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PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Universitas Negeri Malang (UM) untuk tahun anggaran 2018

sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan

Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Universitas Negeri Malang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat,

andal, dan Valid.

Berdasarkan reViu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam

meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

alang, 8 Februari 2018



Laporan Kinerja UM Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Dengan berakhirnya kinerja masa pelaksanaan Tahun Anggaran 2018 berarti
Universitas Negeri Malang (UM) telah menyelesaikan implementasi salah satu bagian dari

Rencara Strategis (Renstra) yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

2018. Implementasi Renstra dan RKT 2018 telah memberikan arah dan fokus bagi
peningkatan kinerja UM dalam melaksanakan visi dan misinya. Untuk memberikan
gambaran tentang pelaksanaan program kerja beserta hasil-hasil yang dicapai selama
satu tahun anggaran disusunlah Laporan Kinerja Universitas Negeri Malang (UM) Tahun
2018.

Laporan Kinerja UM tahun 2018 ini disusun berpedoman pada manajemen yang
berlaku di UM sebagai bagian integral dari siklus sistem akuntabilitas kinerja yang utuh.
Secara umum Laporan Kinerja ini berisikan informasi pelaksanaan rencana kerja dan
pencapaiannya untuk tahun 2018, pembahasan tingkat keberhasilan, kendala-kendala
yang dihadapi, dan rekomendasi peningkatan kinerja pada tahun selanjutnya.

Berkaitan dengan fungsi Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban
kinerja kepada stakeholders baik internal dan eksternal. Informasi kinerja yang
diungkapkan tidak terbatas pada sasaran pencapaian kinerjanya dalam memenuhi target
yang ditetapkan, tetapi juga meliputi informasi kinerja dari sasaran yang tidak memenuhi
target yang ditetapkan, berikut penjelasan-penjelasannya. Untuk memenuhi fungsi Laporan
Kinerja sebagai sumber informasi perbaikan dan peningkatan 'kinerja secara
berkelanjutan, maka informasi yang disajikan juga meliputi analisis lanjutan dengan tujuan
untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan
kinerja pada masa berikutnya.

Akhir kata, kiranya Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-
pihak yang berkepentingan.

ng, 2 Februari 2019
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

Secara keseluruhan dari delapan sasaran strategis yang menjadi program Univer-

sitas Negeri Malang (UM), pencapaian indikator kinerjanya baru mencapai 72,72%. Se-

mentara dari sisi akuntabilitas keuangan, Universitas Negeri Malang dengan pagu/target 

anggaran sebesar Rp.1.030.308.319.000,00 diserap Rp. 980.332.964.868,00 (95,15%). 

Tidak diserapnya anggaran 100% dikarenakan adanya batasan 4 kali revisi dalam se–
tahun dan ditetapkannya peraturan baru dari Pemerintah dalam penggunaan keuangan 

negara. Secara dokumen, ada 10 kali revisi yaitu pertama tanggal 5 Februari 2018, kedua 

14 Februari 2018, ketiga 12 April 2018, keempat 30 April 2018, kelima 31 Mei 2018, ke–
enam 7 Agustus 2018, ketujuh 14 September 2017, kedelapan 5 Oktober 2018, kesembi-

lan 16 November 2018, dan kesepuluh 3 Januari 2019. Revisi pertama tanggal 5 Februari 

2018 merupakan revisi pencantuman saldo awal, revisi kedua tanggal 14 Februari 2018 

merupakan penggunaan saldo awal, revisi keempat tanggal 30 April 2018 merupakan 

revisi administrasi, revisi kelima tanggal 31 Mei 2018 merupakan revisi dari Direktorat 

Jenderal Anggaran berupa penambahan pagu khusus kode output 002, revisi ketujuh 

tanggal 14 September 2018 merupakan revisi pergantian nama bendahara pengeluaran 

dan revisi kesepuluh tanggal 3 Januari 2019 merupakan revisi karena pagu minus. Capai-

an sasaran strategis UM dipaparkan sebagai berikut. 

Sasaran strategis pertama yaitu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran 

yang unggul didukung oleh empat indikator kinerja dengan capaian: (1) Persentase dosen 

bersertifikat pendidik adalah 87,7%. (2) Persentase dosen berkualifikasi S-3 adalah 100%. 

(3) Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala adalah 118,8%. (4) Persentase dosen 

dengan jabatan guru besar adalah 112,5%. Dengan demikian secara keseluruhan keter–
capaiannya adalah 75%. 

Untuk mengukur sasaran strategis kedua yaitu pencapaian lulusan yang unggul, 

relevan, dan keberterimaan tinggi secara nasional dan regional ini dirinci menjadi 5 (lima) 

indikator. Dari lima indikator tersebut hanya dua indikator yang tercapai 100% yaitu persen–
tase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya dan jumlah mahasiswa berprestasi, 

sedangkan empat indikator yang lain belum. Perbandingan target dan capaian lima indikator 

tersebut sebagai berikut: (1) persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi 74,12%; 

(2) persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya 105%; (3) rasio afirmasi 

96,36%; (4) jumlah mahasiswa berprestasi 305; dan (5) jumlah mahasiswa yang berwira–
usaha 41,43%.  

Faktor pendukung ketercapaian indikator lulusan yang langsung bekerja sesuai 

bidangnya adalah adanya upaya untuk terus menjaga relevansi lulusan dengan kebutuh–
an lapangan kerja. Salah satu upaya adalah melakukan pembaharuan kurikulum dan 

pembelajaran secara periodik dengan melibatkan pihak pengguna lulusan. Dalam proses 

pembelajaran selalu dimonitor dan evaluasi oleh SPM untuk menjaga standar mutu pem–
belajaran. Sedangkan faktor pendukung pencapaian jumlah mahasiswa berprestasi ada-

lah adanya sistem pendampingan dan pembinaan yang dilakukan dosen di tingkat univer-
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sitas, fakultas dan jurusan pada mahasiswa. Peningkatan kualitas pembinaan kegiatan 

kemahasiswaan dilaksanakan melalui berbagai aktivitas, diantaranya adalah peningkatan 

daya saing (soft skill), partisipasi mahasiswa pada kegiatan ekstra kurikuler, peningkatan 

karakter, kualitas kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. 

Faktor penghambat pencapaian persentase lulusan tersertifikasi adalah kebe–
ragaman latar belakang Pendidikan S1 peserta PPG dalam jabatan tidak linier dengan 

prodi PPG yang diambil. Upaya perbaikan pencapaian target dilakukan dengan penam–
bahan pendalaman materi inti prodi di luar jam workshop. Faktor penghambat terpenuh–
inya rasio afirmasi adalah terbatasnya calon mahasiswa bidik misi. Untuk itu sosialisasi 

dan promosi akan dilakukan lebih giat. Sehingga komitmen UM dalam menjalankan 

tanggungjawab sosial, yaitu memberi kesempatan pada calon mahasiswa yang memiliki 

kemampuan akademik tinggi namun kurang beruntung dari sisi ekonomi menjadi lebih 

luas. Faktor penghambat ketercapaian jumlah mahasiswa berwirausaha adalah motivasi 

dan kualitas proposal mahasiswa yang belum kreatif dan inovatif. Untuk mengatasi 

kendala tersebut akan dilakukan pembinaan dan bimbingan yang lebih intensif di bidang 

kewirausahaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai. 

Sasaran strategis 3 yaitu meningkatnya jumlah publikasi nasional dan internasional. 

Indikator yang tercantum dalam perjanjian kinerja Rektor UM dengan Kemenristekdikti 

adalah jumlah publikasi internasional. Capaian indikator jumlah publikasi internasional 

sudah sangat baik, yaitu sebesar 141,0% (target 500 tercapai 705). Capaian ini mening–
kat lebih dua kali lipat (>200%) jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya 

(2017). 

Sasaran strategis 4 yaitu meningkatnya perolehan HaKI. Sasaran strategis ter–
sebut ditunjukkan dengan indikator jumlah peroleh HaKI yang dikeluarkan oleh Kemen–
KumHam. Capaian jumlah perolehan HaKI pada tahun ini sudah sangat baik yaitu se-

besar 318,5% (target 54 tercapai 172). Capaian ini meningkat hampir dua kali lipat di-

bandingkan dengan tahun 2017. 

Sasaran strategis 5, yaitu peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat 

yang berbasis pada hasil-hasil kajian dan penelitian untuk mendukung pengembangan 

pendidikan, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Sasaran strategis tersebut dijabarkan menjadi tujuh indikator. Capaian indikator jumlah 

produk inovasi sebesar 262.5%% (21 dari target 8). Capaian indikator jumlah prototype 

Research and Develeopment (R&D sebesar 161,53% (42 dari target 26). Capaian indika-

tor jumlah prototype industri sebesar 100% (3 dari target 3). Capaian indikator jumlah ke-

giatan penelitian yang dimanfaatkan masyarakat sebesar 243% (tercapai 243 dari target 

80). Capaian indikator jumlah jurnal bereputasi terindeks global sebesar 3000% (30 dari 

target 1). Capaian indikator persentase penggunaan dana masyarakat untuk aktivitas 

penelitian sebesar 57,3% (8,6% dari target 15%). Capaian indikator jumlah sitasi karya 

ilmiah sebesar 167,6% (5.419 dari target 3.233). Dengan demikian dari 7 indikator, 6 

indikator memperoleh capaian 100% ke atas dan hanya 1 indikator yang memperoleh 

capaian di bawah 100%. Faktor pendukung keberhasilan capaian ini adalah (1) pening-

katan kinerja UM yang dikoodinir LP2M UM dan LP3 UM lebih gencar melakukan kerja-



 

 

v 

sama dengan berbagai lembaga/instansi, (2) semangat dosen dalam menyusun karya 

ilmiah tingkat internasional juga meningkat karena bantuan satgas Tim Percepatan Publi-

kasi (TPP) yang secara resmi dibentuk UM untuk mendongkrak karya ilmiah dosen, (3) 

adanya insentif remunerasi P3 bagi dosen yang memiliki karya ilmiah tingkat internasional, 

dan (4) semangat sivitas akademika UM untuk meraih peringkat 10 besar PT se-Indonesia. 

Sasaran strategis keenam yaitu Menguatnya kapasitas kelembagaan dalam pe-

nyelenggaraan layanan tri dharma perguruan tinggi didukung oleh 6 indikator kinerja. 

Sebanyak 2 indikator kinerja capaiannya 100%, yaitu (1) Akreditasi Institusi dari target A 

terealisasi A dan (2) Opini laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik dari target WTP 

terealisasi WTP. Sebanyak 1 indikator kinerja capaiannya lebih dari 100% , yaitu (1) Per-

sentase prodi terakreditasi minimal B dari target 84% dapat direalisasikan 87% dengan 

persentase 103,57%. Sebanyak 1 indikator kinerja capaiannya tidak mencapai 100%, 

yaitu Ranking PT Nasional dari target 12 terealisasi 14. Ada dua indikator yang dituliskan 

oleh kementrian, tetapi tidak mendapat jatah untuk ditargetkan UM yaitu 1) Jumlah Pusat 

Unggulan Iptek (PUI) dan 2) Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dibangun. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa Menguatnya kapasitas kelembagaan dalam penye-

lenggaraan layanan tri dharma perguruan tinggi yang terealisasi lebih dari 100% adalah 

75% (3 indikator dari 4 indikator). Indikator Jumlah Pusat Unggulan Iptek (PUI) dan 

Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dibangun tidak masuk perhitungan karena tidak 

mendapat jatah untuk di targetkan di UM tetapi ditargetkan di perguruan tinggi lain. 

  




