal 5 

Oktober 2009, terakreditasi B pada tahun 2017.  

2. Program Studi Magister Ilmu Lingkungan;  

Ijin Penyelenggaran Program Studi: Surat Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 

363/E/O/2012 Tanggal 7 Nopember 2012. Terakreditasi B 

pada tahun 2015.  

3. Program Studi Magister Ilmu Peternakan;  

Ijin Penyelenggaran Program Studi: Surat Keputusan 

Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 145/D/O/2010 

Tanggal 22 September 2010. Terakreditasi B pada tahun 

2014.  
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4. Program Studi Magister Kehutanan;  

Ijin Penyelenggaran Program Studi: Surat Keputusan 

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 

127/KPT/I/2017 Tanggal 7 Februari 2017. Sedang dalam 

proses akreditasi.  

5. Program Studi Magister Sumber Daya Akuatik;  

Ijin Penyelenggaran Program Studi: Surat Keputusan 

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 

127/KPT/I/2017 Tanggal 7 Februari 2017. Sedang dalam 

proses akreditasi.  

6. Program Studi Magister Biologi;  

Ijin Penyelenggaran Program Studi: Surat Keputusan 

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 

321/KPT/I/2017 Tanggal 13 Juni 2017. Sedang dalam 

proses akreditasi.  

7. Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan  

Ijin Penyelenggaran Program Studi: Surat Keputusan 

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 

30/KPT/I/2018 Tanggal 10 Januari 2018. 

Ketujuh prodi yang menerapkan kurikulum berbasis 

KKNI untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang 

menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, yang 



4 

mampu memanfaatkan dan melestarikan potensi sumberdaya 

alam lokal, dan tetap mempertahankan dan mengangkat nilai 

budaya Papua dalam kancah budaya Nasional Indonesia. 

Berdasarkan masukan dari para asesor BAN PT saat 

mengases ketiga prodi (Ilmu Pertanian, Ilmu Lingkungan dan 

Ilmu Peternakan) pada periode tahun 2014 sampai dengan 

2017, terjadi beberapa revisi pada visi dan misi Program 

Pascasarjana Unipa. Dan sejak tahun 2017 Program 

Pascasarjana menetapkan visi “Terwujudnya program 

pascasarjana sebagai penyelenggara pendidikan yang unggul 

dan bereputasi internasional pada tahun 2027”, dengan 5 

(lima) misinya yaitu: (1) menyelenggarakan pendidikan 

pascasarjana yang unggul dengan menghasilkan sumberdaya 

manusia yang berkualitas, beretika, dan berwawasan 

konservasi; (2) menghasilkan produk penelitian yang berbasis 

pada nilai-nilai keunggulan lokal yang inovatif dan aplikatif 

bagi kepentingan masyarakat; (3) melaksanakan pengabdian 

masyarakat yang berbasis pada lintas disiplin ilmu dan mampu 

menciptakan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan; 

(4) mempunyai tatakelola kelembagaan yang efektif, efisien, 

transparan dan akuntabel dengan suasana akademik yang 

berkualitas; (5) mengembangkan kerjasama antar lembaga 

dalam maupun luar negeri di bidang pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat. 
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Revisi visi dan misi merupakan pengembangan visi dan 

misi sebelumnya (2012-2017) yang berisikan kebijakan-

kebijakan dan rencana program berdasarkan hasil evaluasi 

pelaksanaan dan kinerja yang telah dicapai sebelumnya. 

Renstra yan disusun ini merupakan alat strategi yang dipakai 

dalam mewujudkan visi dan misi program Pascasarjana Unipa 

sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. 

Tujuan yang ingin dicapai Program Pascasarjana Unipa 

dengan terwujudnya visi dan misi melalui renstra ini adalah: 

(1). Menyelenggarakan program pendidikan yang baik, efisien 

dan unggul; untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, 

beretika dan bermoral dalam penguasaan dan penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (2). menjadikan program 

pascasarjana dengan suasana akademik yang kondusif dalam 

rangka menciptakan masyarakat ilmiah sebagai pusat 

penelitian dan menghasilkan karya ilmiah yang layak publikasi 

baik nasional maupun internasional; (3). mengembangkan 

kerjasama dengan pihak lain, baik di dalam maupun ke luar 

negeri dalam rangka peningkatan kinerja program secara 

berkesinambungan. 

1.2 Rencana dan Capaian Renstra 2012-2017 

PPs Unipa saat ini telah memasuki periode kedua 

renstra. Pada periode pertama pencapaian-pencapaian 
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program kegiatan berdasarkan visi dan misi sebelumnya 

(2012-2017) disampaikan pada Tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1. Capaian Kinerja berdasarkan Renstra 2012-2017 

No INDIKATOR 

KINERJA  

2013 2014 2015 2016 2017 

1.  Persentase lulusan 

dengan masa studi 

S2 < 2,5 tahun  

57,60 49,42 30,27 45,71 62,80 

2.  IPK rata-rata 

lulusan (> 3,40) 

(%)  

89,23 76,34 82,44 85,76 80,46 

3.  Waktu 

Penyelesaian 

Thesis (6-12 Bulan)  

24,1 16,88 44,15 63,17 65 

4.  Program Studi 

terakreditasi 

minimal B (bh)  

0 1 3 3 3 

5.  Indeks Efisiensi 

Edukasi (%)  

25,54 21,38 20,47 18,05 23,62 

6.  Jumlah Surat 

Keluar  

78 102 122 156 210 

7.  Jumlah SK  25 46 78 86 102 

 

  



7 

2 VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI DAN SASARAN 

STRATEGIS 

2.1 Visi dan Misi  

Mengacu pada Visi Universitas Papua 2015-2019, 

Program Pascasarjana (PPs) memiliki visi yang ingin dicapai 

pada kurun waktu 5 tahun dengan rumusan sebagai berikut: 

“Terwujudnya program pascasarjana sebagai penyelenggara 

pendidikan yang unggul dan bereputasi internasional pada 

tahun 2027.”  

Untuk mencapai visi Program Pascasarjana Universitas Papua 

pada tahun 2027 tersebut, maka misi yang akan diemban 

adalah sebagai berikut:  

1. Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana yang unggul 

dengan menghasilkan sumberdaya manusia yang 

berkualitas, beretika, dan berwawasan konservasi; 

2. Menghasilkan produk penelitian yang berbasis pada nilai-

nilai keunggulan lokal yang inovatif dan aplikatif bagi 

kepentingan masyarakat;  

3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang berbasis pada 

lintas disiplin ilmu dan mampu menciptakan kemandirian 

masyarakat secara berkelanjutan;  

4. Mempunyai tatakelola kelembagaan yang efektif, efisien, 

transparan dan akuntabel dengan suasana akademik yang 

berkualitas;  
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5. Mengembangkan kerjasama antar lembaga dalam maupun 

luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat.  

2.2 Tujuan  

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang baik, efisien 

dan unggul; untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, 

beretika dan bermoral dalam penguasaan dan penerapan 

ilmu pengetahuan dan teknologi;  

2. Menjadikan program pascasarjana dengan suasana 

akademik yang kondusif dalam rangka menciptakan 

masyarakat ilmiah sebagai pusat penelitian dan 

menghasilkan karya ilmiah yang layak publikasi baik 

nasional maupun internasional;  

3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain, baik di 

dalam maupun ke luar negeri dalam rangka peningkatan 

kinerja program secara berkesinambungan.  

 

2.3 Tata Nilai  

Tata nilai yang menjadi dasar kebijakan 

penyelenggaraan kegiatan pendidikan di PPs Unipa untuk 

mencapai tujuan tersebut di atas mengarah kepada:  

1. Kepemimpinan yang kuat (Strong Leadership): 

menunjukkan perilaku yang visioner, kreatif, inovatif, 
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pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan 

kearah yang lebih baik, dan bertanggung jawab.  

2. Kreativitas dan inovasi (Creativity and Innovation): selalu 

mencari ide-ide baru untuk dapat menjalankan 

tugas/perannya dengan lebih baik.  

3. Etika dan Integritas (Ethics and Integrity): dalam 

kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun 

menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada 

norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku di 

masyarakat, negara, dan agama.  

4. Sinergi (Synergy): bekerja sama untuk dapat 

memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki 

PPs Unipa.  

5. Ekselensi (Excellence): berusaha secara maksimal untuk 

mencapai hasil yang sempurna.  

6. Kebersamaan sosial dan tanggung jawab sosial (Socio-

cohesiveness and Social Responsibility): menjaga 

kerukunan dan kepedulian terhadap masyarakat sekitar.  

 

2.4 Sasaran Strategis  

Sasaran yang hendak dicapai dalam pencapain visi dan 

misi didasarkan pada Renstra 2018-2023 adalah menyangkut 

arah kebijakan dan strategi pengembangan Universitas Papua 

periode kedua (2010-2024) yaitu: pemantapan institusi 

dengan mentransformasikan manajemen akademik, 
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keuangan, aset, sumberdaya manusia, dan kekayaan lainnya. 

Targetnya adalah terimplementasikan good university 

goverment secara bertanggung jawab dan konsekuen. Hasil 

akhir yang diharapkan adalah Unipa menjadi salah satu 

universitas terkemuka di tingkat nasional.   
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3 KONDISI DAN POTENSI SUMBERDAYA PROGRAM 

PASCASARJANA 

3.1 Tata Pamong 

Berdasarkan Permenristekdikti No 3 tahun 2015, 

organisasi pada Program Pascasarjana dipimpin oleh Direktur 

dan dibantu oleh 2 (dua) Wakil Direktur, masing-masing 

membawahi bidang akdemik dan kemahasiswaan, dan bidang 

umum dan keuangan, Program Studi dan Subbagian Tata 

Usaha. 

Program pascasarjana mempunyai tugas 

melaksanakan pendidikan program magister dan program 

doktor untuk bidang ilmu multidisiplin dan direktur 

bertanggung jawab kepada Rektor. Struktur Organisasi 

Program Pascasarjana disajikan pada Gambar 1 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Program Pascasarjana 

Universitas Papua 
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Tugas dan tanggungjawab dari masing-masing 

komponen di pascasarjana diuraikan sebagai berikut: 

1. Direktur bertanggung jawab kepada Rektor Universitas 

Papua dan mempunyai tugas menjamin terselenggaranya 

kegiatan akademik, kemahsiswaan, bidang umum, 

Administrasi dan Keuangan 

2. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, 

disingkat Wadir 1 bertanggungjawab kepada Direktur dan 

mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin 

pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama di 

lingkungan Pascasarjana. 

3. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan bertanggung, 

disingkat Wadir 2 bertanggungjawab kepada Direktur dan 

mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin 

pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, 

kepegawaian, administrasi umum, system informasi, dan 

sarana prasarana. 

4. Program studi merupakan satuan kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode 

pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan 

akademik, pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi. 

Dalam penyelenggaraan program studi, Rektor menunjuk 

seorang dosen sebagai Ketua program studi. 
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5. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

urusan perencanaan, keuangan, akademik, 

kemahasiswaan, kepegawaian, ketatausahaan, 

kerumahtanggaan, kerjasama, sistem informasi, dan 

pengelolaan barang milik negara di lingkungan 

Pascasarjana. 

3.2 Fasilitas Fisik 

3.2.1 Lahan Kampus 

Program Pascasarjana terletak dalam lokasi Kampus Unipa 

di Kelurahan Amban Kabupaten Manokwari Provinsi Papua 

Barat. Lahan Kampus Program Pascasarjana terdiri dari 

gedung kuliah dan halaman yang memiliki luas 5.000 m2. Pada 

Gambar 2 disajikan letak lokasi kampus Program Pascasarjana 

Unipa. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Lokasi Lahan Kampus Program Pascasarjana 
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3.2.2 Gedung 

Program Pascasarjana (PPs) memiliki satu buah gedung 

berlantai dua yang berfungsi sebagai ruang kuliah, rapat dan 

administrasi PPs seluas 2400 m2. Ruang ruang tersebut 

meliputi beberapa ruang yang berfungsi sebagai ruang kuliah, 

ruang seminar, ruang ujian dan ruang administrasi. Jika 

dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang terdaftar 

sampai dengan pada tahun 2017 sebanyak 244 orang, maka 

jumlah mahasiswa dan luas Program Pascasarjana memiliki 

ratio sebesar 1 mhs : 8,2 m2. Menurut UNESCO (1990) dalam 

Renstra Unipa (2007) bahwa ruang kuliah besar untuk 

seorang mahasiswa idealnya adalah 2 m2 dan ruang kuliah 

kecil 1,2 m2 atau rata-rata seorang mahasiswa menggunakan 

1,6 m2. Hal ini memberikan petunjuk bahwa ruang kuliah 

Program Pascasarjana masih mencukupi. 

3.2.3 Perpustakaan 

Perpustakaan Pascasarjana saat ini mengkoleksi tesis-

tesis dari 3 prodi yang telah meluluskan mahasiswa (Ilmu 

Pertanian, Ilmu Lingkungan dan Ilmu Peternakan). Selain 

tesis, terdapat referensi dari berbagai bidang terutama bidang 

pertanian dan lingkungan. Saat ini jumlah buku referensi 

sebanyak 245 buah. Mahasiswa juga dapat mengakses 

perpustakaan yang terdapat di Universitas (perpustakaan 

pusat), apabila referensi yang diperlukan tidak dijumpai pada 
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perpustakaan PPs. Mahasiswa dapat pula mengakses 

perpustakaan yang terdapat pada fakultas pendukung 

Program Pascsarjana seperti Perpustakaan Fakultas 

Kehutanan, Fakultas Pertanian dan Teknologi Pertanian, 

Fakultas Peternakan Perikanan dan Ilmu Kelautan serta 

perpustakaan FMIPA.  

Ruang perpustakaan di PPs disebut dengan Ruang Baca 

karena tempatnya yang hanya seluas 8 x 8 m2. Sedangkan 

gedung perpustakaan yang dimiliki Unipa seluas 2.500 m2 

yang terdiri dari dua lantai dengan ruang baca yang tersedia 

seluas 1.300 m2. Perpustakaan ini dikelola oleh Unit Pelaksana 

Teknis Perpustakaan. Disamping itu, beberapa fakultas telah 

memiliki perpustakaan masing-masing dan dapat diakses oleh 

setiap sivitas akademika di Universitas Papua. Jumlah buku 

yang dikoleksi Perpustakaan Unipa tahun 2017 sebanyak 

25.412, yang terdiri dari 11.038 judul. Selain itu seluruh unit 

di Unipa sudah memiliki jaringan Internet termasuk di UPT 

Perpustakaan Unipa, sehingga berbagai literatur elektronik (e-

book dan ejurnal) dapat diakses dengan mudah oleh 

mahasiswa dan dosen Unipa. 

3.2.4 Peralatan Pendidikan 

Program Pascasarjana mempunyai peralatan yang 

terdiri dari peralatan pendidikan dan mebeler. Pengadaan 

peralatan untuk memenuhi kebutuhan minimal dilakukan 
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secara bertahap sejak berdirinya PPs, melalui dana DIPA dan 

PNBP. 

3.2.5 Komputer 

Sistem informasi yang telah berjalan di Program 

Pascasarjana adalah sistem pengolahan data akademik. 

Program Pascasarjana juga terhubung dengan fasilitas 

internet yang berbasis di Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Komputer Unipa. Jaringan internet terkoneksi jaringan 

Mikrotik. Kapasitas akses internet pada saat ini dapat 

mencapai 1 MBps. Perangkat lunak yang digunakan pada 

server-server internet adalah IGPL/opensource. Pelayanan 

internet saat ini telah menjangkau seluruh ruangan di Program 

Pascasarjana dengan didukung oleh 3 (tiga) access point (2 

buah di lantai satu dan 1 buah di lantai 2). Fasilitas internet 

dapat diakses oleh dosen dengan tidak berbayar, 

menggunakan akun Unipa, namun bagi mahasiswa untuk 

dapat mengakses fasilitas internet di Gedung Pascasarjana 

harus membeli voucher internet di UPT Pusat Komputer Unipa. 

3.2.6 Fasilitas Teleconference 

Untuk menunjang kegiatan pembelajaran di lingkungan 

pasasarjana, telah diadakan satu unit alat teleconference. 

Fasilitas ini bertujuan untuk membantu dosen agar dapat 

melakukan pembelajaran jarak jauh dengan bantuan aplikasi 
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tambahan (Skype). Rencana penggunaan fasilitas tersebut 

akan dimulai pada Tahun Akademik 2019/2020 untuk 

menjangkau mahasiswa yang pada saat-saat tertentu tidak 

dapat hadir pada perkuliahan regular di kampus Unipa 

Manokwari, yang berasal dari Kabupaten Manokwari Selatan 

dan Kabupaten Teluk Bintuni. 

3.3 Sumber Daya Manusia 

3.3.1 Tenaga Pengajar 

Menurut data pada akhir tahun 2017, jumlah tenaga 

pengajar yang aktif di lingkup Program Pascasarjana 

berjumlah 76 dosen tetap. Angka tersebut merupakan 100% 

dari total dosen yang telah bergelar doktor, yaitu sebanyak 90 

dosen tetap Pada Gambar 3 disajikan sebaran tenaga 

pengajar menurut jabatan fungsional pada 10 fakultas dari 12 

fakultas yang ada di Universitas Papua. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Sebaran Tenaga Pengajar Menurut Jabatan 

Fungsional 
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Selama ini Program Pascasarjana juga melaksanakan program 

peningkatan kualitas tenaga dosen melalui magang, seminar, 

workshop baik di universitas-universitas lain maupun institusi 

teknis pemerintah. Namun kendala yang dihadapi adalah 

kurangnya dana yang tersedia untuk mengikuti kegiatan 

tersebut. 

3.3.2 Tenaga Kependidikan 

Program Pascasarjana hanya memiliki tenaga 

administrasi sebanyak 4 (empat) orang, yang bertugas 

menangani administrasi akademik, sedangkan administrasi 

umum masih ditangani administrasi umum Fakultas atau Biro 

Perencanaan, Akademik dan Kemahasiswaan ditingkat 

universitas. Tenaga Teknisi, Laboran dan Pustakawan belum 

tersedia di Program Pascasarjana. 

3.4 Aktivitas Tridharma 

3.4.1 Pendidikan 

Seleksi penerimaan mahasiswa dilaksanakan setiap 

tahun oleh Program Pascasarjana mengikuti kalender 

akademik Universitas, mulai Bulan April hingga Bulan Juli. 

Penerimaan mahasiswa dilakukan dengan sistem Seleksi 

Lokal. 

Setiap tahunnya PPs-Unipa menerima ± 70 mahasiswa baru, 

yang berasal dari berbagai daerah di Tanah Papua. 
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Perkuliahan dilakukan dengan mengikuti kalender akademik 

Universitas dan mengacu pada Panduan Akademik PPs-Unipa. 

Staf dosen yang terlibat pada PPs-Unipa adalah staf dosen 

tetap yang berasal dari lingkup Unipa dan staf dosen tidak 

tetap yang berasal dari berbagai instansi terkait di luar Unipa. 

Indeks prestasi kumulatif (IPK) merupakan suatu ukuran 

dalam proses pembelajaran di Program Pascasarjana. Batas 

IPK minimal kelulusan untuk PPs-Unipa adalah 3,0. 

PPs-Unipa sampai saat ini dapat meluluskan lebih 40 

mahasiswa dalam satu tahun akademik, dengan lama studi 

berkisar 1,5 – 3 tahun. Lamanya studi sangat dipengaruhi oleh 

proses penyelesaian studi dan terkait juga dengan kinerja 

mahasiswa. Di samping itu, lama penyelesaian studi 

disebabkan karena mahasiswa harus membagi waktu dengan 

pekerjaan, sebab sebagian besar mahasiswa PPs-Unipa 

merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). 

3.4.2 Penelitian 

Penelitian mahasiswa PPs-Unipa dilaksanakan secara 

mandiri sesuai kompetensi masing-masing Prodi, sedangkan 

penelitian staf dosen umumnya terkait dengan Fakultas-

Fakultas di lingkup Unipa, sesuai dengan home base masing-

masing dosen. 
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3.4.3 Pengabdian Pada Masyarakat 

Seperti halnya penelitian, pelaksanaan pengabdian 

pada masyarakat (PPM) baik mahasiswa maupun staf dosen 

terkait dengan Fakultas-Fakultas dilingkup Unipa, sesuai 

dengan home base masing-masing dosen. 

3.5 Pendanaan 

Sumber dana Program Pascasarjana Unipa berasal dari 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari 

Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa. 

Akuntabilitas keuangan Program Pascasarjana Unipa tertuang 

dalam laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana 

tersebut. 
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4 STRATEGI PERENCANAAN 

4.1 Analisis Lingkungan Strategis 

Secara administrasi daratan Tanah Papua terbagi 

menjadi dua provinsi. Provinsi Papua Barat yang terletak 

sebelah barat kepala burung Pulau Papuadan Provinsi Papua 

yang terletak sebelah timur berbatasan langsung 

denganPapua Nugini. Kebijakan Pemerintah Pusat yang 

menjadikan Provinsi Papua sebagai salah satu daerah otonomi 

khusus memberikan peluang yang besarbagi pembangunan di 

Tanah Papua. Implikasi terhadap persepsi ini 

dikuatkandengan dukungan dana otonomi khusus yang cukup 

besar pada setiap tahunanggaran Pemerintah Daerah. 

Arus pembangunan daerah menuntut ketersediaan 

sumberdayamanusia handal untuk menjalankan roda 

pembangunan. Sumberdaya manusiatumbuh dan 

berkembang melalui suatu jenjang pendidikan yang 

optimal.Ketersediaan sumberdaya manusia sangat terkait 

dengan tingkat pendidikan. Alternatif melanjutkan pendidikan 

ke jenjang S2 maupun S3 adalah pilihan yangtepat untuk 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. 

Program Pascasarjana Unipa memberikan pelayanan 

pendidikan untukmenunjang penyediaan sumberdaya 

manusia yang bermutu dan kompetitif. Dengan motto “Ilmu 

untuk kemanusiaan”, Program Pascasarjana melalui Prodi 
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Ilmu Pertanian, Ilmu Peternakan dan Ilmu Lingkungan, 

menghasilkan magister dan Doktor yang  berperan sebagai 

penggerak roda pembangunan yang mampu mengelola 

sumberdaya alam dengan bijak, berkesinambungan dan 

lestari, sehingga mampu mensejahterakan masyarakat. 

4.1.1 Kondisi Lingkungan Internal 

Kekuatan 

1. Jumlah peminat/calon mahasiswa baru yang cenderung 

meningkat untuk prodi tertentu 

2. Jumlah Dosen dengan kualifikasi pendidikan S3 yang 

cukup banyak (17,9%) dari total 504 dosen tetap di Unipa 

dan jumlah Profesor yang terus bertambah. 

3. Fasilitas pendidikan yang memadai, termasuk layanan 

internet 

Kelemahan 

1. Kontinuitas sosialisasi belum optimal. 

2. Prodi yang tersedia masih terbatas. 

3. Lemahnya koordinasi dan komunikasi sehingga 

pelaksanaan tugas dan evaluasi tidak optimal. 

4. Sistem informasi dan database yang belum sistematik dan 

terintegrasi. 

5. Belum tersedianya beasiswa 
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4.1.2 Kondisi Lingkungan External 

Peluang 

1. Jumlah lulusan S1 Perguruan Tinggi di Papua dan Papua 

Barat yang semakin meningkat 

2. Adanya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang 

lebih tinggi bagi pegawai instansi pemerintah dan swasta 

3. Tersedianya bantuan dana penelitian bagi pegawai yang 

studi lanjut 

4. Belum ada Program Pascasarjana lain yang dibuka di 

wilayah Provinsi Papua Barat 

5. Adanya kemitraan atau kerjasama dengan instansi terkait 

untuk pengembangan sumberdaya manusia. 

Ancaman 

1. Banyaknya Perguruan Tinggi baru yang bermunculan. 

2. Kurangnya dana untuk pengembangan diri staf dosen, 

teknisi dan administrasi. 

3. Kecenderungan untuk mengikuti pendidikan pada 

Program Pascasarjana di universitas lain di luar Papua 

karena tersedia beasiswa. 

4.2 Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan 

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan faktor 

penentu pencapaian keberhasilan yang berfungsi lebih 

memfokuskan strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran 

secara efektif dan efisien. Berikut faktor-faktor kunci 
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keberhasilan Program Pascasarjana dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Mendayagunakan Surat Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor: 153 Tahun 2000 pada Tanggal 3 

November 2000 dalam pelaksanaan kewenangan 

penyelenggaraan aktivitas Tridharma. 

2. Mendayagunakan sumber dana yang diperoleh melalui 

Penerimaan Negara Bukan Pajak 

3. Mendayagunakan fasilitas ruang sebagai tambahan 

sumber dana untuk menunjang kegiatan pembelajaran. 

4. Mengoptimalkan kemampuan profesional tenaga dosen 

dalam penciptaan maupun aplikasi ipteks 

4.3 Sasaran Strategis 

1. Tercapainya penambahan jumlah Prodi S2 dari 7 menjadi 

9 di Tahun2023 dan satu prodi S3 menjadi dua prodi S3 

di tahun 2023. 

2. Tercapainya jumlah lulusan sebanyak 30 orang dengan 

lama studi 2 tahun dan IPK minimal 3,5 setiap tahunnya. 

3. Meningkatnya kemampuan layanan perpustakaan, 

internet, fasilitas pendidikan dan sarana & prasarana 

pendukung di Tahun 2023. 

4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Dosen dan Tenaga 

Kependidikan di Tahun 2023. 
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5. Tercapainya peningkatan penyebaran informasi hasil 

penelitian melalui jurnal lokal dan nasional bahkan 

internasional di Tahun 2023. 

6. Tersedianya buku pegangan mahasiswa, baik berupa 

panduan akademik maupun panduan pembelajaran 

lainnya di Tahun 2023. 

7. Meningkatkan kualitas sistem administrasi umum, 

kepegawaian dan administrasi akademik sehingga 

menjadi lebih efektif, efisien dan terdokumentasi dengan 

integrasi sistem database. 

8. Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan 

pendidikan dan penunjang pendidikan serta penunjang 

kelembagaan/organisasi. 

9. Meningkatnya hubungan kerjasama dengan Instansi 

Pemerintah, Swasta dan lembaga swadaya masyarakat 

(LSM) lokal, nasional dan internasional. 
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5 KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

PRIORITAS 

Strategi yang digunakan dalam upaya pencapaian 

tujuan dan sasaran adalah melalui pengembangan 

penyelenggaraan program pendidikan yang bermutu; 

Pengembangan kualifikasi dosen dan publikasi penelitian; 

Peningkatan pengabdian kepada masyarakat; Peningkatan 

kinerja antar semua unit manajemen; Peningkatan sarana dan 

prasarana; Peningkatan dukungan terhadap organisasi 

mahasiswa dan Peningkatan hubungan kerjasama. Strategi 

dijabarkan melalui kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut: 

5.1 Kebijakan 

Kebijakan dalam perencanaan strategis Program 

Pascasarjana disesuaikan dengan perencanaan strategi 

Universitas Papua yang ditetapkan melalui 7 kebijakan yang 

utuh yaitu: 

1. Peningkatan program pendidikan melalui kompetensi 

lulusan sehingga dapat menjamin mutu lulusan. 

2. Peningkatan kualifikasi tenaga pengajar sehingga dapat 

menciptakanpenelitian berkualitas dan mampu 

mempublikasi hasil penelitian. 

3. Peningkatan penyelenggaraan pengabdian pada 

masyarakat. 



27 

4. Peningkatan kinerja kelembagaan. 

5. Peningkatan sarana dan prasana pendukung 

penyelenggaraan pendidikan. 

6. Peningkatan dukungan terhadap kegiatan dan pembinaan 

organisasasi mahasiswa. 

7. Peningkatan hubungan kerjasama dengan pihak luar. 

Kebijakan pada point 1, 2, 3, dan 5 sangat erat 

kaitannya dengan isu peningkatan Daya Saing Bangsa (The 

Nation’s Competitiveness). Point ke-7berhubungan dengan isu 

Otonomi Pengelolaan Pendidikan. Sedangkan kebijakan point 

ke-4 merupakan kebijakan yang terkait langsung isu 

Peningkatan Kesehatan Kelembangaan. 

5.2 Program Strategis 

Dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang 

didukung olehkebijakan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, maka disusunlah programstrategis yang terdiri dari: 

1. Pengembangan jumlah program studi baik program studi 

S2 dan S3. 

2. Penyempurnaan kurikulum program studi. 

3. Peningkatan kemampuan tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan 

4. Peningkatan kemampuan kompetensi lulusan. 

5. Penataan dan penambahan fasilitas pendidikan 
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6. Peningkatan penyelenggaraan seminar, lokakarya, 

workshop dan pelatihan bagi tenaga pendidik, tenaga 

kependidikan dan mahasiswa. 

7. Peningkatan disiplin dan etos kerja 

8. Pengembangan kerjasama dengan Instansi 

Pemerintah/Pengusaha danLSM Melalui Tri Dharma 

Perguruan Tinggi dan organisasi/kelembagaan. 

5.3 Uraian Kegiatan 

Penentuan program kegiatan prioritas Program 

Pascasarjana dilakukan dengan memperhatikan faktor 

lingkungan strategis organisasi, visi, misi, kebijakan serta 

peraturan yang berlaku sehingga dapat dirincikan kegiatan 

kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018 

hingga 2023 dengan uraian sebagai berikut: 

a. Peningkatan program pendidikan untuk menjamin 

mutu lulusan. 

1. Mengadakan lokakarya kurikulum dan sistem 

pengajaran 

2. Mengusulkan Akreditasi Program Studi 

3. Memanfaatkan fasilitas teleconference dalam proses 

pembelajaran 

4. Mengadakan seminar dan diskusi ilmiah 

5. Pengadaan mebeler perkuliahan dan fasilitas 

pendukung lainnya 
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6. Pengembangan jaringan internet dan wireless/hotspot 

b. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian 

1. Mendorong penelitian mandiri staf dosen dan 

membudayakan seminar hasil penelitian di lingkungan 

PPs. 

2. Memberikan kesempatan staf dosen untuk terlibat 

dalam penelitian kerjasama. 

3. Memberi kesempatan kepada staf dosen untuk 

mempresentasikan hasil penelitian di tingkat Lokal, 

Regional dan Nasional. 

4. Mendorong Staf Dosen untuk mempublikasikan hasil 

penelitian pada majalah ilmiah lokal, nasional dan 

internasional atau jurnal ilmiah terakreditasi. 

5. Operasional biaya mengikuti kegiatan 

lokakarya/seminar. 

6. Seminar terbuka bagi mahasiswa dan dosen. 

c. Peningkatan penyelenggaraan pengabdian pada 

masyarakat. 

1. Melaksanakan kegiatan penyuluhan atau kegitan 

sejenis lainnya oleh dosen dan mahasiswa 

2. Menyusun petunjuk teknis aplikasi penelitian program 

magister dan Doktor untuk kepentingan masyarakat 

d. Peningkatan kinerja kelembagaan. 

1. Membukukan dan membakukan Rincian Tugas Organik 

di lingkungan PPs 
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2. Melakukan rapat koordinasi antar unit dan di dalam unit 

secara berkala. 

3. Menerapkan sistem surat menyurat satu pintu terutama 

untuk surat keluar. 

4. Menerapkan sistem pengarsipan ganda (hardfile dan 

eletrik file). 

e. Peningkatan sarana dan prasana pendukung 

penyelenggaraan pendidikan. 

1. Perawatan dan perbaikan sarana dan fasilitas 

pendidikan yang telah ada. 

2. Pengadaan bahan penunjang proses pembelajaran 

3. Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung penunjang 

pendidikan. 

4. Pengadaan barang/peralatan inventaris, mebeler, 

kebersihan dan bahan habis pakai kantor 

5. Perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas PPs 

6. Pengadaan dan Pemeliharaan database SIM Program 

Pascasarjana. 

7. Pengadaan software dan hardware. 

f. Peningkatan dukungan terhadap kegiatan dan 

pembinaan organisasasi mahasiswa. 

1. Meningkatkan pertemuan rutin sebagai ajang 

silaturahmi mahasiswa PPs 

2. Melaksanakan kegiatan silaturahmi antar dosen, 

mahasiswa dan alumni. 



31 

g. Peningkatan hubungan kerjasama dengan pihak 

luar. 

1. Kegiatan Kerjasama bidang pendidikan dan 

pengajaran. 

2. Kegiatan kerjasama bidang organisasi dan 

kelembagaan. 

3. Kegiatan kerjasama bidang pelayanan jasa dan 

konsultasi publik. 

5.4 Indikator Kinerja 

Indikator kinerja dari tahun 2018 ke tahun 2023 disajikan 

pada Tabel 1 berikut ini : 

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama 
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5.5 Indikator Kinerja Tambahan 

 Uraian indikator kinerja tambahan disajikan pada Tabel 2. Indikator 

kinerja tambahan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu  

Tabel 2. Indikator Kinerja Tambahan 
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6 PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA 

6.1 Pengukuran Kinerja 

Hasil dari perencanaan yang mantap hanya dapat diperoleh 

berdasarkanhasil evaluasi yang akurat dan bertanggung jawab. Evaluasi 

memberikan umpanbalik dan gambaran mengenai realitas lapangan 

seperti permasalahan, keberhasilan dan faktor-faktor penentu. Indikator-

indikator kinerja perluditetapkan sebagai sebuah kunci evaluasi. Indikator 

kinerja menggambarkankeadaan, sebab dan akibat dalam pencapaian 

tujuan. Pengukuran tingkatkinerja dalam evaluasi meliputi pengukuran 

kegiatan, pengukuran kinerjaprogram, dan pengukuran kebijakan 

6.2 Evaluasi Kinerja 

Evaluasi perlu dilakukan untuk mengenali terlebih dahulu 

penyimpanganpelaksanaan dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, 

kemudian disusunlangkah perbaikan yang tepat sasaran dan tepat waktu. 

Evaluasi kinerja penting dilaksanakan minimal satu tahun sekali untuk 

memperoleh umpan balik atas perencanaan yang telah dibuat. Akhir dari 

evaluasi kinerja adalah penetapan langkah-langkah perbaikan terhadap 

perencanaan. Indikator-indikator kinerja merupakan ukuran yang dipakai 

untuk mengevaluasi kinerja dan mencerminkan keadaan sebab akibat dari 

seluruh kegiatan serta diusahakan mudah untuk diukur. 

6.2.1 Kerangka Pengukuran Kinerja 

Langkah pengukuran kinerja dijabarkan sebagai berikut: 1. Pencapaian 

indikator terdiri dari: masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak; 2. 

Penetapan pencapaian kinerja, yang dimaksudkan untuk mengetahui 

danmenilai pencapaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan, program 
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dan kebijakan yang dalam perencanaan strategis matriks penetapan 

pencapaian kinerja. Hasil penetapan kinerja dipakai untuk memberikan 

arahan kepada unit organisasi Program Pascasarjana di dalam 

menjabarkan kebijakan dan program yang sudah ditetapkan dalam bentuk 

kegiatan pada masing-masing unit. Untuk memudahkan pelaksanaan 

evaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan masing-masing unit 

manajemen maka dapat digunakan formulir pengukuran kinerja dengan 

formula seperti pada Tabel 2. 

Tabel 2. Pengukuran Kinerja 
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Keterangan: 

*) 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 (𝐶𝐼𝐾) =  
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎
𝑥 100% 

**) 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 (𝐵𝐼𝐾) =  
𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 − (𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 − 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎)

𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎
𝑥 100% 

***) 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 =  
CIK x BIK

100%
  

6.2.2 Evaluasi Kinerja 

Evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja kegiatan (Tabel 3), evaluasi 

kinerja program (Tabel 4), dan evaluasi kinerja kebijakan (Tabel 5). 

a. Evaluasi Kinerja Kegiatan 

Tabel 3. Evaluasi Kinerja Kegiatan 

EVALUASI KINERJA KEGIATAN 

Unit : 
Tahun: 

No Program Kegiatan Kelompok 

Indikator 
Kinerja 

Capaian 

Indikator 
Kinerja 

Bobot 

Indikator 
Kinerja 

Nilai 

Capaian 
Indikator 
Kinerja 

Ket. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Input    

    Output    

    Outcame    

    Benefits    

    Impacts    

    Jumlah Nilai Capaian 

 

 

 



41 

Keterangan: 

***) 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐶𝑎p𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 = 𝐶𝐾𝐼𝐾 𝑥 𝐵𝐾𝐼𝐾 

100% 

b. Evaluasi Kinerja Program 

Tabel 3. Evaluasi Kinerja Program 

Evaluasi Kinerja Program 
Unit : 
Tahun: 

No Kebijaksanaan Program Kegiatan Nilai 

Capaian 
Kegiatan 

(%) 

Bobot 

Kegiatan 
(%) 

Nilai 

Capaian 
Akhir 

Kegiatan 
(%) 

Ket. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

    Jumlah Nilai Capaian Program 1 

        

    Jumlah Nilai Capaian Program 2 

        

    Jumlah Nilai Capaian Program 3 

 

Nilai Capaian Akhir Kegiatan =
Nilai Capaian Kegiatan x Bobot Kegiatan

100%
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c. Evaluasi Kinerja Kebijakan 

Tabel 4. Evaluasi Kinerja Kebijakan 

EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN 
Unit : 

Tahun: 

No Kebijaksanaan Program Nilai 
Capaian 
Program 

(%) 

Bobot 
Program 
(%) 

Nilai 
Capaian 
Akhir 

Program 
(%) 

Ket. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

    Jumlah Nilai Capaian 
Kebijaksanaan 1 

       

    Jumlah Nilai Capaian 

Kebijaksanaan 2 

       

    Jumlah Nilai Capaian 
Kebijaksanaan 3 

       

 

Nilai Capaian Akhir Program =
Nilai Capaian Program x Bobot Program

100%
 

6.2.3 Kesimpulan Hasil Evaluasi Kinerja 

Dalam proses pengukuran kinerja adalah membuat kesimpulan hasil 

evaluasi yang akan memberikan gambaran kepada penerima informasi 

mengenai tingkat/nilai kinerja PPs-Unipa yang dapat dimulai dengan skala 

pengukuran ordinal (Tabel 5) yaitu : 
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Tabel 6. Akumulasi Nilai Pengukuran Kinerja 

No Interval Nilai Pengukuran Klasifikasi 

1.  85-100 Sangat Baik 

2.  70-84 Baik 

3.  55-69 Sedang 

4.  <54 Kurang Baik 

 

6.2.4 Analisa Pencapaian Akuntabilitas Kinerja 

Pelaporan akuntabilitas kinerja harus berisi data dan informasi 

keberhasilan ataukegagalan yang disajikan secara lebih luas dan 

mendalam. Di samping itu, berisi tingkatkeberhasilan atau kegagalan yang 

direpresentasikan melalui hasil evaluasi kinerjaberdasarkan teknik 

pengukuran dan penilai kinerja. 

Uraian relevansi antara pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan 

kebijakandalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi dalam 

penetapanperencanaan strategis merupakan sebuah kesimpulan hasil 

evaluasi yang perludianalisis. Selain itu, perlu dijelaskan proses dan 

nuansa pencapaian sasaran dan tujuansecara efisien dan efektif searah 

dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telahditetapkan. Analisis 

tersebut dilakukan dengan menggunakan data dan informasi 

yangdiperoleh secara lengkap dan rinci. Komponen-komponen penting 

evaluasi kinerjaperlu juga dianalisis, yaitu mencakup analisis masukan dan 

keluaran, realisasi hasil danmanfaat, analisis dampak, dan analisa proses 
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pencapaian indikator-indikator kinerja,analisis keuangan dan analisis 

kebijakan. 

Analisis evaluasi kinerja dilakukan dengan cara membandingkan indikator 

kinerja danrealisasi. Perbandingan tersebut antara lain : 

1. Perbandingan antara kinerja nyata dan kinerja yang direncanakan 

2. Perbandingan antara kinerja nyata dan tahun-tahun sebelumnya 

3. Perbandingan kinerja suatu unit program studi dengan unit program 

studi lainyang lebih unggul. 

4. Perbandingan Indikator kinerja dikenakan pada setiap program dan 

kegiatanyang terdiri atas 5 (lima) tolak ukur yaitu masukan, keluaran, 

hasil, manfaat dandampak sesuai dengan laporan hasil pelaksanaan 

kegiatan masing-masing unityang bersangkutan. Selanjutnya menjadi 

bahan laporan perhitungan keuangandan laporan 

pertanggungjawaban Direktur/Wakil Direktur sebagai pengelola. 
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7 KAIDAH PELAKSANAAN 

7.1 Metode Pelaksanaan 

7.1.1 Pola penyelenggaraan 

1. Pencapaian tujuan Renstra Program Pascasarjana Tahun 2018 – 2023 

ditetapkan melalui 7 kebijakan, 8 Program Strategis dan 30 program 

kegiatan. 

2. Tujuan dan sasaran strategis Renstra Program Pascasarjana diarahkan 

dan dikendalikan langsung oleh Direktur Program Pascasarjana. Dalam 

pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Wakil Direktur dan Sub Bagian 

Tata Usaha, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 

3. Setiap Program Studi diharapkan menjabarkan Renstra Program 

Pascasarjana pada program dan kegiatan masing-masing sesuai tugas 

dan fungsinya. 

4. Upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra Program 

Pascasarjana ke dalam berbagai kegiatan strategis, penerapannya 

dilaksanakan melaluiberbagai kegiatan dengan pembiayaan yang 

tersedia 

5. Pengukuran indikator kinerja dengan penetapan bobot capaian 

indicator kinerja kegiatan, program, dan kebijakan merupakan 

penjabaran penetapan bobot capaian indikator kinerja Renstra 

Program Pascasarjana tahun 2018 –2023, sehingga setiap Prodi dan 

Sub Bagian Tata Usaha melakukan penetapan capaian indikator kinerja 

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, agar memudahkan 

evaluasi serta akuntabilitas setiap kegiatan. 
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7.1.2 Organisasi Pelaksana dan Sumber Pembiayaan 

Sistem Manajemen Program Pascasarjana sebagaimana tergambar pada 

Bab 2.1 tentang Organisasi dan Tata Pamong, telah dijabarkan dalam 

fungsi dan tugas masing masing unit manajemen. Semua unit manajemen 

terhubung dalam bentuk struktur organisasi dengan jenjang tugas dan 

fungsi yang berbeda. Pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pencapaian 

tujuan dan sasaran tentunya tidak lepas dari ketersediaan sumber 

pembiayaan, yaitu APBN/DIPA dan PNBP. 

7.2 Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari manajemen 

pelaksanaan Renstra Program Pascasarjana. Pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi dilakukan sesuai dengan jenjang struktural organisasi Program 

Pascasarjana dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan dan 

pengukuran kinerja yang telah ditetapkan. Hasil dari monitoring dan 

evaluasi Renstra Program Pascasarjana disampaikan dalam bentuk 

laporan tertulis dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas 

kinerja. 

 

7.3 Arah Pelaksanaan dan Pengembangan 

Renstra Program Pascasarjana merupakan komitmen perencanaan 

sekaligus berfungsi sebagai alat bantu dan indikator dalam menjalankan 

misi untuk mencapai visi Program Pascasarjana. Diwajibkan bagi tiap unit 

manajemen untuk menjabarkan Renstra Program Pascasarjana pada 

masing-masing unit sesuai tugas, fungsi dan peran yang dibebankan. Hal-

hal lain yang berkembang dan belum diakomodir, perlu menjadi isu yang 



47 

harus dibicarakan dalam pertemuan tentang pembahasan Renstra untuk 

dijadikan catatan perbaikan. 

Renstra Program Pascasarjana pada hakekatnya bersifat fleksibel 

dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi yang berkembang dan 

selalu berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak. Renstra ini 

hendaknya dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dan dedikasi 

yang tinggi dalam mendukung Kinerja Program Pascasarjana demi 

terwujudnya visi dan misi pada tahun 2027. 
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8 PENUTUP 

Program Pascasarjana sebagai salah satu bagian dari Universitas 

Papua mempunyaiperan yang strategis dalam peningkatan mutu 

sumberdaya manusia dalam bidangpertanian dan konservasi sumberdaya 

alam (sesuai Pola Ilmiah Pokok Unipa), guna mendukung pembangunan 

di Tanah Papua. Suatu peran yang strategis perlu ditopangdengan 

kebijakan, program maupun kegiatan yang konkrit dan detail sehingga 

dapatmenjadi dasar bagi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. 

Penyusunan perencanaan strategis perlu ditetapkan dan dijabarkan 

secara efektif danefisien dalam program setiap tahunnya. Keberhasilan 

perencanaan strategis dapatdicapai dengan komitmen yang kuat dari 

sumberdaya manusia penggeraknya danfaktor sumberdaya pendukung 

lainnya yang tersedia. 
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Lampiran 2. Berita Acara Penetapan Renstra dan Operasional  

 

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS PAPUA 

PROGRAM PASCASARJANA 

Jl. Gunung Salju Amban, Manokwari – Papua barat, Kodepos 98314 Telp. (0986) 211430 Fax: 
211455 

BERITA ACARA  
PENETAPAN RENSTRA DAN OPERASIONAL PPs 

Hari ini Jumat Tanggal 6 Bulan Maret Tahun 2018 bertempat di Ruang Rapat 
Pascasarjana telah dilakukan pembahasan Renstra dan Operasional dan telah disetujui 
sebagai dokumen acuan dalam berbagai kegiatan di PPs Unipa. Rapat Pembahasan oleh 
Tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana Unipa dihadiri oleh: 
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Lampiran 3. Daftar Hadir Rapat GPM PPs  

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS PAPUA 

PROGRAM PASCASARJANA 

Jl. Gunung Salju Amban, Manokwari – Papua barat, Kodepos 98314 Telp. (0986) 211430 Fax: 
211455 

DAFTAR HADIR  

RAPAT GPM PASCASARJANA 

TANGGAL 6 MARET 2018 

TOPIK PEMBAHASAN : SOP S3 IL 
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