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Laporan Kinerja UM Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Rentra Bisnis Universitas Negeri Malang (UM) mempunyai rentang waktu tahun
2015 - 2019. Dengan demikian, berakhirnya masa kerja tahun 2019 sekaligus merupakan
tahap akhir dari rentang waktu Renstra Bisnis UM. Capaian setiap indikator yang diper-
oleh pada tahun 2019 yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini merupakan cerminan
capaian Renstra Bisnis UM 2015 - 2019.

Laporan Kinerja UM tahun 2019 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 2019, pembahasan tingkat keberhasilan, kendala-kendala
yang dihadapi, dan rekomendasi peningkatan kinerja pada tahun selanjutnya.

Laporan Kinerja ini juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban kinerja UM ke-
pada stake holders internal maupun 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 ditetap-
kan, berikut penjelasan-penjelasannya. Untuk memenuhi fungsi Laporan Kinerja sebagai
sumber informasi perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, maka infor-
masi 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.

Malang, 11 Februari 2020
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

Secara keseluruhan dari keenam sasaran strategis yang menjadi program Univer 

sitas Negeri Malang (UM), pencapaian indikator kinerjanya mencapai 81,82% (18 indikat-

or tercapai 100% ke atas dari 22 indikator). Sementara dari sisi akuntabilitas keuangan, 

Universitas Negeri Malang dengan pagu/target anggaran sebesar Rp.1.295.014.731.000 

diserap Rp. 1.208.259.746.301 (93,30%). Tidak diserapnya anggaran 100% dikarenakan 

adanya batasan 4 kali revisi dalam setahun dan ditetapkannya peraturan baru dari Pe-

merintah dalam penggunaan keuangan negara. Secara dokumen, ada 8 kali revisi yaitu 

pertama tanggal 14 Februari 2019, kedua 14 Maret 2019, ketiga 3 Mei 2019, keempat 9 

Mei 2019, kelima 26 Agustus 2019, keenam 29 Agustus 2019, ketujuh 31 Oktober 2019, 

dan kedelapan 10 Desember 2019. Revisi pertama tanggal 14 Februari 2019 merupakan 

revisi pencantuman saldo awal dan penggantian nama pejabat perbendaharaan, revisi 

kedua tanggal 14 Maret 2019 merupakan penggunaan saldo awal, revisi ketiga tanggal 3 

Mei 2019 merupakan revisi Direktorat Jenderal Anggaran terkait penambahan dana 

BOPTN, revisi keempat tanggal 9 Mei 2019 merupakan penambahan saldo awal, revisi 

kelima tanggal 26 Agustus 2019 merupakan pergeseran antar output, revisi keenam 

tanggal 29 Agustus 2019 merupakan revisi administrasi, revisi ketujuh tanggal 31 Oktober 

2019 merupakan pergeseran antar output dan revisi kedelapan tanggal 10 Desember 

2019 merupakan revisi Direktorat Jenderal Anggaran terkait penyesuaian gaji. Capaian 

sasaran strategis UM dipaparkan sebagai berikut. 

Capaian sasaran strategis “penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang 

unggul” dinilai cukup berhasil. Sasaran strategis 1 yaitu penyelenggaraan pendidikan dan 

pembelajaran yang unggul didukung oleh tiga indikator kinerja. (1) Persentase tingkat 

ketercapaian dosen berkualifikasi S-3 adalah 96%. (2) Persentase tingkat ketercapaian 

dosen dengan jabatan lektor kepala adalah 79,85%. (3) Persentase tingkat ketercapaian 

dosen dengan jabatan guru besar adalah 94,30%. 

Sasaran strategis 2 adalah pencapaian lulusan yang unggul, relevan, dan keber-

terimaan tinggi secara nasional dan regional, dirinci menjadi 4 (empat) indikator. Semua 

indikator tercapai 100%, dengan rincian sebagai berikut: (1) persentase lulusan ber-

sertifikat kompetensi dan profesi 113,84%; (2) persentase lulusan yang langsung bekerja 

sesuai bidangnya 140,88%; (3) jumlah mahasiswa berprestasi 177,56%; dan (4) jumlah 

mahasiswa yang berwirausaha 234,29%. Faktor pendukung ketercapaian indikator lulus-

an bersertifikat kompetensi dan profesi antara lain adalah komitmen UM dalam me-

laksanakan PPG dan upaya meningkatkan jumlah lulusan untuk mengikuti uji kompetensi 

yang dilakukan oleh LSP UM. Untuk ketercapaian lulusan yang langsung bekerja sesuai 

bidangnya, adalah adanya upaya untuk terus menjaga relevansi lulusan dengan kebutuh-

an lapangan kerja. Salah satu upaya adalah melakukan pembaharuan kurikulum dan 

pembelajaran secara periodik dengan melibatkan pihak pengguna lulusan. Faktor pen-

dukung ketercapaian jumlah mahasiswa berprestasi dan bekerjasama dengan Ikatan 
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Alumni (IKA) UM secara rutin mengelar job fair di kampus. Pencapaian yang tinggi pada 

jumlah mahasiswa berprestasi disebabkan adanya sistem pendampingan dan pembinaan 

yang baik pada kegiatan mahasiswa yang dilakukan dosen di tingkat universitas, fakultas 

dan jurusan. Selain itu universitas juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung untuk 

menumbuhkembangkan iklim akademik yang baik pada mahasiswa. Faktor pendorong 

capaian target mahasiswa berwirausaha adalah banyaknya aktitivitas yang dikembangkan 

oleh UM guna memotivasi mahasiswa berwirausaha. Untuk meningkatkan motivasi ber-

wirausaha dilakukan pelatihan kewirausahaan. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan 

mengikutsertakan mahasiswa pada berbagai kegiatan pengabdian masyarakat oleh 

dosen dan menyelenggarakan pekan kewirausahaan secara rutin setiap semester. 

Sasaran strategis 3 yaitu meningkatnya jumlah publikasi nasional dan internasional. 

Diantara dua komponen dalam sasaran strategi 3, hanya indikator jumlah publikasi inter-

nasional yang tercantum dalam perjanjian kinerja antara Rektor UM dengan Kemenristek-

dikti. Capaian indikator jumlah publikasi internasional sudah sangat baik, yaitu sebesar 

146,6% (target 725 tercapai 1.063). Capaian ini merupakan capaian tertinggi selama lima 

tahun terakhir (periode renstra 2015-2019). Capain ini juga jauh melampaui target akhir 

renstra tahun 2019 (970). 

Sasaran strategis 4 yaitu meningkatnya perolehan HKI. Sasaran strategis tersebut 

ditunjukkan dengan indikator jumlah HKI yang didaftarkan ke Kemenkumham. Capaian 

jumlah HKI didaftarkan pada tahun ini sangat baik yaitu sebesar 115,6% (target 173 ter-

capai 200). Meskipun capaian tahun ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun se-

belumnya (2018) tetapi capaian ini jauh melampaui target akhir renstra 2019 (90 HKI yang 

didaftarkan). 

Sasaran strategis 5 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 enam indikator, yaitu: a) Jumlah 

produk inovasi, b) Jumlah prototipe R&D, c) Jumlah prototipe industri, d) Jumlah jurnal 

bereputasi terindeks nasional, e) Jumlah jurnal bereputasi terindeks global, dan f) Jumlah 

sitasi karya ilmiah. Ketercapaian keenam indikator mencapai 100% atau lebih. Capaian 

indikator jumlah produk inovasi sebesar 160% (16 produk dari target 10 produk). Capaian 

indikator jumlah prototipe Research and Development (R&D sebesar 100% (43 dari target 

43). Capaian indikator jumlah prototipe industri sebesar 100% (6 dari target 6). Capaian 

indikator kinerja jumlah jurnal bereputasi terindeks nasional sebesar 130% (52 dari target 

40). Capaian indikator kinerja jumlah jurnal bereputasi terindeks global sebesar 100% 

(1 jurnal dari target 1 jurnal). Capaian indikator kinerja jumlah sitasi karya ilmiah sebesar 

143,12% (8.587 dari target 6.000). 

Sasaran strategis 6 yaitu menguatnya kapasitas kelembagaan dalam penyeleng-

garaan layanan tri dharma perguruan tinggi didukung oleh 7 indikator kinerja. Sebanyak 

6 indikator kinerja capaiannya 100%, yaitu (1) Persentase prodi yang terakreditasi A, 

(2) Akreditasi institusi dari target A terealisasi A, (3) Jumlah pusat unggulan IPTEK, 
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(4) Opini WTP atas penilaian laporan keuangan oleh auditor publik, (5) Persentase 

kuantitas tindak lanjut temuan BPK, dan (6) Persentase tindak lanjut temuan BPK bernilai 

rupiah. Bahkan untuk capaian kinerja persentase prodi terakreditasi A mencapai 112%. 

Satu indikator kinerja capaiannya tidak mencapai 100%, yaitu Ranking PT Nasional dari 

target 13 terealisasi 19.   
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. GAMBARAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG  

Universitas Negeri Malang (UM) merupakan perguruan tinggi di lingkungan 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi/Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Universitas Negeri Malang bermula dari Perguruan Tinggi Pendidikan Guru 

(PTPG) Malang yang didirikan pada tanggal 1 September 1954 dengan Surat Putusan 

Menteri Pendidikan, Pengadjaran, dan Kebudajaan Republik Indonesia Nomor 33756/KB 

tanggal 4 Agustus 1954 yang dibuka dan diresmikan pada tanggal 18 Oktober 1954. Pada 

tanggal 20 November 1957 PTPG Malang berubah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP) Malang sebagai fakultas pada Universitas Airlangga Surabaja dengan 

Surat Putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudajaan Republik Indonesia 

Nomor 119533/S tanggal 20 November 1957. 

Pada tanggal 1 Mei 1963 FKIP Malang pada Universitas Airlangga Surabaja 

berubah menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Malang dengan Keputusan 

Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 55 Tahun 1963 tanggal 

22 Mei 1963. Berdasarkan SK Menteri PTIP Nomor 35 tahun 1964, IKIP Malang memiliki 

cabang di Surabaya, Madiun, Singaraja, dan Kupang. Melalui SK Menteri PTIP Nomor 36 

Tahun 1964, Cabang IKIP Malang bertambah satu lagi, yaitu di Jember. Pada tanggal 23 

Maret 1968, cabang-cabang di daerah diserahkan ke induk barunya masing-masing. 

Cabang Jember diserahkan ke Universitas Negeri Jember, Cabang Singaraja ke Univer-

sitas Udayana, Cabang Kupang ke Universitas Nusa Cendana, dan Cabang Surabaya 

menjadi lembaga baru, yaitu IKIP Surabaya. 

Berdasarkan Keputusan Ditjen Dikti Nomor: 241/DIKTI/Kep/1997 tanggal 15 Agus-

tus 1997, IKIP Malang mendapat mandat tambahan untuk menyelenggarakan pendidikan 

sarjana program non-kependidikan. Sebagai konsekuensi perluasan mandat tersebut, 

berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tanggal 4 

Agustus 1999, IKIP Malang ditingkatkan statusnya menjadi universitas dengan nama 

Universitas Negeri Malang (UM). Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, Universitas 

Negeri Malang mempunyai tugas (1) menyelenggarakan program pendidikan akademik 

dan/ atau pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi 

dan/atau kesenian tertentu; (2) mengembangkan ilmu pendidikan, ilmu keguruan, serta 

mendidik tenaga akademik profesional dalam bidang pendidikan. 

Pada tahun 2008, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/ 

2008, Universitas Negeri Malang ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang menerapkan 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) dengan status BLU penuh. 

Dengan sistem tata kelola ini, Universitas Negeri Malang memiliki otonomi yang lebih luas 

dalam pengelolaan sumber daya keuangan yang lebih fleksibel, tanpa mengesampingkan 

prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Status BLU yang disandang 
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Universitas Negeri Malang saat ini diharapkan akan mampu menjadi landasan bagi per-

ubahan Universitas Negeri Malang yang mandiri. Dengan status BLU, Universitas Negeri 

Malang dapat mengembangkan diri menjadi universitas yang unggul sesuai dengan visi 

dan misi yang ditetapkan. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 

Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang tanggal 7 Mei 

2012 menetapkan Universitas Negeri Malang terdiri atas (1) Rektor sebagai organ pe-

ngelola, (2) Dewan Pengawas sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan ter-

hadap pengelolaan keuangan badan layanan umum, (3) Senat sebagai organ yang men-

jalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik, (4) Satuan Pengawasan Inter-

nal sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik, dan (5) Dewan 

Pertimbangan sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik. 

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas (1) Rektor dan Wakil Rektor (Wakil 

Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Rektor 

Bidang Kemahasiswaan, dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, 

Komunikasi, dan Kerja sama), (2) Biro, (3) Fakultas, (4) Lembaga, (5) Unit Pelaksana 

Teknis, dan (6) Pusat Bisnis. 

Rektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, maha-

siswa, dan hubungannya dengan lingkungan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, 

Rektor menyelenggarakan fungsi (1) pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi, 

(2) pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, dan/atau olahraga, (3) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, (4) pelaksana-

an pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan, dan (5) pelaksa-

naan kegiatan layanan administratif. 

Saat ini Universitas Negeri Malang memiliki delapan fakultas, yaitu (1) Fakultas 

Ilmu Pendidikan (FIP), (2) Fakultas Sastra (FS), (3) Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (FMIPA), (4) Fakultas Ekonomi (FE), (5) Fakultas Teknik (FT), 

(6) Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK),(7) Fakultas Ilmu Sosial (FIS), (8) Fakultas Pen-

didikan Psikologi (FPPsi), dan satu Pascasarjana. Universitas Negeri Malang mempunyai 

dua lembaga, yaitu (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) 

dan (2) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3). Untuk men-

dukung pelaksanaan layanan teknis pendidikan dan pengajaran, Universitas Negeri 

Malang mempunyai empat Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu (1) UPT Perpustakaan, (2) 

UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK), (3) UPT Pusat Pengkajian 

Pancasila (P2 Pancasila), dan (4) UPT Satuan Penjaminan Mutu (SPM). UM memiliki dua 

unit teknis, yaitu Hubungan Internasional dan Pusat Bisnis. Untuk mendukung layanan 

administrasi, Universitas Negeri Malang mempunyai dua biro, yaitu (1) Biro Akademik, 

Kemahasiswaan, Perencanaan, Informasi, dan Kerja sama (BAKPIK) dan (2) Biro Umum 

dan Keuangan (BUK). 

Sampai pada semester gasal tahun akademik 2019/2020, mahasiswa terdaftar 

seluruhnya sebanyak 35.332 orang, terdiri atas program studi kependidikan sebanyak 
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22.025 orang (program Sarjana 18.887 orang, program Magister 2.242 orang, dan 

program Doktor 896 orang) dan program non-kependidikan sebanyak 13.307 orang 

(program Diploma III 1.016 orang, program Sarjana 10.012 orang, program PPG 1.967 

orang, program Magister 294 orang, dan program Doktor 18 orang). Mereka dibina oleh 

1.069 orang dosen (936 orang PNS dan 133 orang Non-PNS), terdiri atas 1 orang 

bergelar Sarjana (0,09%), 678 orang bergelar Magister/Master (63,42%), dan 390 orang 

bergelar Doktor (36,48%). Di antara dosen tersebut sebanyak 82 orang (8,77%) bergelar 

Profesor (Guru Besar). Saat ini jumlah dosen yang sedang tugas belajar sebanyak 119 

orang, terdiri atas 47 orang studi S-3 di luar negeri dan 69 orang studi S-3 di dalam 

negeri, 3 orang studi S-2 di dalam negeri. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan 

pengajaran ini didukung oleh 1.052 orang Tendik (568 orang PNS dan 484 orang Non-

PNS), terdiri atas 1.006 orang tenaga kependidikan umum, 23 orang pranata laboratorium 

pendidikan, 10 orang pustakawan, 7 orang arsiparis, 3 orang pengelola pengadaan 

barang dan jasa pemerintah, 2 orang analis kepegawaian, dan 1 orang pranata humas. 

Jumlah program studi terus berkembang, baik pada jenjang S-1, S-2, maupun S-3. 

Saat ini (2019) Universitas Negeri Malang menyelenggarakan 120 program studi. Jumlah 

program studi tersebut dimungkinkan terus bertambah. Selain upaya menambah jumlah 

program studi, daya tampung program studi yang telah ada juga masih dapat 

ditingkatkan. Dengan demikian, Universitas Negeri Malang memiliki potensi untuk terus 

meningkatkan daya tampung mahasiswa. 

Pengembangan ICT untuk pembelajaran jarak jauh juga sudah mulai dikembang-

kan dan diterapkan. Pada tahun 2014, program studi yang telah menerapkan pembelajar-

an jarak jauh adalah PGSD. Infrastruktur ICT yang telah dikembangkan melalui program 

INHERENT juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sarana pembelajaran 

jarak jauh. Melalui INHERENT tersebut, sejumlah dosen di beberapa program studi juga 

telah memiliki kemampuan mengembangkan content pembelajaran berbasis e-learning. 

Potensi mengembangkan infrastruktur pembelajaran jarak jauh ini perlu terus dikembang-

kan untuk meningkatkan daya tampung Universitas Negeri Malang sehingga akses 

masyarakat terhadap pendidikan di Universitas Negeri Malang semakin luas. 

 Universitas Negeri Malang memiliki lahan yang cukup luas (lebih dari 52 hektare) 

meskipun tempatnya tidak berada di satu lokasi. Di atas lahan tersebut, terdapat sejumlah 

bangunan (gedung kuliah) lama yang berstruktur satu lantai. Secara teknis, bangunan-

bangunan tersebut sudah saatnya direhab. Jika gedung-gedung satu lantai tersebut di-

rehab dengan struktur bertingkat, maka Universitas Negeri Malang akan memiliki banyak 

tambahan ruang kuliah baru tanpa harus menambah luas lahan atau mengurangi luasan 

lahan kosong yang sangat penting bagi kelestarian lingkungan. 

 Universitas Negeri Malang telah menjalin kerja sama dengan berbagai instansi 

pemerintah dan masyarakat dalam negeri, seperti BUMN/dunia usaha, institusi peme-

rintah, institusi pendidikan, lembaga kemasyarakatan, dan perguruan tinggi. Secara lebih 

terperinci institusi yang menjalin kerja sama dengan Universitas Negeri Malang antara lain 

sebagai berikut. 
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Kerja sama dengan BUMN dan dunia usaha meliputi kerja sama dengan PDAM 

Kota Malang, PT Bank Negara Indonesia Cab. Brawijaya, PT Boma Bisma Indra 

(Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT PAL 

Indonesia (Persero), Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi 

Penerbangan Indonesia, Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I, PT Wijaya Karya 

(Persero) Tbk., PT Garam, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Perusahaan Listrik 

Negara (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk., PT Barata Indonesia, PT Hutama Karya, PT. Pelabuhan Indonesia III 

(Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Catur Putra Setia, Lembaga Penyiaran Publik 

Radio Republik Indonesia Malang, Rumah Sakit Lavalette Malang, dan sebagainya. 

Kerja sama dengan instutusi pemerintah dan swasta meliputi kerja sama dengan 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, Pengurus Wilayah 

Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

(BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan 

Provinsi Jawa Timur, Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan, 

PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, Pemerintah Kota Malang, Balai Arkeologi 

Yogyakarta, Pusat Pengembangan SDM Minyak dan Gas Bumi DESDM, Balai Diklat 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Malang, Dinas Pendidikan Kabupaten Pame-

kasan, Pemerintah Kabupaten Jombang, dan sejenisnya. 

Lebih khusus, kerja sama dengan perguruan tinggi meliputi kerja sama dengan 

The Tjong A Fie Memorial Institute, Politeknik Angkatan Darat, Universitas Mataram, Uni-

versitas Lancang Kuning, Universitas Negeri Yogyakarta, Politeknik Transportasi Darat 

(Poltrada) Bali, Perpustakaan Universitas Ma Chung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uni-

versitas Islam Malang, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung, Universitas Negeri Yogyakarta, 

Universitas Terbuka, Fakultas Pariwisata Universitas Udaya, Universitas Terbuka, 

Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Indonesia, Fakultas SAINS dan Teknologi Universitas Airlangga, Fakul-

tas SAINS Institut Teknologi Sepuluh November, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Khairun Ternate, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya, Fakultas Per-

tanian Universitas Yudharta Pasuruan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Ambon, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Malang, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pen-

didikan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Fakultas 

Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, Program Studi Pendidikan Musik FKIP 

UNILA, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Medan, Program Studi Pendidikan Sendratasik FKIP Universitas 

Palangkaraya, Program Studi Pendidikan Seni dan Tari STKIP PGRI Banjarmasin, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Pen-

didikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Negeri Medan. 
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Dalam rangka membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara 

ekonomi, Universitas Negeri Malang telah memiliki kemampuan untuk menggalang dana 

atau mencari sponsor dalam rangka memberikan beasiswa. Tahun 2019, terdapat 14 

jenis beasiswa yang berasal dari instansi pemerintah maupun swasta, di antaranya 

beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), Bidikmisi, PT. Djarum, Toyota Astra, 

Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, PT. Adaro Indonesia, BAZNAZ, Afirmasi ADIK 

Papua, PT Mandala Finance, Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan dan 

Olahraga Kabupaten Rembang, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Jakarta, Bea-

siswa Bupati Jember, dan Beasiswa Difabel. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa 

sebanyak 7.671 orang (naik 1,07% dari tahun 2018 sebanyak 7.590 orang). Potensi ini 

sebagai modal penting untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan, khususnya 

bagi masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu. 

Beberapa dosen Universitas Negeri Malang telah mendapatkan pengakuan inter-

nasional, terutama dalam bidang riset. Beberapa dosen mampu menghasilkan karya 

teknologi yang diakui secara nasional. Meskipun jumlah dosen istimewa seperti itu masih 

sangat sedikit, keberhasilan mereka memiliki potensi untuk mengangkat kepercayaan diri 

dan semangat dosen yang lain. Potensi Universitas Negeri Malang dalam melakukan 

kegiatan penelitian terus meningkat. Selama tiga tahun terakhir sejumlah peneliti/dosen 

Universitas Negeri Malang terlibat dalam kegiatan penelitian yang didanai Universitas 

Negeri Malang, DP2M, Direktorat Ketenagaan, Ditjen Dikti, dan Kementerian Ristekdikti.  

 Universitas Negeri Malang terus meningkatkan program-program yang bermuara 

pada perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan, antara lain program KKN Wajar, 

pembinaan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat di daerah khusus. Melalui potensi 

LP2M ini, Universitas Negeri Malang memiliki kemampuan untuk meningkatkan akses 

masyarakat terhadap pendidikan melalui program-program pendidikan nonformal. 

 Universitas Negeri Malang telah menjalin kerja sama dengan berbagai institusi 

luar negeri dalam rangka peningkatan mutu, antara lain Enago Academic English Editing 

and Manuscript Proofreading Company, Faculty of Applied Sciences and Technology 

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Universitatea Din Oradea Str. Universitatii 1 

Oradea, PT. Marugensuisan, Ramada Plaza Melaka Malaysia, Royal Marine Palace 

Hotel, Hotel Seri Costa Melaka, Oradea University, Noor Arfa Holidings SDN BHD, 

University of Malaya, International Cultural Communication Center (ICCCM), Universitat 

Bremen, Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA), National 

Taiwan Normal University, G.B Japan Association, Islamic University College of Melaka, 

College of Engineering, Da Yeh University,Universiti Putra Malaysia, Northeastern Uni-

versity, Averroes University, Universiti Teknologi Mara, Fakulti Teknologi Kreatif dan 

Warisan Universiti Malaysia Kelantan, PT. Marugensuisan, American Council for Inter-

national Education, Royal Marine Palace Hotel, Fukuoka University, Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC), Uzbekistan State World Languages University, Anadolu 

University, Fakulti Kejuruteraan Pembuatan Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Thai 

Nguyen University of Education, Univesitas Malaya, Universitas Minnesota, Universidade 

Nacional Timor Lorosa'e, Institucion Universitaria ITSA, National Pingtung University of 
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Science and Technology, Chiang Rai Rajabhat University (CRRU), Energising Develop-

ment (EnDev) Indonesia, dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ). 

 Universitas Negeri Malang telah memiliki pengalaman berhasil dalam meng-

galang dana pengembangan melalui mekanisme hibah kompetisi yang disediakan Ditjen 

Dikti. Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, Universitas Negeri Malang telah berhasil 

menggalang dana block grant tersebut sebesar 81 milyar rupiah. Hibah kompetisi terkait 

dengan pengembangan ICT (hibah INHERENT) juga dapat diraih Universitas Negeri 

Malang.  

Selama tiga terakhir ini Universitas Negeri Malang telah memperoleh hibah dari 

Islamic Development Bank sebesar Rp. 518.396.220.000. Hibah tersebut dimanfaatkan 

pengembangan kurikulum, SDM, gedung, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya. 

Semakin banyaknya dosen Universitas Negeri Malang yang dilibatkan dalam ke-

giatan pendidikan nasional, misalnya sebagai anggota Komisi Disiplin Ilmu Pendidikan, 

penilai usulan penelitian tingkat nasional, penilai berbagai usulan hibah kompetisi, asesor 

dan/atau validator Badan Akreditasi Nasional (BAN), penilai akreditasi jurnal ilmiah, 

anggota Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP), detasering dosen ke beberapa 

perguruan tinggi di dalam negeri, staf pengajar, penyelia luar (external examiner) di luar 

negeri. 

Dalam rangka menyebarluaskan kegiatan ilmiah bagi tenaga fungsional akademik 

di lingkungan Universitas Negeri Malang, telah tersedia media komunikasi cetak, baik di 

tingkat universitas, fakultas/ jurusan, lembaga, maupun unit kerja lain. Media tersebut 

berupa koran kampus “Komunikasi” yang terbit setiap dua bulan sekali, “Warta UM” yang 
terbit setiap bulan, “Suara Pendidikan” yang terbit setiap 6 bulan, buletin-buletin, kumpul-

an artikel/karya ilmiah, dan jurnal. Universitas Negeri Malang telah memiliki sebanyak 52 

jurnal bereputasi nasional terindeks Sinta 1 s.d. 6. TEFLIN adalah satu-satunya jurnal 

yang telah terindeks lembaga publikasi ilmiah internasional seperti DOAJ, EBSCO, 

Proquest, IPI, Google Scholar, WordCat, Science and Citation Index, dan ERIC. 

B. DASAR HUKUM 

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akun-

tabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 

51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 
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6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 

12 tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang. 

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan 

Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi 

Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). 

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI 

Universitas Negeri Malang mempunyai tugas pokok, melaksanakan tridarma 

perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

Universitas Negeri Malang mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. melaksanakan pendidikan dan pengajaran guna menyiapkan tenaga Doktor, Magister, 

Sarjana, dan Diploma, baik di bidang kependidikan maupun nonkependidikan; 

2. melaksanakan penelitian di berbagai bidang ilmu, termasuk bidang pendidikan yang 

berfungsi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, menghasilkan temuan-temuan 

keilmuan, teknologi, bahasa, dan seni; 

3. melaksanakan pengembangan model-model pembelajaran untuk memperbaiki PBM 

internal universitas maupun untuk lembaga-lembaga pendidikan lain dan masyarakat; 

4. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa penerapan iptek bagi 

kesejahteraan masyarakat; 

5. mengembangkan program pendukung kualitas input, proses maupun output melalui 

UPT; 

6. mengembangkan program ekstrakurikuler berupa penalaran dan minat serta bakat 

mahasiswa; dan 

7. mengembangkan program-program pemberdayaan alumni. 
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D. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI  

Permasalahan utama yang dihadapi organisasi adalah sebagai berikut: 

1. Kelengkapan Produk Hukum Universitas Negeri Malang Pendukung Tata 

Pamong 

Masih diperlukan regulasi yang mendukung tata pamong karena regulasi saat ini 

belum memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Sebagai contoh: (a) pelaksanaan kerja 

sama yang dilakukan dosen harus selalu dalam koordinasi lembaga, (b) pengelolaan 

data akreditasi, baik prodi maupun institusi, masih tersebar di berbagai unit, (c) pe-

ningkatan pemanfaatan aset, seperti pengelolaan laboratorium dalam rangka optimal-

isasi pemanfaatan dan peningkatan income generating, dan (d) dokumen organisasi 

dan tata kerja Universitas masih dalam proses di Kementerian sehingga operasional 

perguruan tinggi masih menggunakan OTK lama. 

2. Kompetensi Tenaga Kependidikan 

Tenaga kependidikan merupakan bagian integral yang mendukung terlaksananya 

kegiatan tridarma perguruan tinggi. Oleh karena itu, kompetensi tenaga kependidikan 

sangat menopang keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. 

Tenaga kependidikan PNS dan Non-PNS yang dimiliki Universitas Negeri Malang 

sampai dengan bulan Desember 2019 sebanyak 1.052 orang dengan kualifikasi pen-

didikan SD sebanyak 50 orang (4,75%); SLTP sebanyak 62 orang (5,89%); SLTA se-

banyak 528 orang (50,19%); Diploma sebanyak 70 orang (6,65%); Sarjana sebanyak 

327 orang (31,08%); Magister sebanyak 14 orang (1,33%) dan Doktor sebanyak 1 

orang (0,10%). Melihat kondisi ini, keberadaan tenaga kependidikan Universitas 

Negeri Malang perlu ditingkatkan baik dari segi kualifikasi akademik maupun kom-

petensinya dalam rangka menuju visi yang diimpikan. 

3. Optimalisasi Penggunaan Sarana Prasarana 

Dilihat dari jumlah mahasiswa, tenaga akademik, dan dosen sebanyak 37.453 orang, 

sebenarnya jumlah sarana dan prasarana sangat mencukupi untuk melayani semua 

civitas akademika. Namun, efektivitas penggunaan sarana prasarana kurang optimal 

karena kompetensi tenaga kependidikan kurang mendukung. Oleh karena itu, pe-

ningkatan komptensi tenaga kependidikan perlu segera dilakukan. 

4. Sumber Alternatif Pembiayaan 

Sumber dana Universitas Negeri Malang berasal dari Rupiah Murni dan PNBP. Dana 

Rupiah Murni berasal dari pemerintah yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja 

operasional, belanja bantuan sosial, serta belanja modal. Dana PNBP berasal dari 

dana masyarakat yang meliputi biaya pendidikan mahasiswa, pendapatan operasional 

BLU, dan kerja sama dengan lembaga mitra. Kedua jenis dana tersebut dimasukkan 

ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Selama ini sumber dana PNBP 

mayoritas berasal dari mahasiswa, sedangkan sumber dana non-mahasiswa masih 

kurang optimal. Oleh karena itu, perlu diupayakan sumber alternatif pembiayaan yang 

lain, seperti optimalisasi penggunaan Gedung Graha Cakrawala, Gedung Sasana 

Krida, Gedung Sasana Budaya, dan aset lain yang dalam pengelolaan pusat bisnis. Di 

samping itu, dari aspek kerja sama juga perlu ditingkatkan. 



 

 

10 
 

 

5. Publikasi Ilmiah Internasional 

Publikasi ilmiah dalam bentuk artikel internasional bagi dosen-dosen Universitas 

Negeri Malang tercatat sebanyak 1.063 artikel dari keseluruhan dosen PNS dan Non 

PNS yang berjumlah 1.069 orang. Kondisi ini memacu dosen untuk lebih aktif me-

ningkatkan karya ilmiah dan mengembangkan penelitian untuk memperoleh temuan-

temuan baru sehingga mampu mewujudkan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul 

dan menjadi rujukan. 

6. Optimalisasi Fungsi Organ Kelembagaan 

Kelengkapan kelembagaan Universitas Negeri Malang yang meliputi empat unsur 

kelembagaan yang meliputi Senat, Rektor, SPI, dan Dewan Pertimbangan merupakan 

modal untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang diinginkan. Namun, kinerja dari 

organ tersebut kurang optimal karena peraturan perundangan pendukungnya belum 

seluruhnya dibuat. Optimalisasi fungsi organ kelembagaan perlu diupayakan melalui 

program reformasi birokrasi. 

7. Program/Produk Unggulan Setiap Unit Kerja yang Menjadi Kekhasan Unit Kerja 

dan Universitas Negeri Malang  

Pengembangan produk unggulan setiap prodi atau unit belum dilakukan secara 

optimal oleh Universitas Negeri Malang. Hal ini tampak dari perkembangan hingga 

tahun 2019, jumlah prodi yang berhasil mengembangkan produk unggulan sebanyak 

18 (22%). Data ini menunjukkan bahwa jumlah ini masih jauh lebih kecil dibanding 

dengan jumlah prodi yang ada di Universitas Negeri Malang. Oleh karena itu, perlu 

arah kebijakan yang jelas di masa mendatang agar program ini mampu mewujudkan 

Universitas Negeri Malang sebagai universitas rujukan untuk bidang pendidikan dan 

pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

8. Atmosfir Kampus sebagai The Learning University 

Jati diri Universitas Negeri Malang sebagai the learning university merupakan se-

mangat yang luar biasa sebagai pusat pengembangan pembelajaran baik dari segi 

kualitas produk pembelajaran maupun sivitas akademika dan sarana prasarana yang 

mendukung. Semangat ini memerlukan dukungan dari semua organ kelembagaan 

Universitas Negeri Malang dalam rangka menciptakan atmosfir kampus menuju the 

learning university. Walaupun semua organ lembaga telah berupaya mencapai se-

mangat tersebut melalui implementasi kegiatan secara terjadwal, pengerahan sumber 

daya, baik sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), sumber daya 

keuangan, dan sumber daya sarana dan prasarana, melaksanakan monitoring dan 

evaluasi, serta tindak lanjut untuk perbaikan, tetapi hasil yang dicapai belum me-

muaskan. Untuk itu, perlu dioptimalkan kegiatan yang sudah ada dan juga dikembang-

kan pendekatan-pendekatan baru untuk mempercepat terwujudnya semangat the 

learning university. 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Universitas Negeri Malang (UM) mempunyai 

Rencana Strategis Bisnis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama tahun 

2015-2019 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau 

mungkin timbul. Rencana strategis Universitas Negeri Malang mencakup visi, misi, tujuan, 

sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab 

ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019 akan dijelaskan dalam 

Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2019. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, 

Universitas Negeri Malang (UM) mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada 

hasil yang ingin dicapai selama tahun 2015-2019 dengan memperhitungkan potensi, 

peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Universitas 

Negeri Malang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan 

sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai 

pada tahun 2019 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja 2019. 

A. RENCANA STRATEGIS 

1. Visi dan Misi 

a. Visi 

Menjadi perguruan tinggi unggul dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan 

tridharma perguruan tinggi 

 

b. Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi yang ber-

pusat pada peserta didik, menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif, 

dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. 

2) Menyelenggarakan penelitian dalam ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, tekno-

logi, ilmu sosial budaya, seni, dan/atau olahraga yang temuannya bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat.  

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pem-

berdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, 

teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/atau olahraga.  

4) Menyelenggarakan tata pamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel, dan 

transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan. 

 

2. Tujuan dan Sasaran 

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Universitas Negeri Malang 

menentukan tujuan sebagai berikut: 

a. Menghasilkan lulusan yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu 

berkembang secara profesional. 
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b. Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam 

ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/atau 

olahraga. 

c. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu kepen-

didikan, ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/atau olahraga 

untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera. 

d. Menghasilkan kinerja institusi yang efektif dan efisien untuk menjamin pertumbuhan 

kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan. 

 

Untuk mencapai tujuan, ditetapkan sasaran yang merupakan dasar yang kuat 

untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Universitas Negeri Malang se-

cara menyeluruh, sebagai berikut: 

a. Penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang unggul 

b. Pencapaian lulusan yang unggul, relevan, dan keberterimaan tinggi secara nasional 

dan regional 

c. Peningkatan jumlah publikasi nasional dan internasional dosen dan mahasiswa 

d. Peningkatan pemerolehan HKI 

e. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada hasil-hasil 

kajian dan penelitian untuk mendukung pengembangan pendidikan, memajukan ke-

sejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

f. Penguatan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan layanan tridharma per-

guruan tinggi 

g. Penguatan kapasitas kelembagaan dalam mengelola asset sebagai income generator 

h. Meningkatnya status kelembagaan menjadi PTN BH dan reputasi institusi pada skala 

nasional dan internasional. 

 

3. Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Program 

MISI 1: Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas 

tinggi untuk mengembangkan potensi dan kepribadian mahasiswa yang unggul 

secara nasional dan regional 

a. Sasaran Strategis 

1) Terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran yang unggul. 

2) Terwujudnya lulusan relevan dan keberterimaan tinggi secara nasional dan 

regional. 

b. Kebijakan 

Peningkatan kualitas lulusan yang memiliki daya saing tinggi secara nasional dan 

regional. 

c. Program  

1) Rekonstruksi dan implementasi kurikulum program studi sesuai SN Dikti, KKNI, 

dan Life Based Learning.  

2) Pengembangan pembelajaran berbasis riset.  

3) Pengembangan standar Universitas Negeri Malang.  
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4) Peningkatan kualitas proses pembelajaran. 

5) Peningkatan jumlah dan kualitas kegiatan kemahasiswaan di bidang penalaran, 

minat, bakat, kesenian, kewirausahaan, dan kepemimpinan. 

6) Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekstrakulikuler. 

7) Peningkatan jumlah program studi terakreditasi unggul nasional/ internasional.  

8) Penyiapan akreditasi institusi 

 

MISI 2: Menyelenggarakan penelitian untuk memajukan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendapatkan peng-

akuan nasional dan internasional 

a. Sasaran Strategis 

1) Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional. 

2) Meningkatnya pemerolehan HKI. 

b. Kebijakan 

Penyusunan roadmap penelitian, pengembangan pusat unggulan iptek (PUI), 

penguatan konsorsium riset/penelitian, peningkatan jumlah publikasi ilmiah, dan pe-

merolehan HKI. 

c. Program  

1) Pengembangan roadmap penelitian pada tingkat dosen, KBK, prodi, jurusan, 

fakultas/lembaga, dan universitas. 

2) Pengembangan PUI. 

3) Peningkatan kerja sama penelitian antarlembaga, dunia usaha dan industri baik 

tingkat nasional maupun internasional. 

4) Peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi karya ilmiah nasional maupun inter-

nasional bereputasi. 

5) Peningkatan kualitas kompetensi dosen dalam riset. 

6) Pengembangan lembaga/unit khusus pengelola jurnal Universitas Negeri Malang 

yang terintegrasi. 

7) Pembinaan dan fasilitasi dosen dan tenaga fungsional yang memiliki karya ilmiah 

potensial untuk pemerolehan HKI. 

 

MISI 3: Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai peng-

amalan dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa 

a. Sasaran Strategis 

Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada hasil-hasil 

kajian dan penelitian untuk mendukung pengembangan pendidikan, memajukan 

kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa 

b. Kebijakan 

Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat yang 

inovatif. 
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c. Program  

1) Peningkatan relevansi program kerjasama pengabdian kepada masyarakat 

dengan instansi pemerintah, DU/DI, dan swasta. 

2) Peningkatan kualitas kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan instansi 

pemerintah, DU/DI, dan swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan ke-

sejahteraan masyarakat. 

3) Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang berbasis 

hasil-hasil kajian dan penelitian. 

 

MISI 4: Menyelenggarakan tata pamong yang tangguh, akuntabel, dan trans-

paran dan memperkuat kemitraan dalam rangka meningkatkan kualitas berkelanjutan 

a. Sasaran Strategis  

1) Meningkatnya status kelembagaan Universitas Negeri Malang menjadi PTN Badan 

Hukum dan reputasi institusi pada skala nasional dan internasional. 

2) Menguatnya kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan 

dan pembelajaran. 

3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam mengelola aset sebagai income 

generator. 

b. Kebijakan 

1) Pemantapan kapabilitas dan peningkatan citra lembaga melalui penguatan sistem 

perencanaan dan reformasi birokrasi; 

2) Perluasan layanan pendidikan dan pembelajaran melalui pendidikan vokasi dan 

lembaga sertifikasi profesi. 

c. Program  

1) Peningkatan integrasi sistem perencanaan, informasi, dan promosi didukung 

keandalan infrastruktur, sumber daya manusia, dan teknologi informasi.  

2) Percepatan reformasi birokrasi Universitas Negeri Malang.  

3) Penguatan peran pusat bisnis sebagai pengelola income generator. 

4) Pengembangan rencana strategis fakultas/pendidikan vokasi yang berbasis pada 

riset terapan yang unggul. 

5) Pengembangan lembaga sertifikasi profesi.  
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B. PERJANJIAN KINERJA 

Format Perjanjian Kinerja Tahunan Universitas adalah sebagai berikut: 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

UNIVERSITAS NEGERI MALANG 

 

Sasaran Indikator Kinerja Target 

Penyelenggaraan pendidikan 
dan pembelajaran yang unggul 

Persentase Dosen Berkualifikasi S3 38 

Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala 40 

Persentase dosen dengan jabatan guru besar 9,3 

Pencapaian lulusan yang 
unggul, relevan, dan 
keberterimaan tinggi secara 
nasional dan regional 

Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan 
profesi 

70 

Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang 
Langsung Bekerja 

50 

Jumlah mahasiswa berprestasi 205 

Jumlah mahasiswa berwirausaha 70 

Meningkatnya jumlah publikasi 
nasional dan internasional 

Jumlah publikasi internasional 725 

Meningkatnya pemerolehan HKI Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan 173 

Peningkatan kualitas peng-
abdian kepada masyarakat 
yang berbasis pada hasil-hasil 
kajian dan penelitian untuk 
mendukung pengembangan 
pendidikan, memajukan 
kesejahteraan masyarakat, dan 
mencerdaskan kehidupan 
bangsa 

Jumlah produk Inovasi 10 

Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan 
(Research and Development/R & D) 

43 

Jumlah Prototipe Industri 6 

Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional 40 

Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global 1 

Jumlah Sitasi Karya Ilmiah 6000 

Menguatnya kapasitas 
kelembagaan dalam 
penyelenggaraan layanan 
tridharma perguruan tinggi 

Persentase Prodi Terakreditasi A 54 

Ranking PT Nasional 13 

Akreditasi Institusi A 

Jumlah Pusat Unggulan Iptek 1 

Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik WTP 

Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK 100 

Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK 100 

 

Kegiatan Anggaran 

[5702] Dukungan Manajemen Untuk Program Pembelajaran dan 
Kemahasiswaan 

Rp 100.000.000.000 

[2642] Penyediaan Dana Bantuan Operasional Untuk Perguruan 
Tinggi Negeri Dan Bantuan Pendanaan PTN-BH 

Rp 52.400.000.000 

[5741] Dukungan Manajemen PTN/Kopertis Rp 184.274.903.000 

[5742] Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi Rp 737.897.180.000 

[5709] Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Tinggi Rp 220.442.648.000 

Total Rp 1.295.014.731.000 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Dalam rangka merealisasikan misinya, Universitas Negeri Malang (UM) mewujud-

kannya dalam delapan sasaran strategis. Kedelapan sasaran strategis tersebut adalah 

(1) Penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang unggul, (2) Pencapaian lulusan 

yang unggul, relevan, dan keberterimaan tinggi secara nasional dan regional, (3) Me-

ningkatnya jumlah publikasi nasional dan internasional, (4) Meningkatnya pemerolehan 

HKI, (5) Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada hasil-

hasil kajian dan penelitian untuk mendukung pengembangan pendidikan, memajukan 

kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, (6) Menguatnya 

kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan layanan tri dharma perguruan tinggi, 

(7) Penguatan kapasitas kelembagaan dalam mengelola asset sebagai income generator, 

dan (8) Meningkatnya status kelembagaan menjadi PTN BH dan reputasi institusi pada 

skala nasional dan internasional. Indikator pada sasaran strategis 7 dan 8, tidak ada yang 

dikontrakkan dengan kementerian. Dengan demikian, dalam Perjanjian kinerja 2019 

hanya terdapat enam sasaran strategis. Berikut disajikan Formulir Pengukuran Kinerja 

untuk semua indikator dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. 

 

Formulir Pengukuran Kinerja 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Target 
2019 

Realisasi 
2018 

2019 

Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 6 7 

Penyelenggaraan 
pendidikan dan 
pembelajaran yang 
unggul 

Persentase dosen 
berkualifikasi S-3 

54% 36% 38% 36,48% 96 

Persentase dosen 
dengan jabatan lektor 
kepala 

45% 38% 40% 31,94% 79,85 

Persentase dosen 
dengan jabatan guru 
besar 

8% 9% 9.3 % 8,77% 94,30 

Pencapaian 
lulusan yang 
unggul, relevan, 
dan keberterimaan 
tinggi secara 
nasional dan 
regional 

Persentase lulusan 
bersertifikat kompetensi 
dan profesi (%) 

85 63 70% 79,69% 113,84 

Persentase lulusan 
Perguruan Tinggi yang 
langsung bekerja (%) 

40 

 
52,63 50% 70,44% 140,88 

Jumlah mahasiswa 
berprestasi 

50 305 205 382 186,34 

Jumlah mahasiswa 
yang berwirausaha 

30 29 70 164 234,29 
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Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Target 
2019 

Realisasi 
2018 

2019 

Target Realisasi % 

Meningkatnya 
jumlah publikasi 
nasional dan 
internasional 

Jumlah publikasi 
internasional 

970 705 725 1.063 146,62 

Meningkatnya 
pemerolehan HKI 

Jumlah Kekayaan 
Intelektual yang 
didaftarkan 

90 172 173 200 115,60 

Peningkatan 
kualitas peng-
abdian kepada 
masyarakat yang 
berbasis pada 
hasil-hasil kajian 
dan penelitian 
untuk mendukung 
pengembangan 
pendidikan, 
memajukan 
kesejahteraan 
masyarakat, dan 
mencerdaskan 
kehidupan bangsa 

Jumlah produk 
INOVASI 

5 21 10 16 160,00 

Jumlah prototype R&D 100 42 43 43 100,00 

Jumlah prototype 
industri 

7 3 6 6 100,00 

Jumlah Jurnal 
Bereputasi Terindeks 
Nasional 

40 43 40 52 130,00 

Jumlah jurnal 
bereputasi terindeks 
global 

1 1 1 1 100,00 

Jumlah sitasi karya 
ilmiah 

4810 5.419 6.000 8.587 143,12 

Menguatnya 
kapasitas 
kelembagaan 
dalam 
penyelenggaraan 
layanan tri dharma 
perguruan tinggi 

Persentase prodi 
terakreditasi A 

54 87% 54% 56% 103,7 

Ranking PT Nasional 10 14 13 19 16,81 

Akreditasi Institusi A A A A 100,00 

Jumlah Pusat Unggulan 
IPTEK (PUI) 

1 0 1 1 100,00 

Opini penilaian laporan 
keuangan oleh auditor 
publik 

WTP WTP WTP WTP 100,00 

Persentase kuantitas 
tindak lanjut temuan 
BPK 

100 100 100% 100% 100,00 

Persentase tindak lanjut 
bernilai rupiah temuan 
BPK 

100 100 100% 100% 100,00 

 

Kolom 3 merupakan target tahun 2019 dari renstra bisnis UM periode tahun 2015 – 2019. 

Kolom 5 merupakan target tahun 2019 yang ditetapkan rektor UM berdasarkan kontrak 

kinerja rektor dengan unit (fakultas, Lembaga, UPT, dan Biro). Pada kolom 5, besarnya 

target ditentukan berdasarkan kesanggupan unit untuk menetapkan target di masing-

masing indikatornya. Dampaknya, terdapat perbedaan besarnya target tahun 2019 di 

kolom 3 dengan di kolom 5. 

Misi 1 mempunyai dua sasaran strategis, yaitu (1) penyelenggaraan pendidikan 

dan pembelajaran yang unggul dan (2) pencapaian lulusan yang unggul, relevan, dan 

keberterimaan tinggi secara nasional dan regional. Sasaran strategis 1 yaitu “penyeleng-



 

 

18 
 

 

garaan pendidikan dan pembelajaran yang unggul” didukung oleh tiga indikator kinerja: 

(1) persentase dosen berkualifikasi S-3, (2) persentase dosen dengan jabatan lektor 

kepala, dan (3) persentase dosen dengan jabatan guru besar. Target ketercapaian dari 

masing-masing indikator adalah sebagai berikut. (1) Persentase tingkat ketercapaian 

dosen berkualifikasi S-3 adalah 96%. (2) Persentase tingkat ketercapaian dosen dengan 

jabatan lektor kepala adalah 79,85%. (3) Persentase tingkat ketercapaian dosen dengan 
jabatan guru besar adalah 94,30%. Uraian indikator tersebut dapat dipaparkan pada tabel 

3.1. 

 

Tabel 3.1 Formulir Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Target 
2019 

(Renstra) 

Realisasi 
2018 

2019 

Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 6 7 

Penyelenggaraan 
pendidikan dan 
pembelajaran 
yang unggul 

Persentase dosen 
berkualifikasi S-3 

54% 36% 38% 36,48% 96 

Persentase dosen 
dengan jabatan lektor 
kepala 

45% 38% 40% 31,94% 79,85 

Persentase dosen 
dengan jabatan guru 
besar 

8% 9% 9.3 % 8,77% 94,30 

 

Dari tiga indikator kinerja tersebut, semua indikator kinerja tingkat ketercapaiannya 

kurang dari 100%. Berikut adalah uraian lebih terperinci dari masing-masing indikator 

kinerja meliputi konsep dan pentingnya indikator, realisasi atau tingkat ketercapaian, 

kendala, dan upaya yang dihadapi, serta tindakan ke depan untuk meningkatkan realisasi. 

 

1. Persentase Dosen Berkualifikasi S-3   

Dosen berkualifikasi S-3 merupakan indikator kualitas SDM perguruan tinggi. 

Semakin tinggi jenjang pendidikan dosen, semakin profesional pula cara mengajarnya. 

Dengan semakin berkualitas dosen, diharapkan kualitas lulusan juga meningkat. Oleh 

karena itu, jumlah dosen berkualifikasi S-3 perlu selalu diupayakan bertambah. Jumlah 

dosen berkualifikasi S-3 yang ditargetkan berjumlah 38%, sedangkan capaiannya 

36,48%. Persentase dihitung dengan cara membandingkan jumlah dosen PNS berkualifi-

kasi S-3 dengan jumlah keseluruhan dosen PNS. Kegagalan dalam mencapai target 

tersebut disebabkan bertambahnya jumlah dosen baru yang masih berkualifikasi S-2. 

Sebagian besar dosen baru berkualifikasi S-2 sehingga meningkatkan jumlah dosen 

sebagai pembagi jumlah dosen yang berkualifikasi S-3. Upaya untuk meningkatkan 

persentase dosen berkualifikasi S-3 dilakukan dengan memberikan beasiswa kepada 

dosen muda untuk kuliah S-3. Beasiswa yang diberikan bersumber dari dana UM dan 

dana luar UM. Pada tahun ini 53 dosen muda sudah mulai studi S-3 sehingga persentase 

dosen berkualifikasi S-3 akan bertambah pada tiga tahun ke depan. 
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Realisasi tahun 2019 jika dibandingkan dengan realisasi 2018 relatif meningkat 

(101,33%). Realisasi tahun 2019 jika dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 

2019 belum terpenuhi (67,56%). Belum terpenuhinya target Renstra disebabkan terlalu 

tingginya target sehingga target tahun 2019 diturunkan.  

Gambar 3.1.1 adalah foto kegitan pemberian penghargaan kepada doktor baru 

sebagai bukti bertambahnya dosen berkualifikasi S-3 di UM. 

 

 
Gambar 3.1.1 Pemberian cinderamata oleh Rektor kepada Doktor baru 

pada Acara Puncak Lustrum XIII dan Dies Natalies ke-65 UM 

 

2. Persentase Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala 

Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala merupakan indikator kualitas 

pendidikan di perguruan tinggi. Setiap perguruan tinggi harus berupaya selalu meningkat-

kan jumlah dosen yang memiliki jabatan minimal lektor kepala. UM menargetkan 40% 

dosen berjabatan lektor kepala dan tercapai 31,94%. Hal itu berarti tercapai 79,85%. Ke-

gagalan pencapaian target itu disebabkan masih banyaknya dosen yang berpendidikan 

S-2, yaitu 63,61%. Peraturan pemerintah menetapkan bahwa jabatan lektor kepala hanya 

bisa dicapai oleh dosen yang berkualifikasi S-3. Di samping itu, sistem untuk mencatat 

angka kredit dosen di UM masih dalam tarap pengembangan sehingga perolehan angka 

kredit untuk setiap dosen belum bisa disajikan oleh aplikasi secara otomatis. Kondisi ini 

juga menyebabkan dosen malas mengurus kenaikan jabatan yang berimplikasi pada 

sedikitnya dosen yang naik jabatan ke lektor kepala. Ketidaktercapaian tersebut juga 

disebabkan banyaknya dosen yang pensiun. Dosen yang pensiun pada umumnya ber-

jabatan minimal lektor kepala. 

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, ketercapaian tahun 2019 hanya 

sebesar 84,05%. Penurunan capaian tahun 2019 ini disebabkan meningkatnya dosen 

baru. Penambahan dosen baru tersebut menjadikan jumlah dosen UM menjadi bertambah. 

Di satu sisi, penambahan dosen baru tersebut menguntungkan UM karena rasio dosen: 
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mahasiswa semakin baik. Di sisi yang lain, penambahan dosen baru tersebut menyebab-

kan berkurangnya persentase dosen yang berjabatan lektor kepala, meskipun dari segi 

jumlah dosen yang berjabatan lektor kepala meningkat. Capaian tahun 2019 dibanding-

kan dengan target renstra tahun 2019 sebesar 70,98%. Target dosen yang berjabatan 

lektor kepala dalam Renstra pada tahun 2019 adalah 45%, sedangkan capaiannya adalah 

31,87%. Karena target dalam Renstra terlalu tinggi, maka dalam perjanjian kinerja Rektor 

dengan Menteri target tahun 2019 diturunkan menjadi 40%. 

Gambar 3.1.2a dan 3.1.2b adalah foto kegiatan pelepasan dosen purna tugas dan 

penerimaan dosen baru yang turut andil dalam penurunan persentase dosen yang ber-

jabatan lektor kepala.  

 

 
Gambar 3.1.2a Pelepasan Purnatugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) UM 

 

 
Gambar 3.1.2b Penerimaan Dosen Baru oleh Rektor UM 
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3. Persentase Dosen dengan Jabatan Guru Besar 

Persentase dosen dengan jabatan guru besar merupakan indikator kualitas pen-

didikan suatu perguruan tinggi. Semakin banyak dosen yang berjabatan guru besar ber-

arti semakin berkualitas perguruan tinggi tersebut. Semakin berkualitas sebuah perguruan 

tinggi diharapkan lulusannya juga semakin berkualitas. UM pada tahun 2019 menarget-

kan 9,3% dosennya memiliki jabatan guru besar dan tercapai 8,77%. Kegagalan dalam 

pencapaian target disebabkan banyak guru besar yang pensiun, baik pension karena usia 

maupun karena hal lain. Universitas Negeri Malang berusaha meningkatkan persentase 

dosen dengan jabatan guru besar dengan memberikan hibah penelitian untuk calon guru 

besar. Dengan penelitian itu diharapkan hasilnya dapat dipublikasikan dalam jurnal inter-

nasional bereputasi yang menjadi salah satu persyaratan pengajuan ke jabatan guru 

besar. 

Ketercapaian tahun 2019 jika dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar 97,44%. 

Penurunan tersebut terjadi karena jumlah guru besar yang pensiun tidak sebanding 

dengan jumlah guru besar yang diangkat. Capaian tahun 2019 dibandingkan dengan 

target renstra tahun 2019 sebesar 109,63%. 

Gambar 3.1.3 adalah foto kegiatan yang mendukung peningkatan jumlah dosen 

dengan jabatan guru besar. 

 

 
Gambar 3.1.3 Pengukuhan Guru Besar UM (Prof. Dr. Markus Diantoro, dan 

M.Si, Prof. Dr. Fauziatul Fajaroh, M.S.) 
 

Sasaran strategis 2, yaitu pencapaian lulusan yang unggul, relevan, dan keber-

terimaan tinggi secara nasional dan regional. Untuk mengukur capaian sasaran strategis 

ini dirinci menjadi 4 (empat) indikator kinerja. Dari keempat indikator tersebut semua ter-

capai 100%. Secara umum perbandingan target dan capaian lima indikator tersebut 

sebagai berikut: (1) persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi 113,84%; 

(2) persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya 140,88%; (3) jumlah 
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mahasiswa berprestasi 177,56%; dan (4) jumlah mahasiswa yang berwirausaha 234,29%. 

Uraian rinci target dan realisasi masing-masing indikator disajikan pada Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 Formulir Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 

Target 

2019 
(Renstra) 

Realisasi 
2018 

Tahun 2019 

Target Realisasi % 

Pencapaian 
lulusan yang 
unggul, relevan, 
dan 
keberterimaan 
tinggi secara 
nasional dan 
regional 

Persentase lulusan 
bersertifikat 
kompetensi dan 
profesi (%) 

85 63 70 79,69 113,84 

Persentase lulusan 
Perguruan Tinggi 
yang langsung 
bekerja (%) 

40 

 

52,63 50 70,44 140,88 

Jumlah mahasiswa 
berprestasi 

50 305 205 382 186,34 

Jumlah mahasiswa 
yang berwirausaha 

30 29 70 164 234,29 

 

1. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi. 

Seiring dengan tuntutan dunia kerja indikator ini menjadi penting, karena sesuai 

dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin menglobal tuntutan kerja 

semakin prosesional, sehingga pembuktian profesionalitas tenaga kerja dengan uji-uji 

sertifikasi dan profesi dari lembaga-lembaga resmi. UM memiliki tanggung jawab dalam 

penyiapan tenaga profesional dengan melaksanakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan 

beberapa bidang sertifikasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 

UM. Pada tahun 2019 PPG yang dilaksanakan adalah PPG dalam jabatan, sedangkan 

sertifikasi bidang yang sudah dilaksanakan LSP UM antara lain sebagai berikut. Sertifikasi: 

(1) Chef de Party Pastry, (2) Service Kelistrikan Roda Empat, (3) Ahli Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja Muda, (4) Teknisi Instalasi Listrik Penerangan Daya Fasa Satu, (5) Teknisi 

Utama Jaringan Komputer, (6) Supervisor Custom Made Wanita, (7) Desainer Busana 

Anak, Wanita Pria, (8) Asisten Desainer Custom Made Wanita, (9) Manajer Lapangan 

Pelaksana Pekerjaan Gedung, (10) Desainer Grafis Junior, (11) Multi Media Madya. 

Persentase lulusan yang tersertifikasi pada tahun 2019 ditargetkan 70% dan 

capaiannya 79,69%, sehingga pencapaian target hanya 113,84%. Capaian ini dilihat dari 

peserta uji profesi yang diselenggarakan LSP. Dari semua bidang yang diujikan jumlah 

peserta mencapai 458 mahasiswa yang dinyatakan lulus sebanyak 365 mahasiswa. 

Capaian ini jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 mengalami peningkatan, yaitu 

dari 63% menjadi 79,69%, dilihat dari program studi yang menyelenggarakan sertifikasi 

profesi juga bertambah. Pada tahun 2018 capaian ini hanya diukur dari PPG, namun pada 

tahun 2019 selain PPG ada Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Sipil, Kesehatan 

Masyarakat, Diskomvis dan Multimedia. 
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Gambar 3.2.1a Pelaksanaan Uji Sertifikasi Chef de Party Pastry 

 

Untuk pelaksanaan uji PPG pada tahun 2019 jumlah peserta mencapai 2.474 

orang dan yang lulus 1967 orang, sehingga tingkat kelulusan mencapai 79.61%. Secara 

rinci kelulusan peserta PPG per tahap tampak pada Tabel 3.2.1. 

 

Tabel 3.2.1 Jumlah Peserta dan Kelulusan Peserta PPG Tahun 2019 

TAHAP Jumlah Yudisium 
Periode 3 

Yudisium 
Periode 4 

Yudisium 
Periode 5 

Yudisium 
Periode 6 

Yudisium 
Periode 7 

Jumlah 

PPG tahap 1 500 310 5   61 1 377 

PPG tahap 2 372   292   45 5 342 

PPG tahap 3 567     412   57 469 

PPG tahap 4 551       445   445 

PPG tahap 5 288         192 192 

PPG tahap 
Gurdasus 

88     27   24 51 

PPG tahap 
Kemenag 

108       91   91 

Total 
Mahasiswa 

2.474 
   

Total Lulusan 1.967 

 

Capaian inidikator lulusan bersertifikat ini cukup tinggi, yaitu 113, 84%, hal ini 

disebabkan berbagai upaya yang telah dilakukan UM dalam membekali lulusan yang 

unggul dan profesional. Komitmen UM dalam membekali peserta PPG tampak pada 

keseriusan UM dalam menyelenggaraan PPG. Pelaksanaan PPG tersentral di LP3 dan 

program studi yang menyelenggarakan uji kompetensi relevan. Semua program studi 

penyelenggara PPG dikoordinasi oleh Pusat Pengembangan Pendidikan Profesi Guru 

(P4G) di bawah naungan LP3. Sistem menajemen penyelenggaraan PPG mulai dari 

pelaksanaan workshop dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) berbasis Lesson Study 

serta pembimbingan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sampai menjadi makalah Prosiding 
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Seminar Nasional secara intensif dilakukan oleh dosen pamong. Upaya meningkatkan 

jumlah lulusan yang bersertifikat profesional terus dilakukan melalui informasi pelaksnaan 

uji kompetensi yang dilakukan oleh LSP. Berikut contoh informasi di web LSP P1 UM. 

 

 
Gambar 3.2.1b Pengumuman Uji Kompetensi di LSP P1 UM 

 

2. Persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya. 

Pengukuran indikator kedua dihitung dari persentase banyaknya lulusan yang 

langsung bekerja sesuai bidangnya dengan masa tunggu kurang dari satu tahun. Indika-

tor ini sangat penting untuk melihat mutu dan relevansi lulusan dengan kebutuhan nyata 

masyarakat di lapangan. Semakin bermutu lulusan maka masyakat akan semakin men-

cari dan bila lulusan memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, 

maka lulusan tersebut semakin dibutuhkan dan semakin cepat terserap dalam dunia 

kerja. Penjaringan informasi lulusan yang bekerja dilakukan melalui pengisingisian survei 

online di laman http://survei.um.ac.id. 

Persentase lulusan yang langsung bekerja pada tahun 2019 sebesar 70,44% 

sedangkan target sebesar 50% sehingga capaian target sebesar 180,44%. Capaian ini 

dihitung dari alumni yang mengisi data tracer study online sampai bulan Desember 2019. 

Capaian ini melebihi angka yang ditargetkan yaitu sebesar 50%. Jika dibandingkan 

dengan capaian tahun 2018 adalah sebesar 52,63% maka tahun 2019 juga mengalami 

peningkatan. Percepatan masa tunggu lulusan ini menunjukkan bahwa lulusan UM masih 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan untuk kasus jurusan tertentu mayoritas 

mahasiswa pada semester akhir sudah banyak bekerja, yaitu pada jurusan Pendidikan 

Bahasa Inggris, Pendidikan Ekonomi, Akuntansi, Diskomvis dan Game Animasi. 

Peningkatan capaian ini tidak terlepas dari upaya UM dalam meningkatkan 

kualitas lulusan melalui berbagai program dan kerja sama dengan berbagai lembaga 

pemerintah maupun swasta dalam menjaga relevansi kompetensi lulusan.  

Untuk menjaga relevansi lulusan dengan kebutuhan pasar semua prodi di UM 

secara periodik meninjau kurikulum dengan melibatkan pihak pengguna lulusan. Bahkan 

pada tahun 2018 secara serentak seluruh prodi mengembangkan kurikulum baru dan 

program kegiatan perkuliahan yang baru di bawah koordinasi LP3. Perkuliahan dapat 
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dilakukan secara online dengan menggunakan sistem pembelajaran berbasis jaringan 

(SIPEJAR) maupun offline. 

Peningkatan mutu lulusan juga dilakukan 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 dilaksana-

kan oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM). Sedangkan untuk menjamin peluang lulusan di 

dunia kerja UM selalu menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga mitra baik yang 

nasional maupun internasional. Lembaga nasional yang telah bekerja sama mencakup 

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

lembaga swasta baik berupa perusahaan maupun organisasi nirlaba dan sekolah dari 

tingkat dasar sampai menengah. Untuk menjembatani lulusan dengan dunia kerja secara 

rutin UM bekerjasama dengan Ikatan Alumni (IKA) UM secara rutin mengelar job fair di 

kampus UM. Pada tahun 2019 job fair dilaksanakan pada tanggal 20 – 21 November 

seperti tampak pada gambar berikut: 

 

 
Gambar 3.2.2 IKA UM Gelar Job and Career Expo 2019 

 

3. Jumlah mahasiswa berprestasi 

Jumlah mahasiswa berprestasi dihitung dari banyaknya mahasiswa berprestasi 

juara I atau II atau III di tingkat nasional dan/atau internasional. Indikator ini memiliki 

posisi yang strategis dalam mencapai sasaran lulusan yang unggul, relevan dan keber-

terimaan tinggi di masyarakat. Salah satu karakteristik unggul adalah memiliki prestasi di 

tingkat nasional atau internasional, sehingga mahasiswa yang memiliki prestasi tinggi 

merupakan calon-calon lulusan yang unggul, karena mereka sudah terbiasa untuk ber-

kompetisi dan memiliki motivasi berprestasi yang tinggi. 

Pada tahun 2019 jumlah mahasiswa berprestasi ditargetkan 205 mahasiswa, dan 

realisasinya adalah 382 mahasiswa, sehinga melampaui target atau 186,34%. Dibanding-
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kan dengan capaian tahun 2018, tahun 2019 juga mengalami peningkatan, karena capai-

an tahun tersebut sebanyak 305 mahasiswa, sedangkan jika dibandingkan dengan target 

di renstra sebanyak 50 mahasiswa sehingga sudah terlampaui. Prestasi yang diraih 

mahasiswa antara lain: (1) sebagai juara umum dalam MTQMN tingkat nasional di Univer-

sitas Syiah Kuala Banda Aceh; (2) juara I Kontes Mobil Hemat Enegi (KMHE) untuk 

kategori Best Vehicle Design (3) sebagai best design pada Kontes Kapal Cepat tak Ber-

awak, (4) Menjuarai empat katagori dalam Ekspo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia 

(KMI) di Batam yaitu dua emas, satu perak dan satu perunggu, (5) Mendapat lima medali 

emas, tujuh medali perak dan delapan perunggu pada Pekan Olahraga Mahasiswa 

Nasional (POMNAS), (6) pada Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI) mendapat juara 

harapan 1 pada Jembatan Model Pelengkung, (7) pada Kompetisi Bisnis Mahasiswa 

Indonesia (KBMI) mendapat 12 proposal yang didanai dari 40 yang didaftarkan dengan 

total pendanaan Rp. 190.000.000. 

Pencapaian yang tinggi ini tidak terlepas dari sistem pendampingan dan pembina-

an yang dilakukan dosen di tingkat universitas, fakultas dan jurusan pada mahasiswa. 

Seperti pada gambar berikut menunjukkan keterlibatan pimpinan universitas, fakultas dan 

jurusan pada kegiatan kemahasiswaan. 

 

 
Gambar 3.2.3a Rektor UM Membuka Pelaksanaan Kontes Mobil Hemat Energy (KMHE) 

 

Peningkatan kualitas pembinaan kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan melalui 

berbagai aktivitas, diantaranya adalah peningkatan daya saing, partisipasi mahasiswa 

pada kegiatan ekstra kurikuler, peningkatan karakter, kualitas kehidupan beragama, ber-

bangsa, dan bernegara. Pembinaan yang dilakukan dosen juga sangat intens, terutama 

dosen-dosen yang menjadi pendamping bidang kemahasiswaan dan pendamping PKM. 

Pembimbingan dan pelatihan dilakukan pada semua tahap PKM yaitu tahap monev 

internal, monev eksternal, dan persiapan PIMNAS. Fasilitas pembimbingan dan pelatihan 

bagi PKM yang lolos PIMNAS dilakukan secara intensif dengan target memperoleh medali. 

Proses pembimbingan dan pelatihan direviu oleh dosen, dan mahasiswa sejawat pe-

menang PIMNAS tahun sebelumnya. Dengan demikian dapat menumbuhkan semangat 

bersaing yang tinggi pada diri mahasiswa.  



 

 

27 
 

 

Selain melakukan pembinaan universitas juga menyediakan berbagai fasilitas 

pendukung sehingga menumbuhkembangkan iklim akademik yang baik, misalnya 

penyediaan wifi dengan kecepatan yang tinggi di tempat-tempat diskusi mahasiswa dalam 

kampus. Penyediaan dukungan dana untuk melakukan riset dan pengembangan terkait 

dengan pelaksanaan lomba maupun proyek mahasiswa. Pembinaan sejak dini dilakukan 

melalui penelusuran bakat dan minat mahasiswa baru. Berikut beberapa gambar 

mahasiswa peraih prestasi. 

 

 
Gambar 3.2.3b Tim PKM UM Raih Medali Emas PIMNAS ke-32 

 

 
Gambar 3.2.3c Juara III Thaekwondo International Championship, Hendi Setyawan 
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4. Jumlah mahasiswa berwirausaha 

Jumlah mahasiswa berwirausaha diukur dari banyaknya mahasiswa yang meng-

ikuti Program Mahasiswa Wirausaha yang proposalnya lulus dan dibiayai melalui se-

rangkaian proses seleksi dan pemagangan. Mahasiswa berwirausaha menjadi sangat 

penting terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif yang semakin berkembang. Se-

iring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka mahasiswa sebagai 

generasi yang akrab dengan teknologi, memiliki posisi strategis dalam mengembangkan 

kewirausahaan berbasis teknologi, terutama pada pengembangan ekonomi kreatif. Se-

makin banyak mahasiswa yang berkegiatan di bidang wirausaha maka akan semakin 

memperkokoh perekonomian Indonesia. Selain itu berwirausaha pada masa kuliah me-

rupakan pengalaman yang berharga untuk bekal setelah lulus untuk menciptakan kerja. 

Salah satu pembinaan yang dilakukan UM dalam menumbuhkembangkan minat ber-

wirausaha adalah melalui pembinaan di PKM dan UKM Koperasi Mahasiswa. 

Pada tahun 2019 capaian indikator ini adalah 234,29%, dari target 70 mahasiswa 

terealisasi 164 mahasiswa yang berwirausaha. Realisasi ini menyebar dibeberapa 

Fakultas, yaitu FMIPA, FT, FIP, FIK dan FE. Jika dibandingkan tahun 2018 capaian ini 

juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 sudah mencapai 29 mahasiswa. 

Namun demikian capaian 2019 jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2019 sudah 

melampaui, yaitu sebesar 30 mahasiswa. 

Faktor pendorong capaian target mahasiswa berwirausaha adalah banyaknya 

aktitivitas yang dikembangkan oleh UM guna memotivasi mahasiswa berwirausaha. Secara 

kuantitas jumlah mahasiswa yang mengikuti program mahasiswa berwirausaha meningkat. 

Untuk meningkatkan motivasi berwirausaha akan dilakukan pelatihan kewira-

usahaan guna membangun semangat dan jiwa enterpreneurship. Upaya lain yang di-

lakukan adalah dengan mengikutsertakan mahasiswa pada berbagai kegiatan peng-

abdian masyarakat oleh dosen dan menyelenggarakan pekan kewirausahaan secara rutin 

(setiap semester). Secara kurikuler UM juga telah menawarkan matakuliah manajemen 

inovasi sebagai matakuliah wajib universitas dan matakuliah kewirausahaan diberbagai 

program studi. Berikut foto kegiatan mahasiswa bidang kewirausahaan. 

 

 
Gambar 3.2.4 Penganugrahan Pemenang Pameran dan Kompetisi 

Wirausahan Mahasiswa Tahun 2019 



 

 

29 
 

 

Misi 2 mempunyai dua Sasaran strategis yaitu: 1) Meningkatnya jumlah publikasi 

nasional dan internasional; dan 2) Meningkatnya pemerolehan HKI. 

Secara keseluruhan Meningkatnya jumlah publikasi nasional dan internasional 

merupakan sasaran strategis 3, dan Meningkatnya pemerolehan HKI merupakan sasaran 

strategis 4. 

Sasaran strategis 3 adalah meningkatnya jumlah publikasi nasional dan inter-

nasional. Sasaran strategis tersebut dijabarkan menjadi dua indikator, yaitu: a) Jumlah 

publikasi nasional, dan b) Jumlah publikasi internasional terindeks. Dari kedua indikator 

tersebut, indikator jumlah publikasi internasional terindeks merupakan salah satu indikator 

yang termasuk dalam Perjanjian Kinerja Rektor dengan Kemenristekdikti. Capaian kinerja 

untuk indikator tersebut disajikan pada tabel 3.3.  

 

Tabel 3.3 Formulir Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3 

Sasaran Strategis/ 
Program/Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Taget 
2019 

Realisasi 
2018 

Tahun 2019 

Target Realisasi % 

Meningkatnya jumlah 
publikasi nasional dan 
internasional 

Jumlah publikasi 
internasional 
terindeks 

970 705 725 1.063 146,6 

 

Jumlah publikasi internasional merupakan indikator yang sangat penting bagi UM, 

karena hingga saat ini indikator jumlah publikasi internasional terindeks digunakan oleh 

Kemenristek Dikti sebagai salah satu indikator dalam penentuan peringkat perguruan 

tinggi di Indonesia. Bahkan, indikator jumlah publikasi internasional terindeks juga 

merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan peringkat perguruan 

tinggi di dunia. Untuk memenuhi capaian indikator tersebut, rektor UM mengeluarkan 

kebijakan untuk memacu peningkatan karya tulis bagi sivitas akademik Universitas Negeri 

Malang (dosen dan mahasiswa). Di samping itu peningkatan jumlah publikasi (nasional 

dan internasional) juga akan berdampak terhadap peningkatan jumlah sitasi terhadap 

karya ilmiah sivitas akademika UM. Meningkatnya sitasi terhadap karya tulis dosen 

berimplikasi pada meningkatnya H-index civitas akademika UM. Saat ini besarnya H-

index dosen digunakan sebagai dasar oleh DRPM untuk menentukan jumlah judul 

penelitian yang didanai. 

Capaian indikator jumlah publikasi internasional terindeks sebesar 146,6%% 

(target 725 tercapai 1.063). Hal ini menunjukkan bahwa capaian untuk indikator ini jauh di 

atas target. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (705), capaian tahun 2019 

meningkat sangat signifikan. Capain yang sangat baik tersebut didukung oleh beberapa 

faktor di antaranya adalah: 1) adanya kebijakan dari KemenristekDikti yang menyatakan 

bahwa setiap penerima hibah dari DRPM wajib menghasilkan luaran berupa artikel yang 

dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks (bereputasi); 2) UM juga menerapkan 

aturan yang sama dengan KemenristekDikti bahwa setiap dosen yang menerima hibah 

penelitian dengan dana DP2M UM wajib menghasilkan karya ilmiah yang dimuat pada 

jurnal internasional bereputasi atau dua artikel ilmiah yang dimuat dalam prosiding inter-

nasional terindeks scopus; 3) adanya kewajiban bagi setiap guru besar untuk menghasil-
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kan 1 publikasi internasional setiap tahun dan lektor kepala 1 publikasi internasional tiap 

dua tahun; 4) di beberapa fakultas di UM, disediakan dana penelitian yang bersumber dari 

PNBP atau BOPTN yang menghasilkan luaran berupa artikel internasional terindeks; 

5) adanya kebijakan rektor yang menyatakan bahwa remunerasi akan dibayarkan penuh 

100% apabila dosen memiliki satu artikel yang dimuat di jurnal internasional terindeks 

(bereputasi) atau dua artikel yang dimuat pada prosiding insternasional terindeks scopus; 

6) telah dibentuk tim (TPP = Tim Percepatan Publikasi) pusat dan di setiap fakultas yang 

memfasilitasi dosen agar artikelnya dapat dimuat di jurnal internasional. 

Jika dilihat tren pencapaian indikator jumlah publikasi internasional terindeks 

selama empat tahun terakhir dibandingkan dengan target tiap tahunnya maka diperoleh 

seperti grafik berikut: 

 

 
Gambar 3.3 Grafik Peningkatan Jumlah Atikel Ilmiah Internasional 

 

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa: 1) selama empat tahun terakhir reali-

sasi tiap tahun selalu melebihi target, kecuali tahun 2016; 2) persentase capaian/realisasi 

tahun 2019 paling tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya; 3) capaian tahun 

2019 jauh melampaui target renstra 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UM pada 

indikator artikel ilmiah internasional terindeks sudah sangat baik ditinjau dari perkembang-

an tiap tahunnya dan target akhir renstra lima tahunan (2019). 

Sasaran strategis 4 yaitu meningkatnya perolehan HKI. Sasaran strategis tersebut 

ditunjukkan dengan indikator jumlah perolehan HKI yang dikeluarkan oleh Kemenkumham. 

Indikator ini penting bagi UM, karena capaian indikator ini menggambarkan kinerja UM 

dalam menghasilkan produk-produk baru/inovasi. Capaian sasaran strategis meningkat-

nya indikator perolehan HKI disajikan pada tabel 3.4. 
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Tabel 3.4 Formulir Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4 

Sasaran Strategis/ 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Taget 
2019 

Realisasi 
2018 

Tahun 2019 

Target Realisasi % 

Meningkatnya 
pemerolehan HKI 

Jumlah Kekayaan 
Intelektual yang 
didaftarkan 

90 172 173 200 115,6 

 

Capaian indikator jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan yang diperoleh 

sebesar 115,6% (target 173 tercapai 200). Jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya 

(2018) persentase capaian tahun 2019 lebih rendah. Hal ini dikarenakan masih banyak 

karya dosen yang didaftarkan untuk memperoleh HKI tetapi belum diperoleh persetujuan 

dari Kemenkumham. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh: 1) Banyak hasil pe-

nelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen tahun 2018/2019 merupakan penemu-

an baru yang berpotensi diajukan untuk memperoleh HKI; 2) telah dibentuk pusat pen-

dampingan dan pengajuan HKI di LP2M UM; 3) Secara berkala dilakukan sosialisasi dan 

mediasi yang dapat mempercepat proses pengusulan HKI; 4) Pelatihan pemanfaatan 

hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kreativitas peneliti/perekayasa, 

dosen, dan mahasiswa yang berpotensi menghasilkan paten yang di dalamnya memberi-

kan pemahaman yang lebih untuk universitas, khususnya, peneliti/perekayasa, dosen, 

mahasiswa dan peneliti tentang pentingnya Hak atas Kekayaan Intelektual; 5) Mendorong 

peneliti untuk terus melakukan penelitian yang menghasilkan produk-produk inovasi yang 

berpotensi menghasilkan paten; 6) Memberikan insentif dan hibah dalam rangka me-

motivasi peneliti melalui program-program yang terencana; 7) Melakukan mediasi dengan 

Kementerian Hukum dan HAM dalam hal kebijakan pemberian keringanan atau dispen-

sasi mengenai biaya pemeliharaan paten untuk seorang peneliti/perekayasa/dosen/maha-

siswa yang belum mampu untuk dikomersialkan; 8) Mendorong pertemuan antara pe-

nemu dan pengusaha serta industri sebagai pengguna karya penelitian yang telah mem-

peroleh paten untuk memberikan lebih banyak kesempatan kepada pemilik paten untuk 

dapat dikomersialkan; 9) Memberikan pemahaman kepada peneliti/perekayasa, dosen 

dan mahasiswa akan arti pentingnya Hak atas Kekayaan Intelektual; 10) Mengupayakan 

adanya mediasi antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Riset, Tekno-

logi dan Pendidikan Tinggi dalam hal kebijakan pemberian keringanan maupun dispensasi 

bahkan bila dimungkinkan untuk dilakukan pembebasan biaya pemeliharaan granteed 

paten yang belum dapat dikomersialisasikan bagi peneliti/perekayasa/dosen/mahasiswa; 

11) Menggiatkan pertemuan-pertemuan antara investor dengan dunia usaha maupun 

dunia industri sebagai pengguna hasil penelitian yang memiliki paten agar lebih mem-

berikan kesempatan para pemiliki paten untuk mengkomersialisasikan hasil patennya. 

Proses peraihan HKI (paten) di Kementerian Hukum dan HAM RI memerlukan 

waktu cukup lama sejak pendaftaran invensi/penemuan dosen/peneliti pada lembaga 

tersebut. Perolehan HKI menjadi hal yang menarik bagi dosen, karena dalam pengajuan 

kenaikan pangkat/jabatan HKI termasuk dalam komponen B (karya ilmiah) yang merupa-

kan komponen yang selama ini sulit diperoleh/dipenuhi.  
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Jika dilihat tren pencapaian indikator jumlah HKI selama empat tahun terakhir 

dibandingkan dengan target tiap tahunnya maka diperoleh seperti grafik berikut: 

 

 
Gambar 3.4 Grafik Peningkatan Jumlah HKI 

 

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa: 1) selama empat tahun terakhir reali-

sasi tiap tahun selalu melebihi target, kecuali tahun 2016; 2) persentase capaian/realisasi 

paling tinggi terjadi pada tahun 2018; 3) meskipun capain tahun 2019 tidak setinggi tahun 

2018, tetapi capaian tahun 2019 jauh melampaui target renstra 2019. Hal ini menunjukkan 

bahwa kinerja UM pada indikator perolehan HKI sudah sangat baik ditinjau dari per-

kembangan tiap tahunnya dan target akhir renstra lima tahunan. 

Sasaran strategis 5 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 enam indikator, yaitu: a) Jumlah produk 

inovasi, b) Jumlah prototipe R&D, c) Jumlah prototipe industri, d) Jumlah jurnal bereputasi 

terindeks nasional, e) Jumlah jurnal bereputasi terindeks global, dan f) Jumlah sitasi karya 

ilmiah. Keenam indikator mencapai ketercapaian lebih dari 100%. Capaian tahun 2019 

enam indikator tersebut dibandingkan capaian tahun 2018 dan target yang direncanakan 

tahun 2019 ditunjukkan pada tabel 3.5. 

 

Tabel 3.5 Formulir Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5 

Sasaran Strategis/ 
Program/Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Taget Tahun 
2015-2019 

Realisasi 
2018 

Tahun 2019 

Target Realisasi % 

Peningkatan kualitas 
pengabdian kepada 
masyarakat yang 
berbasis pada hasil-
hasil kajian dan pe-

Jumlah produk 
INOVASI 

5 21 10 16 160.00 

Jumlah prototipe R&D 100 42 43 43 100.00 

Jumlah prototipe 
industri 

7 3 6 6 100.00 
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Sasaran Strategis/ 
Program/Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Taget Tahun 
2015-2019 

Realisasi 
2018 

Tahun 2019 

Target Realisasi % 

nelitian untuk men-
dukung 
pengembangan 
pendidikan, me-
majukan kesejahtera-
an masyarakat, dan 
mencerdaskan 
kehidupan bangsa 

Jumlah jurnal 
bereputasi terindeks 
nasional 

40 43 40 52 130.00 

Jumlah jurnal be-
reputasi terindeks 
global 

1 1 1 1 100.00 

Jumlah sitasi karya 
ilmiah 

4.810 5.419 6.000 8.587 143.12 

 

Ditetapkannya enam indikator pada sasaran strategis 5, yaitu: (1) jumlah produk 

inovasi, (2) jumlah prototipe Research and Development (R&D), (3) jumlah prototipe 

industri, (4) jumlah jurnal bereputasi terindeks nasional, (5) jumlah jurnal berreputasi 

terindeks global, dan (6) Jumlah sitasi karya ilmiah, dalam rangka melaksanakan salah 

satu isu terkini dalam pendidikan tinggi, yaitu pengembangan sumber daya manusia yang 

merupakan unsur strategis untuk mencapai visi dan misi lembaga secara efektif dan 

efisien. Secara riil enam indikator ini akan mendukung tercapainya visi Universitas Negeri 

Malang sebagai perguruan tinggi yang unggul dan menjadi rujukan (GURU) dalam pe-

nyelenggataan tri dharma perguruan tinggi.  

Deskripsi masing-masing indikator dijelaskan sebagaimana berikut. Jumlah produk 

inovasi yang dimaksudkan adalah jumlah inovasi karya dosen dalam bentuk publikasi 

ilmiah. Produk inovasi yang dimaksudkan adalah produk hasil penelitian dan pengembang-

an yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna. Mengikuti ketentuan dalam kriteria 

Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) dari Kemenristekdikti (setara TKT 9), memiliki 

unsur kebaruan (novelty), memiliki HKI dan potensi komersialnya, memiliki keunikan 

(Unique Selling Point), memiliki kemanfaatan kepada masyarakat, merupakan hasil riset 

dari lembaga litbang dan Pergururuan Tinggi dalam/luar negeri. Indikator kedua dan ke-

tiga, yaitu jumlah prototipe Research and Develeopment (R&D) dan jumlah prototipe 

industri yang dimaksudkan adalah prototipe yang memenuhi syarat yang ditetapkan 

Ristekdikti dalam Permenristekdikti No. 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetap-

an Tingkat Kesiapterapan Teknologi tahun 2016. Indikator keempat, jumlah jurnal be-

reputasi terindeks nasional dimaksudkan jurnal bereputasi nasional terindeks sinta 2 s.d. 

6. Indikator kelima adalah Jumlah jurnal bereputasi terindeks global adalah TEFLIN yang 

merupakan jurnal terbitan UM yang telah terindexs lembaga publikasi ilmiah internasional 

seperti DOAJ, EBSCO, Proquest, Indonesian Publication Index (IPI), Google Scholar, 

WorldCat, Science and Citation Index (Sinta), dan ERIC. Indikator keenam, Jumlah sitasi 

karya ilmiah dimaknai sebagai akumulasi jumlah sitasi karya ilmiah dosen Universitas 

Negeri Malang versi scopus sampai dengan 26 Desember 2019. 

Dengan demikian, ketercapaian enam indikator ini sangat meningkatkan kualitas 

publikasi ilmiah dosen yang merupakan salah satu komponen penilaian dalam penentuan 

peringkat perguruan tinggi di Indonesia yang tertuang dalam SK Menristekdikti No. 492.A/ 

M/Kp/VIII/2015 tentang Klasifikasi dan pemeringkatan Perguruan Tinggi di Indonesia 

tahun 2015. 
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1. Jumlah Produk Inovasi 

Capaian indikator jumlah produk inovasi sebesar 160% (16 produk dari target 10 

produk). Enam belas produk inovasi tersebut telah dihasilkan, diantaranya dari: (1) lab-

oratorium riset center dengan produk solarcell, (2) paten bakteri pengolah limbah, dan 

(3) berbagai inovasi pembelajaran (INOBEL) yang didanai IDB 2019. Hasil tersebut me-

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

karena didukung oleh program LP3 Universitas Negeri Malang berupa program INOBEL 

yang didanai oleh IDB tahun 2019 yang sudah dikelola melalui LP2M. Jika dibandingkan 

dengan capaian tahun 2018 sebesar 76,19%. Bahkan bila dibandingkan dengan target 

tahun 2019 sebanyak 5 produk (320%), maka capaian indikator ini sangat menggembira-

kan. Bahkan target 2019 telah dilampaui oleh realisasi 2018. Pencapaian yang sangat 

baik ini didukung oleh beberapa faktor di antaranya adalah banyak dosen yang menerima 

hibah penelitian dengan dana DRPM dan PNBP (local) wajib menghasilkan karya ilmiah 

yang dimuat pada jurnal nasional terakreditasi dan program hibah penelitian INOBEL dari 

LP3 Universitas Negeri Malang yang didanai IDB 2019. Di tahun-tahun mendatang perlu 

adanya revisi target pada indikator ini, karena Universitas Negeri Malang telah banyak 

memiliki dosen-dosen dengan kompetensi ilmu murni yang cukup menjanjikan untuk 

menghasilkan produk-produk inovasi. 

Untuk mendukung jumlah produk inovasi, berikut ini foto yang mendukung. 

 

  
3.5.1 Gelar Produk “Cipta Boga” dan Bio Project Tahun 2019 

 

2. Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (R&D) 

Capaian indikator jumlah prototipe Research and Develeopment (R&D sebesar 

100% (43 dari target 43). Sebanyak 43 prototipe R&D meliputi 40 prototipe bidang pem-

belajaran dengan model MOOC, model e-learning, dan model-model pembelajaran lain 

yang dikoordinasikan oleh LP3 Universitas Negeri Malang (program Sipejar) dan 3 proto-

tipe bidang murni, berupa solarcell dan beterai yang dikerjakan di laboratorium riset 

central. Hasil tersebut menunjukkan bahwa capaian untuk indikator ini sangat tinggi 

(100%). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 102,38% (43 dari real-

isasi 2018 sebesar 42), maka capaian indikator ini mengalami kenaikan. Bila dibanding-

kan dengan target tahun 2019 sebanyak 100 produk, maka capaian indikator ini kurang 

memuaskan mengingat tahun 2019 adalah tahun terakhir target renstra bisnis 2015 - 2019 
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(sudah tercapai 43%, 43 produk dari 100 produk yang direncanakan). Pencapaian yang 

kurang baik ini perlu didukung oleh aktivitas misalnya semua civitas akademik Universitas 

Negeri Malang dipacu dengan semangat Universitas Negeri Malang sebagai The Learn-

ing University sehingga menciptakan produk inovasi pembelajaran, dan peningkatan 

peringkat Universitas Negeri Malang menjadi 10 besar PT di Indonesia. 

Untuk mendukung jumlah prototipe Research and Development, berikut ini foto 

yang mendukung. 

 

 

3.5.2 Halaman depan SIPEJAR (http://sipejar.um.ac.id) 

 

3. Jumlah Prototipe Industri  

Capaian indikator jumlah prototipe industri sebesar 100% (6 dari target 6). Enam 

produk prototipe industri tersebut diantaranya adalah (1) NANO SiO2 untuk medical dan 

food, (2) Bakteri pengolah limbah, dan (3) pengolah air berbasis magnetik dan fotokatalis. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa capaian untuk indikator ini tergolong sangat tepat 

antara target dan capaian. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 persis sama 

yaitu: sebesar 200% (realisasi 2019 sebesar 6 dari realisasi 2018 sebesar 3), maka capai-

an indikator ini sangat tinggi dibanding realisasi tahun 2018. Bila dibandingkan dengan 

target tahun 2019 sebanyak 7 prototipe, maka capaian indikator sebesar 85,71%. Hal ini 

berarti pada akhir renstra bisnis 2015 – 2019, target tidak tercapai. Tetapi hanya selisih 

satu prototipe industri sudah merupakan capaian yang baik. Pencapaian yang baik ini 

didukung oleh beberapa faktor di antaranya adalah: (1) banyak dosen yang menerima 

hibah penelitian dengan dana DP2M wajib menghasilkan karya ilmiah yang dimuat pada 

jurnal nasional terakreditasi, (2) banyak kerja sama dengan beberapa Pemkab di Jawa 

Timur dan Balitbang Propinsi Jawa Timur, dan (3) Diberlakukannya insentif remunerasi 

berupa insentif P3 dan sejenisnya, maka karya-karya dosen semakin meningkat. 
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4. Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional  

Capaian indikator kinerja Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional ditahun 

2019 menunjukkan kinerja yang sangat bagus jika dibandingkan dengan target yang di-

tetapkan. Awal perencanaan 2019, target yang ditetapkan hanya 40, tetapi sampai dengan 

triwulan 4, jumlah jurnal yang terindeks mencapai 52 jurnal (kriterianya adalah jurnal be-

reputasi nasional terindeks sinta 2 s.d. 6.). Melalui Science and Technology Index, SINTA, 

yang diluncurkan oleh Kemenristekdikti, peningkatan publikasi pada jurnal yang terindeks 

terjadi cukup siginfikan. Pencapaian ini jika dibandingkan dengan jumlah dosen Univer-

sitas Negeri Malang yang seharusnya bisa mencapai angka lebih dari 30 berarti sudah 

baik, karena tercapai 52. Sosialiasi kepada seluruh kalangan dosen atas keberadaan 

jurnal terindeks SINTA menjadi langkah yang cukup relevan untuk meningkatkan kembali 

capaian kinerja untuk tahun 2019 dan seterusnya. Selain itu aktivitas workshop/pelatihan 

dan sejenisnya dalam rangka meningkatkan mutu dan kuantitas artikel yang memenuhi 

kriteria publikasi juga sangat diperlukan. 

Untuk mendukung jumlah jurnal bereputasi terindeks global, berikut ini foto yang 

mendukung. 

 

 
Gambar 3.5.4 Jurnal Universitas Negeri Malang Bereputasi  

Terindeks Global di Laman SINTA 

 

5. Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global  

Indikator Kinerja Jumlah jurnal bereputasi terindeks global. Indikator ini penting 

bagi UM karena jumlah jurnal terbitan UM yang telah terindexs lembaga publikasi ilmiah 

internasional seperti DOAJ, EBSCO, Proquest, Indonesian Publication Index (IPI), Google 
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Scholar, WorldCat, Science and Citation Index (Sinta), dan ERIC, merupakan salah satu 

indikator bagi UM, sebagai perguruan tinggi tingkat internasional. Indikator ini sangat 

mendukung nilai UNGGUL pada akreditasi perguruan tinggi. Capaian di tahun 2019 relatif 

terhadap target adalah 100% dari target 1 jurnal tercapai 1 jurnal. Jika dibandingkan 

dengan realisasi tahun 2018, tercapai 100%, dan relative terhadap target renstra bisnis 

UM tahun 2019 tercapai 100%. Usaha besar LP2M SPM membentuk jurnal internasional 

merupakan upaya yang menyebabkan UM mencapai 1 jurnal. 

 

6. Jumlah Sitasi Karya Ilmiah  

Indikator kinerja jumlah sitasi karya ilmiah, di tahun 2019 juga mampu melampaui 

target yang ditetapkan. Ditargetkan sejumlah 6.000 sitasi, capaian di tahun 2019 sejumlah 

8.587 sitasi (143,12%). Hasil tersebut menunjukkan hasil yang sangat tinggi (lebih dari 

100%). Capaian indikator kinerja ini jika dikaitkan dengan target yang ditetapkan dalam 

akhir Renstrabis Universitas Negeri Malang tahun 2019 (sebanyak 4810 sitasi) sangat 

menggembirakan, karena capaian tahun ini sudah jauh melampaui target 2019 (178,52). 

Pencapaian yang sangat baik ini didukung oleh beberapa faktor di antaranya adalah se-

mangat tinggi dari civitas akademika dalam mewujudkan visi menjadi Perguruan Tinggi 

yang Unggul dan menjadi Rujukan (GURU), banyak karya dosen yang terindeks scopus, 

banyak dana yang dialokasikan oleh pihak manajemen untuk peningkatan publikasi. 

Meski dana yang dialokasikan tersebut belum sepenuhnya terserap dengan optimal, 

sebagaimana penjelasan pada indikator kinerja sebelum ini. Selain itu, kebijakan LP2M 

dalam mendongkrak Kelompok Bidang Keahlian (KBK) di UM sangat berhasil, sehingga 

judul-judul artikel yang publish di jurnal internasional terindeks merupakan judul yang 

baru. Universitas Negeri Malang juga meluncurkan program penelitian PNBP yang diikuti 

oleh satu jurnal internasional setiap dosen. 

Sasaran strategis 6 yaitu menguatnya kapasitas kelembagaan dalam penyeleng-

garaan layanan tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan yang tertuang di dalam 

Renstra bisnis UM 2015-2019 didukung oleh 7 (tujuh) indikator kinerja. Ketujuh indikator 

tersebut adalah (1) Persentase program studi terakreditasi A, (2) Ranking PT nasional, 

(3) Akreditasi institusi, (4) Jumlah pusat unggulan iptek, (5) Opini penilaian laporan ke-

uangan oleh auditor publik, (6) Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK, dan 

(7) Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK. Rincian tingkat pencapaian 

sasaran strategis 6 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.6 Formulir Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 6 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Target 
2019 

Realisasi 
2018 

2019 

Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 6 7 

Menguatnya 
kapasitas kelem-
bagaan dalam 
penyelenggaraan 

Persentase prodi 
terakreditasi A 

54 87% 54% 56% 103,7 

Ranking PT Nasional 10 14 13 19 68,42 

Akreditasi Institusi A A A A 100,00 
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Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Target 
2019 

Realisasi 
2018 

2019 

Target Realisasi % 

layanan tri 
dharma perguru-
an tinggi 

Jumlah Pusat Unggulan 
IPTEK (PUI) 

1 0 1 1 100,00 

Opini penilaian laporan 
keuangan oleh auditor 
publik 

WTP WTP WTP WTP 100,00 

Persentase kuantitas 
tindak lanjut temuan BPK 

100 100 100% 100% 100,00 

Persentase tindak lanjut 
bernilai rupiah temuan 
BPK 

100 100 100% 100% 100,00 

 

1. Persentase Program Studi Terakreditasi A  

Untuk mengukur kuatnya kapasitas kelembagaan, salah satunya dengan melihat 

status akreditasi prodi-prodinya. Kapasitas kelembagaan akan kuat jika prodi-prodinya 

terakreditasi unggul (A). Pada bagian lain, jumlah prodi terakreditasi A juga merupakan 

indikator dari peringkat perguruan tinggi versi DIKTI. Selain itu, persentase prodi ter-

akreditasi A sangat dibutuhkan sebagai pendukung Universitas Negeri Malang (UM) untuk 

mengajukan sebagai PTBH serta pemenuhan atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

(SNPT). Dengan adanya indikator tersebut, memicu prodi untuk meningkatkan peringkat 

akreditasinya. Perolehan status akreditasi prodi yang semakin tinggi, linier dengan keter-

serapan alumninya pada dunia kerja. Hal ini mengingat, akreditasi prodi menentukan 

kelancaran alumni dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. Saat ini, stakeholder men-

jadikan akreditasi prodi sebagai indikator utama dalam penentuan diterima atau tidaknya 

alumni untuk karyawan/pegawai. 

Berdasarkan tahun berjalan, indikator mencapai realisasi 103,7% (dari target 54% 

terealisasi 56% prodi). Berdasarkan tahun sebelumnya terealisasi 64,37% (teralisasi 56% 

tahun ini, dan 87% tahun sebelumnya). Berdasarkan periode jangka menengah terealisasi 

103,7% (dari target renstra 54% terealisasi 56%). 

Jika ketercapaian tahun 2019 (56%) dibandingkan dengan ketercapaian tahun 

2018 (87%), maka indikator ini hanya tercapai 64.37%. Hasil ini memberi kesan bahwa 

UM kurang berhasil meningkatkan akreditasi prodi-prodinya. Justru pada kenyataannya 

peringkat akreditasi prodi banyak yang meningkat. Namun, adanya perubahan indikator di 

tahun 2018 (persentase prodi terakreditasi minimal B) dan di tahun 2019 (persentase 

prodi terakreditasi A) memberikan kesan bahwa indikator ini kurang berhasil (yang hanya 

87%). Keberhasilan UM dalam meningkatan persentase prodi terakreditasi A disebabkan 

kebijakan Rektor UM yang mencanangkan bahwa Akreditasi Institusi UM harus memper-

oleh predikat Unggul. Dalam instrumen baru (IAPT 3.0), persentase prodi terakreditasi A 

sebagai salah satu syarat perlu untuk memperoleh predikat unggul. Karena itu, semua 

civitas akademika mendukung kebijakan Rektor tersebut. untuk memperoleh peringkat 

unggul akreditasi dengan instrumen. Sampai dengan tahun 2019, UM memiliki 118 prodi 

dengan rincian: 67 prodi terakreditasi A, 40 prodi terakreditasi B, 1 prodi terakreditasi C, 

dan 10 prodi baru yang belum dapat mengajukan akreditasi prodi. Di tahun 2018 ada se-
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banyak 54 prodi yang terakreditasi A, sehingga dalam 1 tahun terjadi peningkatan 

sebanyak 12 prodi. Dengan demikian, indikator ini dinyatakan sangat berhasil. Selain 

usaha prodi sendiri, keberhasilan tersebut didukung juga oleh kontribusi Satuan 

Penjaminan Mutu (SPM). Satuan Penjaminan Mutu selalu mengingatkan prodi untuk 

selalu memperbaiki akreditasi prodinya, satu tahun sebelum masa akreditasi habis. 

Selama menyusun Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri 

(LED), SPM selalu mendampingi dan memfasilitasi prodi. Bentuk pendampingan yang 

dilakukan SPM adalah: 1) mengundang prodi untuk mengikuti lokakarya penyusunan 

LKPS dan LED prodi dengan didampingi oleh asesor BAN PT dari internal UM, 2) 

pendampingan revisi, 3) Reviu dan simulasi oleh asesor internal, dan 4) mengunggah 

borang melalui jalur SAPTO ke laman BAN-PT. 

 

 
3.6.1 Program Studi yang Terakreditasi A di Laman Direktori BANPT 

 

2. Rangking UM Di Tingkat Nasional  

Sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan di level nasional, maka 

UM harus mempunyai ranking PT di level nasional. Untuk itulah UM menetapkan Ranking 

PT Nasional sebagai indikatornya. Ranking PT Nasional perlu ditingkatkan, karena Ranking 

PT Nasional juga sangat dibutuhkan sebagai pendukung UM untuk mengajukan sebagai 

PTBH. Ranking PT Nasional adalah salah satu perangkat atau sistem untuk mengukur 

atau memberikan penilaian terhadap kemajuan seluruh perguruan tinggi. Pada tahun 

2018, aspek dan indikator yang digunakan dalam pemeringkatan DIKTI adalah, pertama, 

aspek Dosen (12%) dengan indikator persentase dosen berpendidikan S3, persentase 

dosen dalam jabatan lektor kepala dan guru besar, serta rasio mahasiswa terhadap dosen. 

Kedua, aspek kualitas dosen (18%) dengan indikator kecukupan jumlah dosen tetap ter-
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hadap jumlah mahasiswa pada perguruan tinggi. Ketiga, akreditasi (30%), dengan indika-

tor akreditasi institusi maupun jumlah program studi terakreditasi A maupun B. Keempat, 

aspek kualitas kegiatan kemahasiswaan (10%) dengan indikator prestasi kemahasiswa-

an. Terakhir (kelima) adalah aspek kegiatan penelitian (30%) dengan indikator, kinerja 

penelitian dan jumlah artikel ilmiah terindeks scopus per jumlah dosen. Namun pada 

tahun 2019, terjadi perubahan komponen pemeringkatan yang dikelompokkan dalam 

input, output, dan outcome. Komponen input (40%) terbagi menjadi 2 subkomponen: 

kinerja input 15% dan proses 25%. Sedangkan komponen output (60%) terbagi menjadi 

2 subkomponen juga, yaitu: kinerja output (25%) dan outcome (35%). Dengan demikian, 

tampak jelas bahwa semakin baik kinerja perguruan tinggi maka ranking perguruan tinggi 

secara nasional akan semakin tinggi pula. Hal ini akan memicu peningkatan kinerja UM 

secara keseluruhan untuk meningkatkan kualitas dosen, kualitas mahasiswa, dan kualitas 

program studi. 

Berdasarkan tahun berjalan, indikator mencapai realisasi 68,42% (dari target 

ranking 13 terealisasi ranking 19). Berdasarkan tahun sebelumnya terealisasi 73,68% 

(rangking 19 dari rangking 14 pada tahun sebelumnya). Berdasarkan periode jangka me-

nengah terealisasi 52,63% (rangking 19 dari target rangking 10 pada renstra).  

Ketidakberhasilan dalam mencapai target disebabkan keterlambatan UM dalam 

mengatisipasi perubahan komponen penilaian pemeringkatan dari lima aspek di tahun 

2018 menjadi 4 subkomponen di tahun 2019. Hal ini tampak dari komponen penilaian 

oleh tim pemeringkatan fakultas dan UM yang masih menggunakan komponen tahun 

2018. Di samping itu, beberapa perguruan tinggi lain (UPI, UNY, dan UNNES) sangat 

gencar melakukan kegiatan untuk mengisi komponen-komponen yang diminta dalam 

pemeringkatan. Sehingga hasil pemeringkatan DIKTI, UM bertengger di urutan 19, di 

bawah UPI rangking 15, UNY rangking 16, dan UNNES rangking 18. Dalam rangka 

mengatasi masalah tersebut dan untuk meningkatkan rangking, maka UM membentuk 

beberapa tim untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan 

rangking, berupa: tim pemeringkatan, tim percepatan publikasi, dan tim peningkatan 

kegiatan kemahasiswaan. Selain itu, UM juga melakukan optimalisasi fungsi LP2M UM 

agar lebih meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi dosen. Melalui program percepatan 

akreditasi jurnal di lingkup UM dan mendaftaran ke DOAJ, diharapkan semakin meningkat 

jumlah dan kualitas jurnal dosen di lingkup UM. 
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3.6.2 Peringkat Universitas Negeri Malang pada Cluster 2 Ristekdikti 

 

3. Akreditasi Institusi 

Kredibilitas perguruan tinggi ditunjukkan oleh status akreditasi institusinya. Sebuah 

perguruan tinggi dikatakan kredibel apabila status akreditasi institusinya A (unggul). Status 

akreditasi A antara lain diperlukan untuk mendukung pengajukan sebagai PTNBH dan 

pemenuhan kebutuhan alumni dalam menghadapi tuntutan dunia kerja. 

Sejak 2014 UM telah berhasil memperoleh status akreditasi A yang berlaku sampai 

akhir periode renstrabis tahun 2019. Hingga akhir 2019 belum diperoleh penetapan status 

akreditasi baru oleh BAN-PT karena belum dilakukan proses visitasi.  

Saat ini UM sedang menunggu proses visitasi oleh BAN-PT untuk melakukan veri-

fikasi dokumen pendukung Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) dan Laporan Eva-

luasi Diri (LED) yang telah selesai disusun pada pertengahan tahun 2019. 

Dokumen pendukung Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dalam bentuk LKPT dan 

LED telah diajukan ke BAN-PT pada tanggal 20 Mei 2019. Sehingga berdasarkan SK 

BAN-PT No 6 tahun 2019, UM memperoleh SK Perpanjangan masa berlaku akreditasi 

(tetap peringkat A) SK NOMOR : 5/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/I/2020 tanggal 20 Januari 

2020 tentang AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.  
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3.6.3 SK BAN-PT tentang Peringkat A untuk Akreditasi UM 

 

4. Jumlah Pusat Unggulan Iptek (PUI) 

Teknologi yang dimiliki oleh perguruan tinggi harus dihilirisasikan. Riset dari per-

guruan tinggi tidak hanya berhenti di paten dan publikasi internasional saja, tetapi harus 

bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian perguruan tinggi selama ini hanya sampai 

technology readiness level (TRL) 5-6 atau prototipe yang sukses diuji coba hanya skala 

laboratorium. Perguruan tinggi membutuhkan pusat-pusat agar risetnya menjadi produk 

masal. Pada Tahun 2018, untuk menggenjot riset dihilirisasi, Kemristekdikti mendorong 

agar PUI dapat meningkatkan hilirisasi inovasi menjadi produk komersial. Saat ini masih 

ada 20 PUI pusat unggulan perguruan tinggi. Untuk itulah fungsinya Pusat Unggulan Iptek 

(PUI) harus ada di Perguruan Tinggi 

Di tahun 2019 UM mentargetkan 1 (satu) pusat unggulan IPTEK (PUI), dan sampai 

dengan akhir 2019 target tersebut telah dapat dicapai 1 PUI, yaitu Disruptive Learning 

Innovation (DLI), yang saat ini telah mengidentifikasi berbagai hasil penelitian civitas aka-

demik UM yang akan dikembangkan menjadi produk inovasi. Indikator ini menjadi penting 

karena diarahkan akan menjadi icon perguruan tinggi yang bersangkutan. Keberadaan 

PUI di UM, yaitu DLI akan menjadi ciri khas UM sebagai perguruan tinggi eks. LPTK (IKIP 

Malang), yang memang memiliki core competence di bidang kependidikan 

Jika dibandingkan dengan tahun 2018, meski dalam jumlah yang tidak banyak 

keberhasilan UM memiliki satu PUI ini menjadi prestasi yang cukup baik. Tahun 2018 UM 

tidak mentargetkan indikator kinerja ini. Membangun Pusat Unggulan Iptek memang 

bukan hal yang mudah. Kekhususan teknologi dan produk luaran yang dihasilkan harus 

benar-benar spesifik dan tidak banyak lembaga yang memiliki. Dengan dilatarbelakangi 

kompetensi utama UM dalam bidang kependidikan, di tahun 2019 UM berhasil mewujud-

kan PUI yang spesifik dalam bidang pendidikan. 

 

5. Opini Penilaian Laporan Keuangan Oleh Auditor Publik 

Sebagai institusi publik UM sangat berkepentingan opini yang diberikan oleh audit-

or publik atas laporan keuangan UM. Indikator kinerja ini menjadi sangat penting bagi UM, 

karena dengan opini tersebut menggambarkan bagaimana UM dalam mengelola keuang-
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an dan mempertanggungjawabkan kepada stakeholders. Untuk itulah indikator opini lapor-

an keuangan oleh Kantor Akuntan Publik sebagai auditor ekternal sangat dibutuhkan UM 

dalam membuktikan kinerja keuangannya. 

Tahun 2019 UM mentargetkan opini yang diberikan oleh auditor publik atas lapor-

an keuangan adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Telah dilakukan audit oleh audit-

or eksternal Nexia KPS (Kanaka Puradiredja, Suhartono) yang hasilnya berupa laporan 

keuangan UM dengan opini WTP. Berarti tagret kinerja pada indikator ini telah tercapai 

100%. Keberhasilan ini didukung oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) UM, khususnya 

dalam pengelolaan keuangan, audit atas laporan keuangan, dan kepatuhan UM terhadap 

peraturan perundang-undangan. Ketersediaan Sistem Informasi Keuangan (sik.um.ac.id) 

juga sangat berkontribusi dalam mendukung pencapaian opini WTP tersebut. Dengan 

menggunakan sistem informasi keuangan, pengelolaan keuangan semua unit telah ter-

koneksi dengan bagian keuangan pusat (rektorat) dan dengan mudah bisa dipantau se-

cara real time posisi keuangan oleh pejabat terkait. 

 

 
Gambar 3.6.5 Laporan Auditor Independen 

 

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018, indikator kinerja ini berhasil 

dipertahankan oleh UM. Tahun 2018 UM juga mentargetkan opini laporan keuangannya 

WTP dan di akhir tahun 2018 target tersebut berhasil diraih juga. 
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Dikaitkan juga dengan target capaian jangka menengah UM, yang tertuang dalam 

Rencana Strategis Bisnis (Renstrabis) UM 2015-2019, opini WTP yang dicapai oleh UM 

tahun 2019 ini juga sesuai dengan target 100%.  

Perbandingan dengan capaian target kinerja secara nasional, pada kementerian 

riset teknologi dan pendidikan tinggi (Kemristekdikti) yang juga mentargetkan perolehan 

opini WTP, UM berhasil memberikan kontribusi positifnya. Dengan capaian opini WTP 

pada level perguruan tinggi ini, berarti UM sebagai institusi pemerintah dan entitas pe-

meriksaan BPK telah memenuhi target yang ditetapkan oleh kementerian.  

 

6. Persentase Kuantitas Tindak Lanjut Temuan BPK  

Sebagai institusi pemerintah, UM juga menjadi target pemeriksaan yang dilakukan 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Secara periodik BPK melakukan pemeriksa-

an atas kinerja pengelolaan keuangan negara di UM, dan dari setiap periode pemeriksaan 

BPK menyajikan berita acara pemeriksaan yang berisi sejumlah temuan pemeriksaan dan 

rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada pimpinan UM. Indikator jumlah tindak lanjut 

temuan pemeriksaan BPK ini menjadi penting karena menunjukkan tingkat komitmen 

pimpinan UM dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya yang didasarkan 

pada rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Berita acara pemeriksaan BPK yang di-

tandatangani oleh pihak BPK dan pimpinan UM bersifat mengikat. Artinya pimpinan UM 

wajib untuk menindaklanjuti rekomendasi atas setiap hasil pemeriksaannya. Inilah yang 

menunjukkan bukti komitmen pimpinan perguruan tinggi, termasuk UM atas perbaikan 

kinerja keuangannya. 

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (sebelum 2019) terdapat 16 temuan pe-

meriksaan, dan sampai dengan akhir Triwulan IV 2019 keseluruhan telah ditindaklakuti 

oleh UM. Beberapa temuan tersebut antara lain: PNBP pada pusat bisnis yang digunakan 

secara langsung, penggunaan aset graha cakrawala, sasana krida, sasana budaya, dan 

tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan, pemberian bantuan besiswa PPA dan 

BPP-PPA melebihi batas waktu pembayaran UKT, penatausahaan piutang tidak tertib, 

pemanfaatan aset UM oleh pihak ketiga tidak sesuai ketentuan, pemanfaatan rumah 

dinas UM yang tidak sesuai dengan ketentuan. Semua temuan pemeriksaan telah di-

tindaklanjuti oleh UM sesuai dengan rekomendasi BPK, dengan status akhir selesai. 



 

 

45 
 

 

 
Gambar 3.6.6a Halaman Depan Laporan Tindak Lanjut LHP BPK RI 

 

 
Gambar 3.6.6b Sampel Matrik Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK 
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Jika dibandingkan dengan capaian kinerja UM pada tahun 2018 dan tahun-tahun 

sebelumnya, capaian kinerja pada indikator ini UM berhasil mempertahankannya. Pada 

tahun-tahun sebelumnya UM juga mentargetkan 100% temuan pemeriksaan oleh BPK 

telah selesai ditindaklanjuti. 

 

7. Persentase Tindak Lanjut Bernilai Rupiah Temuan BPK  

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI dapat memberikan hasil temuan yang 

bersifat administratif dan bersifat nominal rupiah. Hasil administratif menekankan pada 

sistem pengendalian dalam pengelolaan keuangan yang berdampak pada potensi ke-

curangan, kerugian atau ketidakpatuhan pada perundang-undangan. Temuan pemeriksa-

an BPK bersifat nominal menunjukkan besaran nominal dari keseluruhan temuan yang 

didalamnya mengandung nilai rupiah. Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang ber-

nilai rupiah menjadi tolok ukur bagi pimpinan satuan kerja, dalam hal ini UM, seberapa 

besar komitmen dan kepatuhan pada peraturan-peraturan pengelolaan keuangan. Pe-

meringkatan kualitas pengelolaan keuangan oleh kementerian keuangan juga ditentukan 

oleh berapa jumlah tindaklanjut yang telah dilakukan oleh pimpinan satuan kerja dalam 

menindaklanjuti temuan BPK yang bernilai rupiah. Inilah yang menunjukkan indikator 

kinerja ini menjadi penting untuk dijadikan target kinerja.  

Di tahun 2019, UM menetapkan target kinerja tindak lanjut temuan BPK yang ber-

nilai rupiah sebesar 100%. Secara akumulatif temuan BPK RI yang bernilai rupaih dalam 

tiga tahun terakhir bernilai rupiah sebesar Rp. 2.621.320.857. Terhadap keseluruhan nilai 

tersebut, sampai dengan akhir Triwulan IV 2019 seluruhnya sudah ditindak lanjuti (100%) 

oleh UM dan status akhir selesai. Artinya untuk pemeriksaan BPK pada peridode selanjut-

nya, temuan-temuan yang bernilai rupiah tersebut sudah tidak dipersoalkan kembali. 

Dibandingkan dengan target kinerja tahun 2018 pada indikator yang sama, UM 

dikatakan berhasil mempertahankan capaian kinerjanya. Tahun 2018, UM juga men-

targetkan 100% jumlah tindaklanjut atas temuan pemeriksaaan BPK yang bernilai rupiah. 

Hal yang sama jika dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah UM yang ter-

tuang di dalam Renstrabis UM 2015-2019. Akhir 2019 adalah akhir periode Renstrabis 

UM, dan sebagaimana telah ditunjukkan pada 2019, seluruh hasil temuan BPK yang ber-

nilai rupiah telah ditindaklanjuti. 

B. REALISASI ANGGARAN 

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Rektor dengan Kementerian tahun 2019, tertulis 

bahwa pagu anggaran Universitas Negeri Malang tahun 2019 sebesar 

Rp. 892.310.158.000. Tetapi dalam perjalanannya pagu UM mengalami perubahan 

berupa penambahan pagu sehingga pada akhir tahun 2019 menjadi 

Rp. 1.295.014.731.000. Dengan demikian yang akan dianalisis terkait realisasi anggaran 

Universitas Negeri Malang tahun 2019 adalah setelah perubahan pagu sebesar 

Rp. 1.208.259.746.301. 

Secara keseluruhan, dari keenam sasaran strategis yang menjadi program Univer-

sitas Negeri Malang dengan pagu/target anggaran sebesar Rp. 1.295.014.731.000 tereal-
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isasi sebesar Rp. 1.208.259.746.301 (93,30%). Tidak dapat terserapnya anggaran 100% 

karena adanya batasan 4 kali revisi dalam setahun dan ditetapkannya peraturan baru dari 

Pemerintah dalam penggunaan keuangan negara. Secara dokumen, ada 8 kali revisi. 

Revisi pertama tanggal 14 Februari 2019 merupakan revisi pencantuman saldo awal dan 

penggantian nama pejabat perbendaharaan, revisi kedua tanggal 14 Maret 2019 merupa-

kan penggunaan saldo awal, revisi ketiga tanggal 3 Mei 2019 merupakan revisi Direktorat 

Jenderal Anggaran terkait penambahan dana BOPTN, revisi keempat tanggal 9 Mei 2019 

merupakan penambahan saldo awal, revisi kelima tanggal 26 Agustus 2019 merupakan 

pergeseran antar output, revisi keenam tanggal 29 Agustus 2019 merupakan revisi 

administrasi, revisi ketujuh tanggal 31 Oktober 2019 merupakan pergeseran antar output 

dan revisi kedelapan tanggal 10 Desember 2019 merupakan revisi Direktorat Jenderal 

Anggaran terkait penyesuaian gaji.  

Berdasarkan pagu bayar keuangan, dapat dipilah menjadi 5 Kegiatan. Pertama, 

kegiatan dukungan manajemen untuk program pembelajaran dan kemahasiswaan dengan 

pagu anggaran Rp. 100.000.000.000 terserap Rp. 95.044.697.648 dengan persentase 

keterserapan 95,04%. Kegiatan dana bantuan operasional untuk PTN dan bantuan pen-

danaan PTN-BH dengan pagu anggran Rp. 52.400.000.000 terserap Rp. 49.258.746.862 

dengan persentase serapan 94,01%. Dukungan Manajemen PTN/KOPERTIS dengan 

pagu anggaran Rp. 184.274.903.000 terserap Rp. 176.372.695.173 dengan persentase 

95,71%. Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi dengan pagu anggaran 

Rp. 737.897.180.000 terserap Rp. 668.541.774.539 dengan persentase keterserapan 

90,60%. Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan tinggi dengan pagu 

anggaran Rp. 220.442.648.000 terserap Rp. 219.041.832.079 dengan persentase keter-

serapan 99,36%. 

Tingkat capaian anggaran atau serapan dana untuk 22 indikator kinerja diuraikan 

sebagai berikut.  

1. Belanja gaji dan pembayaran tunjangan tidak terserap maksimal disebabkan antara 

lain adanya keterlambatan SK kenaikan pangkat tmt 1 oktober 2019 yang baru bisa 

diproses di tahun 2020, banyak SK pensiun yang tertunda diproses di tahun 2019, 

jumlah pegawai pensiun lebih banyak dibandingkan jumlah CPNS yang masuk, dan 

belanja uang makan Desember 2019 diproses melalui mekanisme TUP;  

2. Optimalisasi penggunaan sumber anggaran dari alokasi belanja PNBP dialihkan ke 

sumber dana BOPTN dengan pertimbangan jika dana BOPTN (RM) tidak terserap 

akan hangus, sedangkan sumber dana PNBP bila tidak terserap akan menjadi saldo 

untuk tahun anggaran berikutnya. Sebagai contoh beberapa kegiatan pada output 

Layanan Pendidikan seperti peningkatan kompetensi dan pengembangan pengetahu-

an bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam bentuk diklat, lokakarya, seminar, dll 

dalam pembiayaan menggunakan dana dari PNBP direvisi dan dialihkan dengan 

menggunakan dana BOPTN (RM).  

3. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tidak terserap maksimal disebabkan 

para peneliti pada akhir tahun masih terdapat yang belum menyelesaikan laporan per-

tanggungjawaban keuangan. Hal ini menyebabkan sisa dana penelitian tidak dapat 
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direalisasikan jika belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan. Selain 

itu adanya penelitian dan pengabdian dengan nilai yang lebih rendah dari RAB  

4. Kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk bantuan kewirausahaan beberapa proposal 

dana yang disetujui dibawah usulan proposal dan realisasi penyerapan anggaran tidak 

maksimal.  

5. Optimalisasi anggaran yang dilakukan oleh unit kerja melalui revisi anggaran me-

nyebabkan anggaran dapat lebih banyak terserap namun demikian pada belanja 

perjalanan dinas dibatasi jumlah maksimumnya.  

6. Kegiatan promosi yang dilakukan hanya sedikit mengeluarkan dana, di antaranya 

kunjungan ke sekolah-sekolah dilakukan secara lebih aktif, leaflet, brosur, dan inter-

net. Selain itu kegiatan sosialisasi dan promosi mendapat sumber dana dari SNMPTN.  

7. Beberapa kegiatan visitasi akreditasi program studi tidak terlaksana karena tergantung 

hasil penilaian borang dan jadwal visitasi dari BAN-PT, sehingga anggaran untuk ke-

giatan tersebut tidak terealisasi.  

8. Pengadaan barang/jasa tidak terserap maksimal dikarenakan rencana pengadaan 

barang/jasa sering berubah. Terdapat beberapa pembangunan gedung yang pelaksa-

naannya hanya sampai tahap perencanaan. Anggaran pembangunan gedung ter-

sebut dialihkan untuk pengadaan peralatan laboratorium fakultas. Pengadaan peralat-

an laboratorium melalui tender dan e-katalog sehingga memperoleh harga lebih 

rendah. Sisa anggaran pada pengadaan peralatan laboratorium tidak bisa terserap 

maksimal karena waktu pelaksanaan tidak cukup. 

9. Penyusunan rencana pengadaan barang/jasa mematok harga pasar, namun dalam 

pelaksanaannya bisa diperoleh harga yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan pihak 

pengadaan memperbanyak pengadaan barang/jasa melalui e-katalog.  

10. Penekanan harga dalam penyusunan HPS turut berperan dalam serapan anggaran. 

Pada pelaksanaan tender, nilai penawaran penyedia sangat rendah dari nilai HPS, 

sehingga menyebabkan anggaran tidak terserap maksimal.  

Selain itu, tidak terserapnya anggaran secara maksimal disebabkan oleh beberapa 

hal, yaitu (1) penghematan pada biaya perjalanan dengan adanya batasan maksimal 1 

kali dalam seminggu melakukan perjalanan dinas, (2) adanya penghematan biaya akomo-

dasi dan konsumsi pada beberapa kegiatan rapat, pelatihan tenaga kependidikan, karena 

pada perencanaan kegiatan akan dilakukan di hotel, namun dalam pelaksanaan kegiatan 

diadakan di kampus, (3) pengadaan bahan cetakan untuk menunjang kegiatan pelatihan 

semula direncanakan dicetak di luar, namun dalam pelaksanaan dicetak oleh penerbit 

Universitas Negeri Malang sehingga terjadi penghematan biaya. 
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BAB IV 
PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis capaian sasaran dan akuntabilitas keuangan, hasil 

kinerja Universitas Negeri Malang pada tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Capaian sasaran strategis “penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang 

unggul” dinilai cukup berhasil. Sasaran strategis pertama yaitu penyelenggaraan 

pendidikan dan pembelajaran yang unggul didukung oleh tiga indikator kinerja. 

(1) Persentase tingkat ketercapaian dosen berkualifikasi S-3 adalah 96%. (2) Persen-

tase tingkat ketercapaian dosen dengan jabatan lektor kepala adalah 79,85%. (3) Per-
sentase tingkat ketercapaian dosen dengan jabatan guru besar adalah 94,30%. 

2. Sasaran strategis 2 adalah pencapaian lulusan yang unggul, relevan, dan keberterima-

an tinggi secara nasional dan regional. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini 

digunakan empat indikator kinerja. Dari keempat indikator tersebut semua indikator 

tercapai lebih dari 100%. Secara umum perbandingan target dan capaian empat 

indikator tersebut sebagai berikut: (1) persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan 

profesi 113,84%; (2) persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya 

140,88%; (3) jumlah mahasiswa berprestasi 186,34%; dan (4) jumlah mahasiswa 

yang berwirausaha 234,29%.  

3. Sasaran strategis 3 yaitu meningkatnya jumlah publikasi nasional dan internasional. Di 

antara dua komponen dalam sasaran strategi 3, hanya indikator jumlah publikasi inter-

nasional yang tercantum dalam perjanjian kinerja antara Rektor UM dengan Kemen-

ristekdikti. Capaian indikator jumlah publikasi internasional sudah sangat baik, yaitu 

sebesar 146,6% (target 1.063 tercapai 725). Capaian ini merupakan capaian tertinggi 

selama lima tahun terakhir (periode renstra 2015-2019). Capain ini juga jauh melampaui 

target akhir renstra tahun 2019 (970) 

4. Sasaran strategis 4 yaitu meningkatnya perolehan HKI. Sasaran strategis tersebut di-

tunjukkan dengan indikator jumlah peroleh HKI yang dikeluarkan oleh KemenKumHam. 

Capaian jumlah perolehan HKI pada tahun ini cukup baik yaitu sebesar 115,6% (target 

173 tercapai 200). Meskipun capaian tahun ini lebih rendah dibandingkan capaian 

tahun sebelumnya (2018) tetapi capaian ini jauh melampaui target akhir renstra 2019 

(90). 

5. Sasaran strategis 5 adalah peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang 

berbasis pada hasil-hasil kajian dan penelitian untuk mendukung pengembangan pen-

didikan, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Sasaran strategis tersebut dijabarkan menjadi enam indikator, yaitu: a) Jumlah produk 

INOVASI, b) Jumlah prototipe R&D, c) Jumlah prototipe industri, d) Jumlah Jurnal 

Bereputasi Terindeks Nasional, e) Jumlah jurnal bereputasi terindeks global, dan 

f) Jumlah sitasi karya ilmiah. Keenam indikator mencapai ketercapaian lebih dari 

100%. Capaian indikator jumlah produk inovasi sebesar 160% (16 produk dari target 
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10 produk). Capaian indikator jumlah prototipe Research and Develeopment (R&D 

sebesar 100% (43 dari target 43). Capaian indikator jumlah prototipe industri sebesar 

100% (6 dari target 6). Capaian indikator kinerja Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks 

Nasional sebesar 130% (52 dari target 40). Capaian Indikator Kinerja Jumlah jurnal 

bereputasi terindeks global sebesar 100% (1 jurnal dari target 1 jurnal). Capaian 

Indikator kinerja jumlah sitasi karya ilmiah sebesar 143,12% (8.587 dari target 6.000). 

6. Sasaran strategis 6 yaitu menguatnya kapasitas kelembagaan dalam penyelenggara-

an layanan tri dharma perguruan tinggi didukung oleh 7 indikator kinerja. Sebanyak 6 

indikator kinerja capaiannya 100%, yaitu (1) persentase prodi yang terakreditasi A, 

(2) Akreditasi Institusi dari target A terealisasi A, (3) jumlah Pusat Unggulan IPTEK, 

(4) Opini WTP atas penilaian laporan keuangan oleh auditor publik, (5) persentase 

kuantitas tindak lanjut temuan BPK, dan (6) persentase tindak lanjut bernilai rupiah 

temuan BPK. Keenam indikator kinerja tersebut semuanya mencapai 100%. Bahkan 

untuk capaian kinerja untuk persentase prodi terakreditasi A mencapai 112%. Satu 

indikator kinerja capaiannya tidak mencapai 100%, yaitu Ranking PT Nasional dari 

target 12 terealisasi 19. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menguatnya 

kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan layanan tri dharma perguruan tinggi 

UM mampu mencapai 86% dari target kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2019. 

Secara keseluruhan dari keenam sasaran strategis yang menjadi program 

Universitas Negeri Malang (UM), pencapaian indikator kinerja UM mencapai 81,82% (dari 

22 indikator 18 indikator tercapai 100%). Sementara dari sisi akuntabilitas keuangan, 

Universitas Negeri Malang dengan pagu/target anggaran sebesar Rp.1.295.014.731.000 

diserap Rp. 1.208.259.746.301 (93,30%). Tidak dapat terserapnya anggaran 100% 

karena adanya batasan 4 kali revisi dalam setahun dan ditetapkannya peraturan baru dari 

Pemerintah dalam penggunaan keuangan negara. Secara dokumen, ada 8 kali revisi. 

Revisi pertama tanggal 14 Februari 2019 merupakan revisi pencantuman saldo awal dan 

penggantian nama pejabat perbendaharaan, revisi kedua tanggal 14 Maret 2019 merupa-

kan penggunaan saldo awal, revisi ketiga tanggal 3 Mei 2019 merupakan revisi Direktorat 

Jenderal Anggaran terkait penambahan dana BOPTN, revisi keempat tanggal 9 Mei 2019 

merupakan penambahan saldo awal, revisi kelima tanggal 26 Agustus 2019 merupakan 

pergeseran antar output, revisi keenam tanggal 29 Agustus 2019 merupakan revisi 

administrasi, revisi ketujuh tanggal 31 Oktober 2019 merupakan pergeseran antar output 

dan revisi kedelapan tanggal 10 Desember 2019 merupakan revisi Direktorat Jenderal 

Anggaran terkait penyesuaian gaji.  

B. SARAN 

Merujuk pada hasil kinerja di akhir renstra bisnis UM 2015-2019, untuk menunjang 

keberhasilan renstra bisnis UM 2020-2024, maka disarankan sebagai berikut. 

1. Dibentuk satgas untuk melengkapi produk hukum yang diamanahkan oleh statuta UM 

2018. 

2. Dalam rangka menuju visi yang diimpikan, kualifikasi akademik maupun kompetensi-

nya tenaga kependidikan perlu ditingkatkan. 
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3. Universiitas Negeri Malang perlu meningkatkan sumber alternatif pembiayaan yang 

lain, seperti optimalisasi penggunaan Gedung Graha Cakrawala, Gedung Sasana 

Krida, Gedung Sasana Budaya, dan aset lain yang dalam pengelolaan pusat bisnis. Di 

samping itu, dari aspek kerja sama juga perlu ditingkatkan. 

4. Pengembangan produk unggulan setiap prodi atau unit perlu dioptimalkan oleh 

Universitas Negeri Malang. Oleh karena itu, perlu arah kebijakan yang jelas di masa 

mendatang agar program ini mampu mewujudkan Universitas Negeri Malang sebagai 

universitas rujukan untuk bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan peng-

abdian kepada masyarakat. 
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Lampiran 1: Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Universitas Negeri Malang 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:  

 

Nama : Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd 

Jabatan : Rektor 

 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

 

Nama : Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D.Ak 

Jabatan : Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan ke-
gagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi 
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlu-
kan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

   

  Jakarta, 13 Maret 2019 

Pihak Kedua, 

 

 

 

 

Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D.Ak. 

 Pihak Pertama, 

 

 

 

 

Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 
UNIVERSITAS NEGERI MALANG 

 

Sasaran Indikator Kinerja Target 

Penyelenggaraan pendidikan 
dan pembelajaran yang 
unggul 

Persentase dosen berkualifikasi S3 38 % 

Persentase dosen dengan jabatan lektor 
kepala 

40 % 

Persentase dosen dengan jabatan guru 
besar 

9,3% 

Pencapaian lulusan yang 
unggul, relevan, dan 
keberterimaan tinggi secara 
nasional dan regional 

Persentase lulusan bersertifikat 
kompetensi dan profesi 

70 % 

Persentase lulusan yang langsung bekerja 50 % 

Jumlah mahasiswa berprestasi 205 
mahasiswa 

Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 70 
mahasiswa 

Meningkatnya jumlah 
publikasi nasional dan 
internasional 

Jumlah publikasi internasional 725 Judul 

Meningkatnya pemerolehan 
HKI 

Jumlah HKI yang didaftarkan 173 Judul 

Peningkatan kualitas peng-
abdian kepada masyarakat 
yang berbasis pada hasil-
hasil kajian dan penelitian 
untuk mendukung 
pengembangan pendidikan, 
memajukan kesejahteraan 
masyarakat, dan mencerdas-
kan kehidupan bangsa 

Jumlah produk Inovasi 10 Judul 

Jumlah prototipe R&D 43 Judul 

Jumlah prototipe industri 6 Judul 

Jumlah jurnal bereputasi terindeks 
nasional 

40 Judul 

Jumlah jurnal bereputasi terindeks global 1 Judul 

Jumlah sitasi karya ilmiah 6.000 sitasi 

Menguatnya kapasitas   
kelembagaan dalam   
penyelenggaraan layanan   
tridharma perguruan tinggi 

Persentase prodi terakreditasi minimal A 54% 

Ranking PT Nasional 13 

Akreditasi Institusi A 

Jumlah Pusat Unggulan Iptek (PUI) 1 

Opini laporan keuangan oleh Kantor 
Akuntan Publik 

WTP 

Persentase kuantitas tindak lanjut temuan 
BPK 

100 

Persentase tindak lanjut bernilai rupiah 
temuan BPK 

100 
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Kegiatan Anggaran 

[5702] Dukungan Manajemen Untuk Program 
Pembelajaran Dan Kemahasiswaan 

Rp. 100.000.000.000 

[2642] Penyediaan Dana Bantuan Operasional Untuk 
Perguruan Tinggi Negeri Dan Bantuan Pendanaan 
PTN-BH 

Rp. 51.400.000.000 

[5741] Dukungan Manajemen PTN/Kopertis Rp. 178.652.478.000 

[5742] Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi Rp. 405.700.000.000 

[5709] Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pendidikan 
Tinggi 

Rp. 156.557.680.000 

 Total Rp. 892.310.158.000 

 

 

  Jakarta, 13 Maret 2019 

Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi, 

 

 

 

 

 

Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D.Ak. 

 Rektor Universitas Negeri Malang, 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd 
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Lampiran 2: Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2019 Universitas Negeri Malang 

 

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA 
 

Unit Kerja : Universitas Negeri Malang 

Tahun  : 2019 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Target 
2019 

Realisasi 
2018 

2019 

Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 6 7 

Penyelenggaraan 
pendidikan dan 
pembelajaran 
yang unggul 

Persentase dosen 
berkualifikasi S-3 

54% 36% 38% 36,48% 96 

Persentase dosen 
dengan jabatan 
lektor kepala 

45% 38% 40% 31,94% 79,85 

Persentase dosen 
dengan jabatan 
guru besar 

8% 9% 9.3 % 8,77% 94,30 

Pencapaian 
lulusan yang 
unggul, relevan, 
dan 
keberterimaan 
tinggi secara 
nasional dan 
regional 

Persentase 
lulusan 
bersertifikat 
kompetensi dan 
profesi (%) 

85 63 70% 79,69% 113,84 

Persentase 
lulusan Perguruan 
Tinggi yang 
langsung bekerja 
(%) 

40 52,63 50% 70,44% 140,88 

Jumlah 
mahasiswa 
berprestasi 

50 305 205 382 186,34 

Jumlah 
mahasiswa yang 
berwirausaha 

30 29 70 164 234,29 

Meningkatnya 
jumlah publikasi 
nasional dan 
internasional 

Jumlah publikasi 
internasional 

970 705 725 1.063 146,62 

Meningkatnya 
pemerolehan 
HaKI 

Jumlah Kekayaan 
Intelektual yang 
didaftarkan 

90 172 173 200 115,60 

Peningkatan 
kualitas 
pengabdian 
kepada 
masyarakat yang 
berbasis pada 

Jumlah produk 
INOVASI 

5 21 10 16 60,00 

Jumlah prototype 
R&D 

100 42 43 43 100,00 

Jumlah prototype 
industri 

7 3 6 6 100,00 
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Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Target 
2019 

Realisasi 
2018 

2019 

Target Realisasi % 

hasil-hasil kajian 
dan penelitian 
untuk 
mendukung 
pengembangan 
pendidikan, 
memajukan 
kesejahteraan 
masyarakat, dan 
mencerdaskan 
kehidupan 
bangsa 

Jumlah Jurnal 
Bereputasi 
Terindeks 
Nasional 

40 243 40 52 130,00 

Jumlah jurnal 
bereputasi ter-
indeks global 

n/a 30 1 1 100,00 

Jumlah sitasi 
karya ilmiah 

481 5.419 6.000 8.587 143,12 

Menguatnya 
kapasitas 
kelembagaan 
dalam 
penyelenggaraan 
layanan tri 
dharma 
perguruan tinggi 

Persentase prodi 
terakreditasi A 

54 87% 50% 56% 112,00 

Ranking PT 
Nasional 

10 14 113 19 16,81 

Akreditasi Institusi A A A A 100,00 

Jumlah Pusat 
Unggulan IPTEK 
(PUI) 

1 0 1 1 100,00 

Opini penilaian 
laporan keuangan 
oleh auditor publik 

WTP WTP WTP WTP 100,00 

Persentase 
kuantitas tindak 
lanjut temuan BPK 

100 100 100% 100% 100,00 

Persentase tindak 
lanjut bernilai 
rupiah temuan 
BPK 

100 100 100% 100% 100,00 

 

Catatan:  

 Kolom 3 merupakan target tahun 2019 dari renstra bisnis UM periode tahun 2015 – 2019. 

 Kolom 5 merupakan target tahun 2019 yang ditetapkan rektor UM berdasarkan kontrak 

kinerja rektor dengan unit (fakultas, Lembaga, UPT, dan Biro). 

 Pada kolom 5, besarnya target ditentukan berdasarkan kesanggupan unit untuk 

menetapkan target di masing-masing indikatornya. Dampaknya, terdapat perbedaan 

besarnya target tahun 2019 di kolom 3 dengan di kolom 5. 
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Realisasi Anggaran Universitas Negeri Malang Tahun 2019 

Kegiatan Anggaran Realisasi 

5702 Dukungan Manajemen untuk 
Program Pembelajaran dan 
Kemahasiswaan 

Rp 100.000.000.000 Rp 95.044.697.648 

2642 Penyediaan Dana Bantuan 
Operasional untuk Perguruan 
Tinggi Negeri dan Bantuan 
Pendanaan PTN-BH 

Rp 52.400.000.000 Rp 49.258.746.862 

5741 Dukungan Manajemen 
PTN/KOPERTIS 

Rp 184.274.903.000 Rp 176.372.695.173 

5742 Peningkatan Layanan 
Tridharma Perguruan Tinggi 

Rp 737.897.180.000 Rp 668.541.774.539 

5709 Pengembangan Sarana dan 
Prasarana Pendidikan Tinggi 

Rp 220.442.648.000 Rp 219.041.832.079 

Total Rp 1.295.014.731.000 Rp 1.208.259.746.301 
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Lampiran 3: Data dan Grafik Jumlah/Persentase Dosen Berkualifikasi S3 Tahun 2017-
2019 

 

JUMLAH/PERSENTASE DOSEN BERKUALIFIKASI S3 

TAHUN 2017-2019 
 

Unit Kerja : Universitas Negeri Malang 

Tahun  : 2019 

No Fakultas 

2017 2018 2019 

Ʃ 
Dosen 

S3 % 
Ʃ 

Dosen 
S3 % 

Ʃ 
Dosen 

S3 % 

1 Fakultas Ilmu 
Pendidikan 

156 58 5,76 157 55 5,19 149 54 5,05 

2 Fakultas Sastra 181 73 7,25 193 76 7,18 197 82 7,67 

3 Fakultas Matematika 
dan IPA 

180 83 8,24 197 86 8,12 201 86 8,04 

4 Fakultas Ekonomi 148 48 4,77 152 49 4,63 145 45 4,21 

5 Fakultas Teknik 175 53 5,26 183 59 5,57 187 67 6,27 

6 Fakultas Ilmu 
Keolahragaan 

44 17 1,69 50 19 1,79 57 19 1,78 

7 Fakultas Ilmu Sosial 97 27 2,68 100 29 2,74 105 29 2,71 

8 Fakultas Pendidikan 
Psikologi 

26 6 0,60 27 6 0,57 28 8 0,75 

UM 1.007 365 36,25 1.059 379 35,79 1.069 390 36,48 
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2017 2018 2019

Fakultas Ilmu Pendidikan 156 58 157 55 149 54

Fakultas Sastra 181 73 193 76 197 82

Fakultas Matematika dan IPA 180 83 197 86 201 86

Fakultas Ekonomi 148 48 152 49 145 45

Fakultas Teknik 175 53 183 59 187 67

Fakultas Ilmu Keolahragaan 44 17 50 19 57 19

Fakultas Ilmu Sosial 97 27 100 29 105 29

Fakultas Pendidikan Psikologi 26 6 27 6 28 8
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Lampiran 4: Data dan Grafik Jumlah/Persentase Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala 
Tahun 2017-2019 

JUMLAH/PERSENTASE DOSEN  
DENGAN JABATAN LEKTOR KEPALA 

TAHUN 2017-2019 
 

Unit Kerja : Universitas Negeri Malang 

Tahun  : 2019 

No Fakultas 

2017 2018 2019 

Ʃ Dosen 
PNS 

Lektor 
Kepala 

% 
Ʃ Dosen 

PNS 
Lektor 
Kepala 

% 
Ʃ Dosen 

PNS 
Lektor 
Kepala 

% 

1 Fakultas Ilmu Pendidikan 143 66 7,76 138 61 7,04 134 54 5,77 

2 Fakultas Sastra 156 49 5,69 160 46 5,31 171 42 4,49 

3 Fakultas Matematika & 
IPA 

180 81 9,41 180 78 9,01 191 65 6,94 

4 Fakultas Ekonomi 93 32 3,72 94 32 3,70 106 27 2,88 

5 Fakultas Teknik 153 66 7,67 153 66 7,62 170 63 6,73 

6 Fakultas Ilmu 
Keolahragaan 

41 13 1,51 45 12 1,39 54 12 1,28 

7 Fakultas Ilmu Sosial 74 35 4,07 74 34 3,93 87 32 3,42 

8 Fakultas Pendidikan 
Psikologi 

21 5 0,58 22 4 0,46 24 4 0,43 

UM 861 347 40,30 866 333 38,45 936 299 31,94 
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2017 2018 2019

Fakultas Ilmu Pendidikan 143 66 138 61 134 54
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Fakultas Matematika dan IPA 180 81 180 78 191 65

Fakultas Ekonomi 93 32 94 32 106 27

Fakultas Teknik 153 66 153 66 170 63

Fakultas Ilmu Keolahragaan 41 13 45 12 54 12

Fakultas Ilmu Sosial 74 35 74 34 87 32

Fakultas Pendidikan Psikologi 21 5 22 4 24 4
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Lampiran 5: Data dan Grafik Jumlah/Persentase Dosen Dengan Jabatan Guru Besar 
Tahun 2017-2019 

JUMLAH/PERSENTASE DOSEN  
DENGAN JABATAN GURU BESAR 

TAHUN 2017-2019 
 

Unit Kerja : Universitas Negeri Malang 

Tahun  : 2019 

No Fakultas 

2017 2018 2019 

Ʃ Dosen 
PNS 

Guru 
Besar 

% 
Ʃ Dosen 

PNS 
Guru 
Besar 

% 
Ʃ Dosen 

PNS 
Guru 
Besar 

% 

1 Fakultas Ilmu Pendidikan 143 14 1,63 138 14 1,62 134 14 1,50 

2 Fakultas Sastra 156 26 3,02 160 26 3,00 171 27 2,88 

3 Fakultas Matematika & IPA 180 17 1,97 180 17 1,96 191 20 2,14 

4 Fakultas Ekonomi 93 8 0,93 94 8 0,92 106 8 0,85 

5 Fakultas Teknik 153 6 0,70 153 6 0,69 170 6 0,64 

6 Fakultas Ilmu 
Keolahragaan 

41 1 0,12 45 1 0,12 54 1 0,11 

7 Fakultas Ilmu Sosial 74 6 0,70 74 5 0,58 87 5 0,53 

8 Fakultas Pendidikan 
Psikologi 

21 1 0,12 22 1 0,12 24 1 0,11 

UM 861 79 9,18 866 78 9,01 936 82 8,77 
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2017 2018 2019

Fakultas Ilmu Pendidikan 143 14 138 14 134 14

Fakultas Sastra 156 26 160 26 171 27

Fakultas Matematika & IPA 180 17 180 17 191 20

Fakultas Ekonomi 93 8 94 8 106 8

Fakultas Teknik 153 6 153 6 170 6

Fakultas Ilmu Keolahragaan 41 1 45 1 54 1

Fakultas Ilmu Sosial 74 6 74 5 87 5

Fakultas Pendidikan Psikologi 21 1 22 1 24 1
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Lampiran 5: Data dan Grafik Jumlah/Persentase Lulusan Perguruan Tinggi Yang 
Langsung Bekerja Tahun 2019 

 

JUMLAH/PERSENTASE LULUSAN PERGURUAN TINGGI  
YANG LANGSUNG BEKERJA 

TAHUN 2019 
 

Unit Kerja : Universitas Negeri Malang 

Tahun  : 2019 

 

No. Fakultas Lulusan 
Langsung 

Bekerja 
% 

1 Fakultas Ilmu Pendidikan 51 35 3,03 

2 Fakultas Sastra 58 27 2,33 

3 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 263 208 17,98 

4 Fakultas Ekonomi 311 259 22,39 

5 Fakultas Teknik 259 161 13,92 

6 Fakultas Ilmu Keolahragaan 78 31 2,68 

7 Fakultas Ilmu Sosial 104 79 6,83 

8 Fakultas Pendidikan Psikologi 33 15 1,30 

UM 1.157 815 70,44 
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Lampiran 7: Data dan Grafik Jumlah Prestasi Mahasiswa Tingkat Nasional dan 
Internasional Tahun 2019 

 

JUMLAH PRESTASI MAHASISWA  

TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL  

TAHUN 2019 
 

Unit Kerja : Universitas Negeri Malang 

Tahun  : 2019 

 

No Bidang 

2017 2018 2019 

Nasi 
onal 

Inter 
nasional 

Jumlah 
Nasi 
onal 

Inter 
nasional 

Jumlah 
Nasi 
onal 

Inter 
nasional 

Jumlah 

1 Olahraga 202 - 202 127 16 148 94 - 94 

2 Kesenian - - - 29 - 29 16 - 16 

3 Kerohanian 15 - 15 13 - 18 32 - 32 

4 Penalaran 203 37 240 104 6 110 215 25 240 

UM 420 37 457 218 283 305 357 25 382 
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Lampiran 8: Data dan Grafik Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha Tahun 2017-2019 

 

JUMLAH MAHASISWA YANG BERWIRAUSAHA TAHUN 2017-2019 
 

Unit Kerja : Universitas Negeri Malang 

Tahun  : 2019 

 

No. Fakultas 2017 2018 2019 

1 Fakultas Ilmu Pendidikan 5 4 32 

2 Fakultas Sastra 4 2 19 

3 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - 3 15 

4 Fakultas Ekonomi 2 9 22 

5 Fakultas Teknik 3 5 36 

6 Fakultas Ilmu Keolahragaan 4 4 12 

7 Fakultas Ilmu Sosial 2 - 20 

8 Fakultas Pendidikan Psikologi - 2 8 

UM 20 29 164 
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Lampiran 9: Data dan Grafik Jumlah Publikasi Internasional Tahun 2017-2019 

 

JUMLAH PUBLIKASI INTERNASIONAL TAHUN 2017-2019 
 

Unit Kerja : Universitas Negeri Malang 

Tahun  : 2019 

 

No. Fakultas 2017 2018 2019 

1 Fakultas Ilmu Pendidikan 175 118 260 

2 Fakultas Sastra 71 18 57 

3 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 75 282 110 

4 Fakultas Ekonomi  57 61 186 

5 Fakultas Teknik  92 187 332 

6 Fakultas Ilmu Keolahragaan 15 0 31 

7 Fakultas Ilmu Sosial 29 32 79 

8 Fakultas Pendidikan Psikologi 7 7 8 
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Lampiran 10: Data dan Grafik Akreditasi Program Studi Tahun 2019 

 

PERSENTASE JUMLAH PRODI TERAKREDITASI A 

TAHUN 2017-2019 
 

Unit Kerja : Universitas Negeri Malang 

Tahun  : 2019 

 

No. Tahun Jumlah Prodi  
Terakreditasi  

A  
% 

1. 2017 116 49 42,24 

2 2018 118 55 46,61 

3. 2019 120 67 55,83 
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