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KATA PENGANTAR 

Dengan berakhirnya masa pelaksanaan Tahun Anggaran 2013 berarti Universitas 

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

Stratejik (Renstra) yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2013. 

Implementasi Renstra dan RKT 2013 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 2013 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 

pencapaiannya untuk tahun 2013, 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, maka informasi kinerja 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. Selanjutnya guna memenuhi fungsi LAKIP sebagai sumber 

informasi untuk 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, 27 Januari 2014 

Rektor, 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. H. Suparno 
NIP 195204021978031001 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

Secara keseluruhan dari kelima sasaran strategis yang menjadi program Universitas 

Negeri Malang, pencapaian indikator kinerjanya baru mencapai 78,05%.  Sementara dari 

sisi Akuntabilitas Keuangan, UM mendapatkan pagu/terget anggaran sebesar 

Rp.543.170.820.000,- dan hanya diserap Rp. 390.074.423.742,- dengan persentase 

keterserapan 71,81%. Kecilnya serapan anggaran dikarenakan adanya 3 kali revisi DIPA, 

yaitu pada tanggal 4 Juli 2012, 30 Okt 2012, dan 23 Nov 2012. Revisi tersebut menyebabkan 

keterlambatan pelaksanaan program dan anggaran sehingga serapan UM menjadi rendah. m          

Sasaran strategis pertama, yaitu meningkatnya layanan akademik prodi yang 

bermutu dan berdaya saing  didukung oleh 10 (sepuluh) indikator kinerja. Dari 10 indikator 

kinerja tersebut, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tingkat ketercapaiannya lebih dari 

100%, yaitu Jumlah buku perpustakaan, ditargetkan 8.189 buku, terealisasi 8.857 

buku(eksemplar), terdapat 7 (tujuh) indaktor kinerja yang tingkat ketercapaiannya 100%, 

tetapi terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tingkat ketercapaiannya sebesar 0,00%, 

yaitu jumlah proposal prodi baru swadana. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis 

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

Rp106.203.028.000,00 yang tersebar ke 10 (sepuluh) indikator kinerja pendukung. Capaian 

dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp 69.595.484.803,00 dengan persentase capaian 

65,53%. 

Capaian sasaran strategis kedua, yaitu meningkatnya kapasitas dan profesionalitas 

dosen dan tenaga kependidikan yang didukung oleh 3 (tiga) indikator, semua indikator telah 

mencapai 100%. Ketiga indikator tersebut adalah (1) Jumlah dosen yang mengikuti program 

pengembangan SDM swadana ditarget 577 orang dapat terealisasi 577 orang, (2) jumlah 

prodi penerima hibah pengembangan DIKTI, ditargetkan empat prodi dan terealisai empat 

prodi, yaitu prodi Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pendidikan Teknik Bangunan (PTB), 

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (PJK) dan Pendidikan Sejarah, (3) Layanan perkantoran 

satker ditargetkan 12 bulan dan dapat terealisasi 12 bulan. Sedangkan keterserapan 

anggaran yang hanya 91,61% menunjukkan adanya efisiensi pengelolaan manajemen 

akademik. 

Capaian sasaran strategis yang ketiga dengan program meningkatnya penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pengembangan inovasi 

pembelajaran, dan perwujudan masyarakat yang mandiri dan produktif didukung oleh 9 

indikator kinerja. Dari 9 indikator kinerja ada 7 indikator yang capaiannya 100% dan dua 

indikator yang capaiannya kurang dari 100%. Indikator yang capaiannya kurang dari 

100% adalah indikator jumlah judul penelitian unggulan perguruan tinggi dan jumlah judul 

proposal pengabdian kepada masyarakat. Ketidak tercapaian indikator tersebut diduga 

disebabkan rendahnya minat dosen untuk melakukan penelitian pendukung unggulan dan 

mengajukan usulan (proposal) pengabdian kepada masyarakat. Secara keseruhuhan 

capaian indikator kinerja pada sasaran ketiga adalah 93%. Total anggaran yang 
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disediakan untuk sasaran strategi ketiga adalah sebesar Rp 19.547.970.000,00 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, 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. 

Capaian sasaran strategis keempat dengan program Peningkatan Layanan Prima 

Kelembagaan yang didukung oleh 7 (tujuh) indikator kinerja, 3 (tiga) indikator kinerja 

capaiannya sudah terealisasi 100%, 1 (satu) indikator kinerja capaian realisasinya lebih dari 

100%,  sedangkan 3 (tiga)  indikator kinerja lagi capaiannya tidak mencapai 100%. Capaian 

terbesar pada indikator Jumlah mahasiswa baru S1 dari target 6.436 orang terealisasi 7.187 

orang dengan persentase capaian 111,67%. Hal ini terjadi karena, selain penambahan 

jumlah paket mahasiswa bidik misi, jumlah mahasiswa yang memenuhi standart nilai minimal 

sangat banyak. Pencapaian standard nilai tersebut disebabkan peminat lulusan SMA 

sederajat untuk kuliah di UM sangat besar. Capaian terkecil pada indikator Jumlah 

mahasiswa baru pascasarjana dari target 1.860 orang dapat direalisasikan 871 orang. Hal ini 

disebabkan/diakibatkan jumlah peminat pascasarjana menurun dari tahun 2012. Selain itu 

juga capaian skor tes calon mahasiswa masih kurang. Untuk mengatasi hambatan dan 

permasalahan tersebut di atas program pascasarjana berusaha untuk melakukan promosi 

lebih serius lagi. 

Capaian sasaran strategis kelima dengan program meningkatnya kualitas 

manajemen kelembagaan dan pelaksana tugas teknis dengan sistem tata kelola yang 

transparan dan akuntabel yang didukung 13 indikator kinerja, 5 indikator tercapai 100%, 

sedangkan sisanya belum tercapai 100%. Indikator kinerja yang capaiannya 100% adalah 

indikator kinerja yang terkait dengan kegiatan kemahasiswaan dan layanan perkantoran, 

sedangkan indikator yang belum mencapai 100% mengarah pada pembangunan gedung 

dan pengadaan barang inventaris yang bersumber dari dana swadana. Secara 

keseluruhan, rata-rata ketercapaian indikator kinerja mencapai 68,45%. Dari segi 

anggaran, keterserapan anggaran mencapai 59,60% dari pagu anggaran sebesar 

Rp214.485.759.000,00. Dari 13 indikator kinerja, tidak ada indikator kinerja yang daya 

serapnya mencapai 100%. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan dana yang digunakan 

bersumber dari BOPTN yang datangnya agak terlambat sehingga tidak memungkinkan 

digunakan untuk pembangunan gedung dan pengadaan alat. 
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