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KATA PENGANTAR 
 
 

Dengan berakhirnya masa pelaksanaan Tahun Anggaran 2014 berarti Universitas 

Negeri Malang (UM) telah menyelesaikan implementasi salah satu bagian dari Rencara 

Strategis (Renstra) yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014. 

Implementasi Renstra dan RKT 2014 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 Akuntabuilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP). 

LAKIP UM tahun 2014 ini disusun berpedoman pada tradisi manajemen yang berlaku 

di UM sebagai bagian integral dari siklus sistem akuntabilitas kinerja yang utuh. Secara 

umum LAKIP ini berisikan informasi mengenai pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian-

nya untuk tahun 2014, serta pembahasan atas tingkat keberhasilannya, kendala-kendala 

yang dihadapi, dan rekomendasi bagi peningkatan kinerja pada tahun selanjutnya. 

Berkaitan dengan fungsi LAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja kepada 

stake holders, 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 LAKIP 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-masa berikutnya.  

Akhir kata, kiranya LAKIP ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

 
 

Malang, 23 Januari 2015 

Rektor, 

 

 

 

 

Prof. Dr. Ah. Rofi'uddin, M.Pd 

NIP 196203031985031002 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 
 

Secara keseluruhan dari kelima sasaran strategis yang menjadi program Universitas 

Negeri Malang (UM), pencapaian indikator kinerjanya baru mencapai 71,43%. Sementara dari 

sisi akuntabilitas keuangan, UM mendapatkan pagu/terget anggaran sebesar Rp512.280.787.000,00 

dan terserap Rp405.581.651.000,00 dengan persentase keterserapan 79,17%. Kecilnya serapan ang-

garan dikarenakan adanya 8 kali revisi dan terdapatnya peraturan baru pemerintah dalam penggunaan 

keuangan negara. Terdapat anggaran pembangunan gedung yang ditunda pada tahun 2015. Capaian 

sasaran strategis UM dipaparkan sebagai berikut. 

Sasaran strategis pertama adalah meningkatnya layanan akademik prodi yang 

bermutu dan berdaya saing didukung oleh lima indikator kinerja. Dari lima indikator kinerja 

tersebut, terdapat  satu indikator kinerja yang tingkat ketercapaiannya lebih dari 100%, yaitu 

jumlah buku perpustakaan, ditargetkan 3.952 buku, terealisasi 9.410 buku. Terdapat dua 

indaktor kinerja yang tingkat ketercapaiannya 100%, yaitu jumlah proposal prodi baru dan 

jumlah prodi memenuhi standar mutu pendidikan akademik. Terdapat dua indikator kinerja 

yang tingkat ketercapaiannya kurang dari 100%, yaitu jumlah mahasiswa baru S-1 dan 

jumlah mahasiswa baru Pascasarjana. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah 

Rp7.753.488.000,00 yang tersebar pada lima  indikator kinerja pendukung. Capaian dari 

alokasi anggaran tersebut adalah Rp4.603.389.738,00 dengan persentase capaian 59,37%. 

Rendahnya serapan disebabkan salah satunya adalah adanya indikator yang sudah dilaksa-

nakan tahun 2013 sehingga tahun 2014 tidak membutuhkan dana. 

Sasaran strategis ke dua adalah meningkatnya kapasitas dan profesionalitas dosen 

dan tenaga kependidikan yang didukung oleh 1 (satu) indikator, yaitu jumlah bulan layanan 

peningkatan SDM mendukung manajemen hibah. Target yang ditetapkan adalah 12 bulan 

terealisasi 12 bulan dengan tingkat ketercapaian 100%. Keterserapan anggaran hanya 63%. 

Tidak terserapnya dana secara maksimal disebabkan pembiayaan hanya dapat dilakukan 

pada tahap persiapan sampai pelaksanaan seleksi hibah, yaitu untuk belanja barang dan 

honorarium panitia dan reviewer proposal hibah, sedangkan untuk biaya seminar desain 

operasional dan hasil didanai dari dana hibah penelitian. 

Sasaran strategis ketiga adalah meningkatnya penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang mendukung pengembangan inovasi pembelajaran dan perwujudan 

masyarakat yang mandiri dan produktif. Sasaran ini dijabarkan menjadi lima (5) indikator, 

yaitu (1) jumlah lapaoran penelitian BOPTN, capaian 99,44% dengan serapan dana 99,52%; 

(2) jumlah dosen ikut pengembangan sumber daya manusia (SDM), capaian 48,47% dengan 

serapan dana 55,63%; (3) jumlah proposal penelitian kerja sama, capaian 26,18% dengan 

serapan dana 52,86%; (4) jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat, capaian 100% 

dengan serapan dana 60,49%; dan (5) pengabdian kepada masyarakat swadana, capaian 

88,75% dengan serapan dana 55,95%. Total anggaran yang disediakan untuk sasaran 
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strategi ketiga adalah sebesar Rp19.547.970.000,00 dan terserap sebesar Rp 

16.662.668.639,00 dengan serapan 85,24%. Ada empat indikator yang serapannya tidak 

mencapai 100%, yaitu jumlah judul penelitian unggulan perguruan tinggi, jumlah proposal 

penelitian PT, jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat, dan jumlah judul hasil 

pengabdian kepada masyarakat. Tidak terserapnya dana 100% disebabkan antara lain 

jumlah usulan yang layak didanai kurang dari yang dianggarkan dan terjadinya efisiensi 

anggaran. 

Sasaran strategis keempat adalah peningkatan layanan prima kelembagaan yang 

hanya mencapai 90,91%. Sasaran strategis ini didukung oleh 11 (sebelas) indikator kinerja. 

Sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja capaiannya sudah terealisasi 100%, yaitu jumlah 

layanan perkantoran satker (BOPTN) dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan,  jumlah bulan 

layanan pembelajaran (BOPTN) dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan, jumlah bulan 

layanan organisasi kemahasiswaan dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan, jumlah judul 

hasil pelaksanaan program  kreativitas mahasiswa dari target 187 judul terealisasi 187 judul, 

jumlah mahasiswa yang mengikuti Kontes Robotika dari target 276 mahasiswa terealisasi 

276 mahasiswa, jumlah mahasiswa penerima beasiswa PPA/BBM dari target 1.750 

mahasiswa teralisasi 1.750 mahasiswa, jumlah bulan layanan TIK dari target 12 bulan 

teralisasi 12 bulan, jumlah laporan kegiatan kemahasiswaan (BOPTN) dari target 12 laporan 

teralisasi 12 laporan, dan jumlah LPTK yang mengembangkan lesson study dari target 1 

LPTK  terealisasi 1 LPTK. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja capaiannya lebih dari 100%, 

yaitu jumlah mahasiswa penerima layanan pendidikan dari target 28.902 mahasiswa  

terealisasi 30.496 mahasiswa dengan persentase 105,52%, sedangkan 1 (satu)  indikator 

kinerja lagi capaiannya tidak mencapai 100%, yaitu jumlah SK penetapan mahasiswa 

penerima beasiswa kemitraan negara berkembang (KNB) dari target 14 SK hanya dapat 

terealisasi 11 SK sehingga persentase 78,57%. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis 

Peningkatan Layanan Prima Kelembagaan adalah Rp113.838.294.000,00 terserap 

Rp89.108.427.677,00 dengan persentase serapan 78,28%. Rendahnya serapan disebabkan 

(1) DIPA yang diturunkan kementerian pada awalnya banyak yang dicadangkan; (2) usulan 

revisi memerlukan waktu; (3) aturan tentang beban lebih mengajar banyak mengalami 

perubahan; (4) pemberian honorarium terkait kegiatan pengajaran yang tidak menggunakan 

tarif maksimal; dan (5) terdapat aturan bahwa dana PNBP yang tidak terserap bisa menjadi 

saldo tahun 2015. 

Capaian sasaran strategis kelima dengan program meningkatnya kualitas manajemen 

kelembagaan dan pelaksana tugas teknis dengan sistem tata kelola yang transparan dan 

akuntabel adalah 70%. Dari 13 indikator tersebut, 9 indikator mencapai 100% atau lebih, 

sedangkan  sisanya (4 indikator) belum mencapai 100%. Indikator kinerja yang capaiannya 

100% atau lebih adalah indikator kinerja yang terkait dengan (1) luas gedung/bangunan 

pendukung pembelajaran yang dikembangkan, (2) jumlah bulan  layanan perkantoran, (3) 

jumlah bulan layanan perkantoran Satker, (4) jumlah luas pembangunan dan pemeliharaan 
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gedung layanan pendidikan, (5) jumlah unit mebelair pendukung layanan pendidikan, (6) 

jumlah unit alat laboratorium pendukung pembelajaran, (7) jumlah unit alat pendidikan 

pendukung pembelajaran, (8) jumlah buku pustaka pendukung pembelajaran, dan (9) jumlah 

dokumen pengembangan sistem tata kelola, kelembagaan, dan SDM. Dari segi anggaran, 

keterserapan anggaran mencapai 80,59% dari pagu anggaran sebesar Rp.362.492.853.000,00. 

Ketercapaian sasaran startegis dan keterserapan dana pada tahun 2014 jauh lebih tinggi dibandingkan 

tahun 2013. 
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