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KATA PENGANTAR

Dengan berakhirnya kinerja masa pelaksanaan Tahun Anggaran 2017 berarti
Universitas Negeri Malang (UM) telah menyelesaikan implementasi salah satu bagian dari
Rencara Strategis (Renstra) yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2017.
implementasi Renstra dan RKT 2017 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 2017.

Laporan Kinerja UM tahun 2017 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 2017, 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.
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PERNYATAAN TELAH MEREVIEW
LAPORAN KINERJA UNIVERISITAS NEGERI MALANG (UM)

TAHUN 2017

Dengan ini kami sampaikan bahwa kami telah mereview Laporan Kinerja Universitas
Negeri Malang (UM) Tahun Anggaran 2017 sesuai Pedoman Review atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen
Universitas Negeri Malang (UM).

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan

secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan review kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal

yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam
Laporan Kinerja ini.
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 
 

Secara keseluruhan dari delapan sasaran strategis yang menjadi program Universitas 

Negeri Malang (UM), pencapaian indikator kinerjanya baru mencapai 80,65%. Sementara 

dari sisi akuntabilitas keuangan, UM dengan pagu/terget anggaran sebesar Rp. 

859.279.120.000,00 diserap Rp. 811.372.413.132,00 (94,42%). Sisa anggaran 5,58% yang 

tidak terserap dikarenakan adanya 9 kali revisi (pertama tanggal 23 Februari 2017, kedua 15 

Maret 2017, ketiga 5 April 2017, keempat 2 Juni 2017, kelima 21 Juni 2017, keenam 11 

Agustus 2017, ketujuh 26 september 2017, kedelapan 10 november 2017, dan kesembilan 

28 November 2017) dan terdapatnya peraturan baru Pemerintah dalam penggunaan 

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

yang dapat ditunda pada tahun 2018. Capaian sasaran strategis UM dipaparkan sebagai 

berikut. 

Capaian sasaran strategis 1 “penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang 

unggul” dinilai cukup berhasil dengan capaian 80%. Sasaran strategis pertama, yaitu 

penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang unggul didukung oleh sepuluh indikator 

kinerja: (1) persentase lulusan tepat waktu, (2) rata-rata lama studi S-1, (3) rata-rata IPK 

lulusan S-1, (4) rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen, (5) jumlah/persentase dosen 

bersertifikat pendidik, (6) jumlah/persentase dosen berkualifikasi S-3, (7) rasio dosen tetap 

terhadap jumlah dosen, (8) persentase dosen dengan jabatan lektor kepala, (9) persentase 

dosen dengan jabatan guru besar, dan (10) persentase tenaga kependidikan dengan 

sertifikat kompetensi. Target ketercapaian dari masing-masing-masing indikator adalah 

sebagai berikut. (1) Persentase lulusan tepat waktu adalah 55%. (2) Rata-rata lama studi S-1 

adalah 8,5 semester. (3) Rata-rata IPK lulusan S-1 adalah 3,33. (4) Rasio jumlah mahasiswa 

terhadap dosen adalah 1:33. (5) Persentase dosen bersertifikat pendidik adalah 82%. (6) 

Persentase dosen berkualifikasi S-3 adalah 37%. (7) Rasio dosen tetap terhadap jumlah 

dosen adalah 99%. (8) Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala adalah 37%. (9) 

Persentase dosen dengan jabatan guru besar adalah 8%. (10) Persentase tenaga 

kependidikan dengan sertifikat kompetensi adalah 58%. Dari sepuluh indikator kinerja 

tersebut terdapat delapan indikator kinerja yang capaiannya lebih dari 100%. Hanya ada dua 

indikator kinerja yang tingkat ketercapaiannya kurang dari 100%, yaitu (1) Rata-rata lama 

studi S-1 dan (2) persentase dosen dengan jabatan guru besar. 

Untuk mengukur capaian sasaran strategis 2, pencapaian lulusan yang unggul, 

relevan, dan keberterimaan tinggi secara nasional dan regional, dirinci menjadi 6 (enam) 

indikator yang semua capaiannya melebihi 100%, yaitu: (1) persentase lulusan bersertifikat 

kompetensi dan profesi 117,78%; (2) persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai 

bidangnya 254,28%; (3) rasio afirmasi 113,75%; (4) persentase mahasiswa penerima 

beasiswa 132%; (5) jumlah mahasiswa berprestasi 190%; dan (6) jumlah mahasiswa yang 

berwirausaha 350%. Faktor-faktor pendukung ketercapaian indikator lulusan yang 

tersertifikasi adalah adanya keseriusan UM dalam penyelenggaraan PPG yang tersentral di 

LP3 dan komitmen program studi dalam menyelenggarakan uji kompetensi yang relevan 
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dengan program studinya. Faktor pendukung lulusan yang langsung bekerja adalah adanya 

program-program peningkatan mutu lulusan 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 mutu akademik yang dilakasanakan 

oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM). Faktor pendukung terpenuhinya rasio afirmasi dan 

jumlah mahasiswa dan penerima beasiswa adalah adanya komitmen yang kuat dari UM 

dalam menjalankan tanggungjawab sosial, yaitu memberi kesempatan pada calon 

mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi, namun kurang beruntung dari sisi 

ekonomi. UM secara konsisten mengalokasikan rasio afirmasi pada semua jalur seleksi 

masuk. Adanya pembinaan dan bimbingan yang intensif dari dosen dan penyediaan fasilitas 

pendukung yang memadai telah mendorong mahasiswa untuk berprestasi dan berwirausaha. 

Sehingga jumlah mahsiswa yang berprestasi dan berwirausaha semakin meningkat. 

Sasaran strategis 3, yaitu meningkatnya jumlah publikasi nasional dan internasional, 

Sasaran strategis tersebut dijabarkan menjadi dua indikator, yaitu a) Jumlah publikasi 

nasional, dan b) Jumlah publikasi internasional. Capaian indikator jumlah publikasi nasional 

terakreditasi sudah sangat baik, yaitu sebesar 936,7% (target 150 tercapai 1405). Capaian 

indikator jumlah publikasi internasional juga sudah sangat baik, yaitu sebesar 155,8% (target 

335 tercapai 522). Faktor pendukung keberhasilan capaian ini adalah 1) kebijakan para 

pimpinan unit yang mendorong sivitas akademika untuk menghasilkan artikel jurnal, 2) 

kebijakan yang mewajibkan mahasiswa pascasarjana prodi S2 untuk mempublikasikan hasil 

penelitiannya pada jurnal nasional sebagai syarat kelulusan, dan 3) telah dibentuk Tim 

Percepatan Publikasi (TPP)  yang memfasilitasi dosen agar artikelnya dapat dimuat di jurnal 

internasional. 

Sasaran strategis 4, yaitu meningkatnya perolehan HaKI. Sasaran strategis tersebut 

ditunjukkan dengan indikator jumlah dokumen HaKI yang diusulkan ke KemenKumHam. 

Capaian jumlah dokumen HaKI yang diusulkan sudah sangat baik yaitu sebesar 262,9% 

(target 35 tercapai 92). Dokumen HaKI yang diperoleh terdiri dari dua jenis yaitu, yaitu paten 

sebanyak 45 judul dan hak cipta sebanya 47 judul. Faktor pendukung keberhasilan capaian 

ini adalah 1) melakukan pendampingan pengusulan HaKI, 2) Secara berkala dilakukan 

sosialisasi dan mediasi yang dapat mempercepat proses pengusulan HaKI, 3) Pelatihan 

pemanfaatan hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kreatifitas peneliti/ 

perekayasa, dosen, dan mahasiswa yang berpotensi menghasilkan paten, 4) Memberikan 

insentif dan hibah dalam rangka memotivasi peneliti melalui program-program yang 

terencana. 5) Melakukan mediasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal kebijakan 

pemberian keringanan atau dispensasi mengenai biaya pemeliharaan paten, dan 6) 

mendorong pertemuan antara penemu dan pengusaha serta industri sebagai pengguna 

karya penelitian yang telah memperoleh paten untuk memberikan lebih banyak kesempatan 

kepada pemilik paten untuk dapat dikomersialkan. 

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 
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strategis tersebut dijabarkan menjadi lima indikator. Capaian indikator jumlah produk inovasi 

sebesar 200% (2 dari target 1). Capaian indikator jumlah prototipe Research and 

Development (R&D) sebesar 203,84% (53 dari target 26). Capaian indikator jumlah prototipe 

industri sebesar 100% (3 dari target 3). Capaian indikator jumlah kegiatan penelitian yang 

dimanfaatkan masyarakat sebesar 246,6% (tercapai 197 dari target 80). Capaian indikator 

jumlah sitasi karya ilmiah versi scopus sebesar 191,1% (tercapai 479 dari target 250). 

Dengan demikian kelima indikator tersebut memperoleh capaian 100% ke atas. Faktor 

pendukung keberhasilan capaian ini adalah (1) peningkatan kinerja UM yang dikoodinir LP2M 

UM lebih gencar melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga/instansi, (2) semangat 

dosen dalam menyusun karya ilmiah tingkat internasional juga meningkat karena bantuan 

satgas Tim Percepatan Publikasi (TPP) yang secara resmi dibentuk UM untuk mendongkrak 

karya ilmiah dosen, dan (3) adanya insentif remunerasi P3 bagi dosen yang memiliki karya 

ilmiah tingkat internasional. 

Capaian sasaran strategis 6, yaitu menguatnya kapasitas kelembagaan dalam 

penyelenggaraan layanan tri dharma perguruan tinggi, rata-rata adalah 42,86%. Dari 7 

indikator tersebut, 3 indikator mencapai target, sedangkan sisanya (4 indikator) tidak 

mencapai target. Indikator kinerja yang tercapai adalah indikator kinerja yang terkait dengan 

(1) Jumlah/persentase prodi terakreditasi minimal B, (2) Ranking UM di 4ICU, dan (3) 

Akreditasi Institusi. Indikator Jumlah prodi berakreditasi internasional memperoleh keter-

capaian paling buruk 0%. Faktor penghambat capaian ini adalah sekretariat AUN-QA pada 

tahun 2017 over load. Dampaknya sekretariat AUN-QA menunda visitasi ke Universitas 

Negeri Malang sampai tahun 2019. 
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