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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 
 

Secara keseluruhan dari kedelapan sasaran strategis yang menjadi program 

Universitas Negeri Malang (UM), pencapaian indikator kinerjanya baru mencapai 56%. 

Sementara dari sisi akuntabilitas keuangan, Universitas Negeri Malang dengan pagu/terget 

anggaran sebesar Rp. 496.566.252.000,00 diserap Rp. 449.991.871.453,00 (90,62%). 

Tidak diserapnya anggaran 100% dikarenakan adanya 8 kali revisi (pertama tanggal 17 

Maret 2016, kedua 29 Maret 2016, ketiga 4 Mei 2016, keempat 1 Juli 2016, kelima 1 

September 2016, keenam 20 September 2016, ketujuh 2 November 2016, dan kedelapan 

21 November 2016) dan terdapatnya peraturan baru dari Pemerintah dalam penggunaan 

keuangan negara. Di samping itu, terdapat anggaran pembangunan gedung dari dana PNBP 

yang dapat ditunda pada tahun 2016. Capaian sasaran strategis UM dipaparkan sebagai berikut. 

Sasaran strategis pertama yaitu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang 

unggul didukung oleh tujuh indikator kinerja: (1) rata-rata lama studi S-1, (2) rata-rata IPK 

lulusan S-1, (3) jumlah laboratorium bersertifikat, (4) rasio dosen terhadap mahasiswa, (5) 

jumlah/persentase dosen bersertifikat pendidik, (6) jumlah/persentase dosen berkualifikasi 

S-2, (7) jumlah/persentase dosen berkualifikasi S-3. Target ketercapaian dari masing-masing-

masing indikator adalah sebagai berikut: (1) rata-rata lama studi S-1 adalah 9,20 semester; 

(2) rata-rata IPK lulusan S-1 adalah 3,30; (3) rasio dosen terhadap mahasiswa adalah 1: 27; 

(4) jumlah/persentase dosen bersertifikat pendidik adalah 867 orang (94%); (5) jumlah/ 

persentase dosen berkualifikasi S-2 adalah 559 orang (61%); (6) jumlah/persentase dosen 

berkualifikasi S-3 adalah 358 orang (39%). Indikator kinerja jumlah laboratorium bersertifikat 

belum ditargetkan tercapai pada tahun 2016. 

Untuk mengukur capaian sasaran strategis pencapaian lulusan yang unggul, 

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

indikator, yaitu (1) masa tunggu lulusan mendapat pekerjaan, (2) Jumlah/persentase 

lulusan yang langsung bekerja, (3) Jumlah/persentase lulusan bersertifikat kompetensi/ 

profesi, (4) Jumlah/persentase mahasiswa penerima beasiswa dan (5) Jumlah mahasiswa 

berprestasi nasional dan internasional. dari 5 (lima) indikator yang tercapai 100% ada 4 

(empat), yaitu indikator (1) masa tunggu lulusan mendapat pekerjaan, (2) Jumlah/ 

persentase lulusan bersertifikat kompetensi/profesi, (3) jumlah lulusan yang langsung 

bekerja dan (4) jumlah mahasiswa berprestasi nasional dan internasional. Sedangkan 1 

(satu) indikator yang lain belum mencapai 100%. Faktor-faktor pendukung ketercapaian 

indikator masa tunggu lulusan, peningkatan jumlah lulusan yang langsung bekerja dan jumlah 

mahasiswa yang berprestasi adalah Program-program peningkatan mutu lulusan antara 

lakukan melalui peningkatan proses perkuliahan dan pembimbingan serta penyediaan sarana 

dan prasarana pembelajaran yang terus ditingkatkan. Untuk menjamin kualitas pelaksanaan 

perencanaan, proses dan evaluasi pembelajaran, UM setiap tahun telah menjalankan audit 
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mutu akademik yang dilakasanakan oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM). Sedangkan untuk 

menjamin relevansi lulusan dengan kebutuhan masyarakat UM selalu menjalin kerja sama 

dengan berbagai lembaga mitra. Lembaga-lembaga yang telah bekerja sama seperti tingkat 

kementerian, pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun Kabuten/Kota dan lembaga 

swata baik berupa perusahaan maupun organisasi nirlaba. Ketidak ketercapaian jumlah 

lulusan yang bersertifikat disebabkan program pendidikan profesi dijalankan masih terbatas 

pada PPG pasca SM3T sedangkan pendidikan profesi yang lain (akuntansi dan teknik) belum 

berjalan. Sedangkan turunnya jumlah mahasiswa penerima beasiswa disebabkan alokasi 

anggaran beasisiwa dari kementerian memang turun. 

Sasaran strategis 3 menggunakan indikator jumlah publikasi nasional terakreditasi 

sebesar 90% (target 140 tercapai 126). Penyebab tidak tercapainya indikator tersebut antara 

lain: 1) jumlah jurnal yang terakreditasi di Indonesia sangat terbatas, karena banyak jurnal 

yang akreditasinya turun (dari terakreditasi menjadi tidak terakreditasi). 2) dosen yang terlibat 

dalam penelitian dengan dana DP2M diarahkan untuk menghasilkan artikel yang dimuat 

dalam jurnal internasional. Capaian indikator jumlah publikasi internasional sebesar 69,3% 

(tercapai 208 dari target 300). Hal ini menunjukkan bahwa target yang direncanakan hampir 

tercapai 100%. Pencapain yang cukup baik tersebut didukung oleh beberapa faktor di 

antaranya adalah: 1) setiap dosen yang menerima hibah penelitian dengan dana DP2M wajib 

menghasilkan karya ilmiah yang dimuat pada jurnal internasional bereputasi. 

Sasaran strategis 4 dengan indikator jumlah HaKI yang diperoleh capaian sebesar 

62,9% (tercapai 44 dari target 70). Beberapa penyebab belum tercapainya target ini antara 

lain disebabkan oleh: 1) Minimnya hasil penelitian yang berpotensi menghasilkan HaKI, 2) 

Lamanya proses pendaftaran dan pengajuan HaKI menyebabkan jumlah Haki yang tercatat 

masih rendah. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan ini adalah 1) melakukan 

pendampingan penulisan HaKI, 2) Sosialisasi dan mediasi yang dapat mempercepat proses 

pengusulan HaKI. 

Sasaran strategis kelima adalah 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 dua indikator, yaitu a) 

Jumlah produk INOVASI dan b) Jumlah produk/hasil pengabdian kepada masyarakat. 

Capaian indikator jumlah produk inovasi sebesar 228,8% (135 dari target 59). Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa capaian untuk indikator ini sangat tinggi (lebih dari 100%). 

Pencapain yang sangat baik ini didukung oleh beberapa faktor di antaranya adalah: 1) 

hampir semua civitas akademik UM yang terpacu dengan semangat UM sebagai The 

Learning University sehingga menciptakan banyak inovasi terutama dalam pembelajaran, 

2) banyak dosen yang menerima hibah penelitian dengan dana DP2M wajib menghasil–
kan karya ilmiah yang dimuat pada jurnal nasional terakreditasi, dan 3) banyak dosen 

yang juga melakukan kerjasama dengan beberapa Pemkab di Jawa Timur dan Balitbang 
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Propinsi Jawa Timur. Capaian indikator jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

sebesar 36,5% (tercapai 138 dari target 378). Hasil tersebut menunjukkan hasil yang 

sangat rendah (kurang dari 50%). Penyebab tidak tercapainya indikator tersebut antara 

lain: 1) jumlah lembaga penyedia dana untuk pengabdian di Indonesia terjadi pemang–
kasan anggaran, 2) jumlah dosen yang terlibat dalam pengabdian menurun karena 

ketatnya persaingan perolehan dana DP2M, 3) masih kurangnya pengalaman dosen UM 

yang menulis artikel hasil pengabdian, dan 4) proses penulisan artikel hasil pengabdian 

pada jurnal memerlukan waktu yang relatif lama menyebabkan belum terpublikasinya 

beberapa artikel dosen UM pada tahun 2016. 

Capaian sasaran strategis keenam dengan program Menguatnya kapasitas 

kelembagaan dalam penyelenggaraan layanan tri dharma perguruan tinggi rata-rata 

adalah 75%. Dari 4 indikator tersebut, 3 indikator mencapai 100%, sedangkan sisanya (1 

indikator) tidak tercapai. Indikator kinerja yang capaiannya lebih dari 100% adalah indikator 

kinerja yang terkait dengan (1) Jumlah prodi terakreditasi A/B, (2) Akreditasi Institusi, dan (3) 

Jumlah Prodi menerapkan SPMI. 

Capaian sasaran strategis ketujuh dengan program Penguatan kapasitas kelemba–
gaan dalam mengelola asset sebagai income generator rata-rata adalah 100%. Sasaran 

strategis ketujuh hanya didukung oleh satu indikator yaitu Dokumen pedoman penggunaan, 

pemanfaatan, dan pemeliharaan asset yang menjadi income generator dengan capaian 

100%.  

Capaian sasaran strategis kedelapan dengan program Meningkatnya status 

kelembagaan menjadi PTN BH dan reputasi institusi pada skala nasional dan inter–
nasional rata-rata adalah 100%. Dari 3 indikator tersebut, semua indikator mencapai 100%. 

Ketiga indicator tersebut adalah (1) Dokumen naskah akademik usulan menjadi PTN BH, (2) 

Dokumen peraturan peralihan menjadi PTN BH, dan (3) Dokumen pedoman tata kelola 

kelembagaan PTN BH UM. 
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