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KATA PENGANTAR 
 
 

Dengan berakhirnya masa pelaksanaan Tahun Anggaran 2015 berarti Universitas 

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

Strategis (Renstra) yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015. 

Implementasi Renstra dan RKT 2015 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 2015 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 2015, 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, 19 Januari 2016 

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 72,41%. Sementara dari 

sisi akuntabilitas keuangan, UM mendapatkan pagu/target anggaran sebesar Rp.589.503.642.000,00 

dan terserap Rp.535.667.461.372,00 dengan persentase keterserapan 90,87%. Kecilnya serapan 

anggaran dikarenakan adanya 7 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 enam indikator kinerja. Dari enam indikator kinerja 

tersebut terdapat dua indikator kinerja yang tingkat ketercapaiannya kurang dari 100%, yaitu 

jumlah mahasiswa baru, ditargetkan 8.046 mahasiswa terealisasi 7.835 mahasiswa atau 

97,38% dan banyak prodi memenuhi standar mutu pendidikan ditargetkan 96 prodi terealisasi 

91 prodi atau 94,79%. Sedangkan indikator kinerja lainnya tingkat ketercapaiannya 100%, 

yakni 5.860 buku pustaka pendukung pembelajaran, 15.704 buku pustakan yang dibeli 

dengan dana dari BOPTN, 257 unit alat pendidikan pendukung pembelajaran, dan 1 PT 

penerima bantuan kerjasama kelembagaan. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis 

“meningkatnya layanan akademik prodi yang bermutu dan berdaya saing” adalah 

Rp.18.131.571.000,00 yang tersebar pada enam indikator kinerja pendukung. Capaian dari 

alokasi anggaran tersebut adalah Rp.14.951.620.199,00 dengan persentase capaian 

82,46%. Serapan belum mencapai 100% disebabkan oleh perbedaan harga antara 

rancangan biaya pembelian dengan realisai pembelian barang. 

Sasaran strategis ke dua adalah meningkatnya kapasitas dan profesionalitas dosen 

dan tenaga kependidikan yang didukung oleh tiga indikator, yaitu jumlah pendidik dan tenaga 

kependidikan penerima beasiswa dengan tingkat ketercapaian 100%, pendidik dan tenaga 

kependidikan peserta pengembangan SDM tercapai 100% dan pengembangan sistem 

pembelajaran dan penjaminan mutu Pendidikan Tinggi tercapai 100%. Jumlah anggaran 

yang dialokasikan sebesar Rp.30.089.766.000,00 keterserapan anggaran hanya 85,92%. 

Tidak terserapnya dana secara maksimal disebabkan adanya penghematan pada biaya 

perjalanan dan biaya akomodasi kegiatan yang semula direncanakan dilakukan di hotel 

namun pelaksanaannya di kampus. 

Sasaran strategis ketiga, yaitu terselenggaranya penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang mendukung pengembangan inovasi pembelajaran, dan perwujudan 

masyarakat yang mandiri dan produktif dijabarkan menjadi tiga (3) indikator,  yaitu (1) jumlah 

laporan penelitian, capaian 100% dengan serapan dan 74,69%, (2) jumlah proposal 

pengabdian kepada masyarakat, capaian 100% dengan serapan dana 91,33%, dan (3) 

jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat, capaian 100% dengan serapan dana 87,79%. 
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Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ketiga sebesar Rp.11.849.000.000,00 dan terserap 

sebesar Rp.9.481.078.360,00 (80,02%). Ketiga indikator dalam sasaran strategis ketiga 

serapan dananya tidak mencapai 100%. Tidak terserapnya dana 100% disebabkan antara 

lain 1) pagu anggaran yang ditetapkan di awal tahun terlalu besar, dan 2) jumlah usulan 

(penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) yang layak didanai kurang dari jumlah yang 

dianggarkan dan terjadinya efisiensi anggaran. 

Sasaran strategis keempat adalah peningkatan layanan prima kelembagaan yang 

mencapai 121,53%. Sasaran strategis keempat yaitu Peningkatan Layanan Prima 

Kelembagaan didukung oleh 10 indikator kinerja. Sebanyak lima (5)  indikator kinerja 

capaiannya 100%, yaitu  (1) Jumlah Bulan Layanan Pembelajaran (BOPTN) dari target 12 

bulan terealisasi 12 bulan, (2) Jumlah Organisasi Kemahasiswaan Penerima Bantuan 

Pemberdayaan dari target 28 organisasi terealisasi 28 organisasi, (3) Jumlah Bulan 

Layanan Pemberdayaan Mahasiswa dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan, (4) Jumlah 

Mahasiswa Penerima Beasiswa/Bantuan Biaya Pendidikan dari target 1.500 mahasiswa 

terealisasi 1.500 mahasiswa, dan (5) Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Swadana 

dari target 647 mahasiswa terealisasi 647 mahasiswa. Sebanyak empat (4) indikator 

kinerja capaiannya lebih dari 100%, yaitu (1) Jumlah Bulan Layanan Perkantoran dari 

target 12 bulan  dapat direalisasikan 15 bulan dengan persentase 125,00%, (2) Jumlah 

Mahasiswa Peserta Kompetisi Minat Bakat/Akademik dari target 1.400 mahasiswa dapat 

terealisasi 2.808 mahasiswa dengan persentase 200,57%, (3) Jumlah Laporan Kegiatan 

Kemahasiswaan (BOPTN) dari target 10 laporan dapat terealisasi 11 laporan dengan 

persentase 110,00%, dan (4) Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Tata Kelola, 

Kelembagaan, dan SDM (BOPTN) dari target 5 dokumen dapat terealisasi 9 dokumen 

dengan persentase 180,00%. Sebanyak 1 indikator kinerja lagi capaiannya tidak 

mencapai 100%, yaitu Jumlah Mahasiswa Penerima Layanan Pendidikan dari target 

27.422 mahasiswa hanya dapat terealisasi 27.346 mahasiswa sehingga persentase 

99,72%. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Peningkatan Layanan Prima 

Kelembagaan adalah Rp.233.865.597.000,00 terserap Rp.221.161.719.664,00 dengan 

persentase serapan 94,57%. Serapan tersebut sudah sangat wajar, tetapi tidak terserap 

100% 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 2016. 

Capaian sasaran strategis kelima dengan program meningkatnya kualitas manajemen 

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

akuntabel rata-rata adalah 90,44%. Dari 7 indikator tersebut, 2 indikator mencapai 100%, 

sedangkan  sisanya (5 indikator) belum mencapai 100%. Indikator kinerja yang capaiannya 

100% adalah indikator kinerja yang terkait dengan (1) layanan perkantoran satker, dan 
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(2) layanan perkantoran. Dari segi anggaran, keterserapan anggaran mencapai 89,39% dari pagu 

anggaran sebesar Rp.295.567.708.000,00. Ketercapaian sasaran startegis dan keterserapan dana pada 

tahun 2015 ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2014. 

 

  




