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PERJANIIAN KINERIA TAHUN 2O2O

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

: Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd
: Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd

Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

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
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak
pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
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TARGET KINERJA

Meningkatnya kualitas
pembelaiaran melalui
penerapan pembelajaran
inovatif dengan
mengoptimalkan
pemanf aatan telcrolo gi
dan kualitas layanan
kemahasiswaan.

LAMPIRAN
PERIANJIAN KINERJA TAHUN 2O2O

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL

DENGAN

REKTOR UNTVERSITAS NEGERI MALANG

Rasio dosen-mahasiswa
Persentase dosen berkualifikasi 53
Persentase dosen dengan jabatan
Lektor Kepala
Persentase doserr dengan jabatan Guru
Besar
Persentase dosen penerima sertifikat
pendidik
Jumlah dosen yang terlibat dalam
kegiatan ilmiah intemasiona-I
Persentase prodi dengan kurikulum
berbasis kehidupan
Persentase prodi yang memasukkan
Kewirausahaan sebagai matakuliah
wajib dalam kuriku lu,nmya
Rerata jumlah matakuliah per prodi
yang mengintegrasikan kegiatan
penelitian dan PkM dalam
pembelaja-ran
Persentase prodi menyelenggarakan
sistem penjaminan mutu pembelajaran

Jumlah prodi penyelenggara
pembelajaran kelas intemasionai

]urnlah prodi teralceditasi
intemasional
Persentase dosen mengisi SIPEJAR

Jumlah bahan ajar ber-ISBN berbasis
penelitian pada tahun berjalan

]umlah inovasi pembelaiaran hasil
pengembangan pada tahun berjalan

|umlah bahan ajar on-line

|umlah partisipasi (peserta atau juara)
dalarn kegiatan BELMAWA
Jumlah PKM yang lolos PIMNAS
Jumlah proposal PKIvI yang didanai

Jumlah raihan
medali/ juara/ penghargaan dalam
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Indikator Kinerja Target
UM

Target
FIS

8

Sasaran Strategis

80

4

1
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Sasaran Strategis

bidang akademik tingkat regional dan
nasional pada tahun berjalan

]um1ah raihan
medak / fitara / penghargaan dalam
bidang akademik tingkat intemasional
pada tahun berjalan

Jumlah raihan
medali/luara/ penghargaan dal,am
bidang minat dan bakat tingkat
regional dan nasional pada tahun
beialan
Jurrlah raihan
medali/ juara/ penghargaan dalam
bidang minat dan bakat tingkat
intemasional pada tahun berjalan

|umlah karya mahasiswa disaiikan
dalam kegiatan il-nniah nasional (selain
PIMNAS) pada tahr:n berjalan

Jumlah karya mahasiswa disaiikan
dalam kegiatan ilmiah intemasional
pada tahun berjalan

Jumlah Rekognisi yang diperoleh
mahasiswa pada tahun berialan
Rekognisi yang diakui: a) juri/Pelatih
Intemasional. b) Juri/ Pelatih Nasional.
c) Peserta Pameran lntemasional. d)
Peserta Pameran Nasional

|umlah mahasiswa yang berwfuausaha

Jurrlah mahasiswa yang mengikuti
pertukaran mahasiswa (inbound &
outbound) pada tahun berjalan

Jumlah mahasiswa penerima beasiswa
non APBN pada tahun berjalan
Rerata skor kemampuan Bahasa lnggris
(tOEFL-like)
Persentase mahasiswa aktif yang
menyatakan puas terhadap
pengalaman belajar.
Persentase keberhasilan studi. (%)

Persentase lulusan tepat waktu (%)
Rata-rata lama studi 51

Rerata IPK Lulusan
Persentase lulusan bersertifikat
kompetensi dan profesi
Persentase lulusan langsung bekeria
(dalamwaktu<6bulan)
Rerata masa tunggu lulusan

ludah lembaga nasional pengguna
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
UM

Target
FIS

Meningkatnya kualitas
dan kuantitas penelitian
ilmu pengetahuarl
teknologi dan seni, serta
bidang kependidikan
yang bermanfaat bagi
pengembangan ilmu dan
kesejahteraan
masvarakat.

lulusan

Jumlah lembaga multinasional
pengguna lulusan
Persentase lulusan (tiga tahun terakhir)
bekerja di badan usaha tingkat multi
nasional/ intemasional
Persentase lulusan (tiga tahun terakhir)
bekerja di badan usaha tingkat nasional
atau berwirausala yang berizin.
Rerata gaji pertama alumrri
Persentase lulusan bekeria sesuai
bidang studi
Skor Tingkat Kepuasan Pengguna
Lulusan.
Luaran penelitian dan PkNI yang
dihasilkan mahasiswa, baik secara

mandiri atau bersama DTPS dalam 3
tahun terakhir
Jumlah penelitian dosen yg didanai
DRPM

Jumlah penelitian dosen dengan
sumber pendanaan luar negeri

]umlah penelitian dosen dengan
sumber pendanaan dalam negeri selain
oleh UM (DRPM, Lembaga Pemerintah,
dan Sponsor lairul'a)
]umlah penelitian dosen yg didalai
non-DRPM/Ditlitabmas (UM, Mandiri,
Lembaga Pemerintah lainnya, dan
Sponsor lainnya)
Nilai pendanaan penelitian di luar
hibah DRPM/ Ditlitabmas (UN4
Mandiri, Lembaga Pemerintah lainnv4
dan Sponsor lainnya)
Rata-rata dana penelitian per prodi per
dosen per tahun

Jurnlah kekayaan intelektual yang
didaftarkan pada tahun berjalan

Jumlah HKI luaran penelitian yang
granted pada tahun berjalan

Jumlah prototipe penettian dan
pengembangan (Research and
Development)

|umlah buku
referensi/ monograf/ bookchapter vang
diterbitkan pada tahr:n berjalan

Jumlah kerjasama penelitian yang
dilakulan dengan DU/ DI
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Sasaran Strategis lndikator Kinerja Target
UM

Jumlah keriasama penelitian dengan
insfitusi di luar negeri

Jurnlah kerjasama penelitian dengan
lembaga pemerintah

fumlah kerjasama penelitian dengan
universitas di dalam negeri atau
lembaga riset non pemerintah
Nilai Kontrak Kegiatan Non Penelitian
Nilai Pendapatan Hasil Unit Bisnis

Jumlah unit usaha/ kegiatan yang
memiliki kegiatan berwirausaha
berbasis penelitian, pengembangan dan
inovasi.

Jumlah judul karya ilmiah hasil
penelitian yang dipublikasikan pada
jumal intemasional terindeks Scopus
pada tahun berjalan

]umlah judul karya ilmiah hasil
penelitian yang dipublikasikan pada
jumal intemasional terindeks WoS
pada tahun berjalan

|umlah judul karya ilmiah hasil
penettian yang dipublikasikan pada
prosiding intemasional terindeks
Scopus

Junlah judul karya ilmiah hasil
penelitian yang dipublikasikan pada

iumal intemasional terindeks seLain

kopus pada tahun berjalan

Jumlah iudul karya ilmiah hasil
penelitian yang dipublikasikan pada
prosiding intemasional terindeks selain
Scopus

Jurrlah judul karya ilmiah hasil
penelitian yang dipublikasikan pada
jumal nasional teralreditasi pada tahun
berjalan

Jurnlah judul karya ilmiah hasil
penelitian yang dipublikasikan pada
prosiding kegiatan ilmiah Nasional

]umlah iudul karya ilmiah hasil
penelitian yang dipublikasikan
terindeks Microsoft Academic pada
tahun berjalan

Jumlah sitasi karya ilniah berdasarkan
SCOPUS kumulatif sampai dengan
lahun berjalan

Jum1ah sitasi sehrruh karya ifmiah
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Indikator Kinerla Ta rget
FIS

berdasarkan Google Scholar selama
tiga tahun terakhir
]um1ah Luaran Lain Penelitian (TTG,
Model/ prototype, Desain, Karya Seni
Rekayasa Sosial) pada tahr:n

]umlah kegiatan ilmiah tingkat nasional
pada tahun berjalan

Jumlah kegiatan iJmiah tingkat
intemasional pada tahun berjalan

Jumlah peneliti asing

lumlah sarana penunjang penelitian
berupa Lahan/ Kebun Percobaan/
Labl Studio
Persentase penelitian dosen yang
melibatkan mahasiswa

Jumlah lurnal bereputasi terintleks
nasional (terakreditasi SINTA 51-56)

]umlah jumal bereputasi terindeks
olobal

)umlah jumal ilmiah internal UM yang
terbit berkala

|umlah laboratorium yang clilibatkan
dalam proses menghasilkan karya
produk inovasi

Jumlah Tenaga Administrasi terlibat
kegiatan penelitian dan pengaMian
kepada masyarakat pada tahun
berjalan

fumlah Tenaga La boran/ Te}:rrisi
terlibat kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat pada
tahun berialan

Jumlah dosen yang telah menghasilkan
karya produk inovasi dalam lima tahun
terakhir
Jumlah dosen vg menjacti penyaii
dalam intemational conference pada
tahun berjalan

Jumlah dosen yg meniadi peserta
dalam intemational conference pada
tahun berjalan

Jumlah dosen yg menjadi penyaji
dalam konferensi nasional pada tahun
berjalan
Jurnlah dosen yg mmiadi peserta
dalam kon{erensi nasional pada tahun
beriatan

Jumlah mahasiswa 51 terlibat aktif
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Sasaran Strategis
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Sasaran Strategis Indikator Kineria

Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
pengabdian kepada
masyarakat berbasis
hasil kaiian dan
penelitian melalui
penerapan ilnu
pengetahuan dan
telnologi serta bidang
kependidikan

dalam KBK

Jumlah mahasiswa 52 terlibat aktif
dalam KBK

Junlah mahasiswa 53 terlibat aktif
dalam KBK

]umlah KBK
Persentase KBK mengelola dana hibah
PPM pada tahun berialan

Jurr ah workshop/ diklat publikasi
ilmiah
Jumlah kegiatan pengabdian
pemberdayaan masyarakat vang
didanai selain oleh DRPM

lumlah kegiatan pengaMian kepada
masyarakat yang didanai DRPM

Jumlah kegiatan pengabdian kepada
masyarakat dengan sumber pendanaan
luar negeri

|umlah kegiatan pengaMian kepada
masyarakat dengansumber
pendanaan dalam negeri selain oleh
UM (DRPM, Lembaga Pemerintah, dan
Sporuor lairurya)
Rata-rata dana pengabdian kepada
mas),ara-kat per Prodi per dosen per
tahun
Jumlah prototipe industri
Jurnlah produk inovasi

Jumlah teknologi tepat guna yang
dihasilkan
Juurlah publikasi karya inovatif dosen

Jumlah publikasi karya inovatif
mahasiswa

|umlah kelompok masyarakat binaan

fur ah dosen yang
melaksanakan/terlibat pengabdian
kepada masyarakat

Jumlah kemitraan dengan lembaga
pemerintah
Jurnlah kemitraan dengan DU/DI
|umlah mahasiswa yang melaksarakan
kegiatan pengaMian kepada
masyarakat (Diploma dan 51)

Persentase kegiatan pengabdian
kepada masyarakat oleh dosen yang
melibatkan mahasiswa

lumlah alumni terlibat pengabdian
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Target
UM

Target
FIS

Terselenggaranya tata
pamong yang otonom,
akuntabel, dan
transparan yang
menjamin peningkatan
kualitas berkelanjutan.

kepada masyarakat

Jumlah judul karya ilniah luaran
kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang dipublikasikan pada
jumal nasional terakreditasi pada tahun
berjalan

Jurnfah iudul karya ilmiah luaran
kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang dipublikasikan pada
jumal nasional berISSN pada tahun
berjalan

|umlah judul karya ilmiah luaran
kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang tlipublikasikan pada
jumal atau prosiding intemasional
pada tahun berjalan

Jumlah iuduf karya ihniah luaran
kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang dpublikasikan pada
prosiding kegiatan ilnriah nasional
pada tahun be4alan

fumlah mitra baru berbadan hukum
dampak dari kegiatan pengabdian
kepada masyara&at pada tahulr
berjalan

iumlah produk tersertifikasi/
terstandirisasi luaran kegiatan
pengabdian kepada masyarakat pada
tahun berjalan

Jumlah buku luaran kegiatan
pengabdian kepada masyarakat

Jumlah HKI luaran kegiatan
pengabdian kepada masyarakat yang
granted pada tahun berjalan

Jumlah publikasi kegiatan pengabdian
kepada masyarakat di media massa
nasional dan intemasional pada tahun
berjalan
Persentase Prodi terakreditasi A
Jumlah mahasiswa asing (program
gelar)

]umlah dosen asing

Jumlah kerjasama non-penelitian
dengan institusi luar negeri

Jurnlah kerjasama non-penelitian
dengan irstitusi dalam negeri

Jumlah prodi yang terlibat dalarn
kerjasama intemasional yang relevan
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Jumlah entri valid kinerja penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat ke
sistem LITABMAS UM pada tahun

Jumlah mahasiswa melakukan entri
valid diSIMAWA pada

11

35 21

69,7 0

18
-1.967 210

L466 169

Pagu Anggaran Tahun 2020
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7.224.192.000

1.065.400.000
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M.Pd

fumlah prodi yang terlibat dalam
kerjasama nasional yang relevan

keilmuan
Iurnlah

lumlah kerjasama bidang pengabdian
umlah 173

168

Persentase alumni (lulusan 3 tahun
terakhir) yang mengisi tracer study
Persentase tendik laboran yang
memiliki labatan fungsional

Jun ah prestasi/ rekognisi dosen 200
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Target Target
U IVl FIS

Indikator Kinerja
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keilmuan prodi

tahun

Sumber Dana
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