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

: Prof. Dr. Ery Tri Djatmika RWW, M.A., M.Si
: DirekturPascasarjana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama
Iabatan

Nama
fabatan

Selaku atasan pihak pertam4 selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran perjaniian 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.

Malang, 29 Jal:utai2020
KedIA, Pertama,

Prof atmika RWW, M.A., M.Si

: Prof. Dr. AH. Rofi'uddiru M.Pd
: Rektor Universitas Negeri Malang
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PERJANJIAN KINERIA TAHUN 2O2O
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TARGET KINERJA

Meningkatnya kualitas
pembelajaran melalui
penerapan pembelajaran
inovatil dengan
mengoptimalkan
pemanlaatan telcrologi
dan kualitas layanan
kemahasiswaan.

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2O2O

DIREKTUR PASCASARJANA

DENGAN

REKTOR UNTVERSITAS NEGERI MALANG

Rasio dosen-mahasiswa

Persentase dosen penerima
sertifikat pendidik

Jumlah dosen yang terlibat dalam
kegiatan ilmiah intemasional

Persentase prodi dengan kurikulum
berbasis kehidupan

Persentase prodi yang
memasukkan Kewirausahaan
sebagai matakuliah wajib dalam
kuikulumnya

1:32

100

8255

80

50 0

Rerata jumlah matakuliah per prodi
yang mengintegrasikan kegiatan
penelitian dan PkM dalam
pembelajaran

Persentase prodi
menyelenggarakan sistem
penlaminan nutu pembelajaran

Jurrlah prodi penyelenggara
pembelajaran kelas intemasional

4

80

4

100

11 1

lurnlah prodi teralreditasi
intemasional

Persentase dosen mmgisi SIPEIAR 80

4

Jumlah bahan ajar ber-ISBN
berbasis penelitian pada tahun
berjalan

0

80

2

-2-
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Indikator Kinerja
sar ana

82

100

Target
UM

Target
Pasca-Sasaran Strategis



Target
UM

Target
Pasca-
sarjana

|urnlah inovasi pembelajaran hasil
pengembangan pada tahun berjalan

Jumlah bahan ajar on-line

Jumlah raihan
medali/ juara/ penghargaan dalam
bidang akademik tingkat
internasional pada tahun berjalan

luntah karya mahasiswa disajikan
dalam kegiatan ilmiah nasional
(selain PIMNAS) pada tahun
berjalan

|umlah karya mahasiswa disajikan
dalam kegiatan ilmiah intemasional
pada tahun berjalan

Rerata skor kemampuan Bahasa

lnggris (TOEFL-like)

Persentase keberhasilan studi. (%)

Persentase lulusan tepat waktu (%)

Rata-rata lama studi 51

Persentase lulusan bersertifikat
kompetensi dan profesi

Persentase lulusan bekerja sesuai
bidang studi

1.4L

71.40 '120

1.1.6
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1105 10

400

95
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1

1

1176

400

75

85

50

4,5
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88

60

4,2

3,8

80

95

76
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Jumlah raihan
medali/ juara/ penghargaan dalam
bidang akademik tingkat regional
dan nasional pada tahun berjalan

Persentase mahasiswa aktil yang
menyatakan puas terhadap
pengalaman belajar.

Rerata IPK Lulusan

Rerata gaji pertama alumni z8



Target
UM

Target
Pasca-
sarjana

Sasaran Strategis

Meningkahrya kualitas
dan kuantitas penehtian
ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni serta
bidang kependidikan
yang bermadaat bagi
pengembangan ilmu dan
kesejahteraan masyarakat

Luaran penelitian dan PkM yang
dihasilkan mahasiswa, baik secara
mandiri atau bersama DTPS dalam
3 tahun terakhir.

Rata-rata dana penelitian per prodi
per dosen per tahun

Jumlah kerjasama penelitian yang
dilakukan dengan DU/DI

lumlah kerjasama penelitian
dengan institusi di luar negeri

fumlah kerjasama penelitian
dengan lembaga pemerintah

Jumlah kerlasama penelitian
dengan universitas di dalam negeri
atau lembaga riset non pemerintah

Nilai Kontrak Kegiatan Non
Penelitian

Jumlah sitasi seluruh karya ilmiah
berdasarkan Google Scholar selama
tiga tahun terakhir

fumlah kegiatan ilmiah tingkat
nasional pada tahun berialan

|umlah kegiatan ilmiah tingkat
intemasional pada tahun berjalan

Persentase penelitian dosen yang
melibatkan mahasiswa

lumlah jumal bereputasi terindeks
nasional (terakeditasi SINTA 51-
s6)

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

Jurnlah mahasiswa 52 terlibat akti-f
dalam KBK
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Target
Pasca-
sarjana

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Meningkatrya kualitas
penyelenggaraan
pengaMian kepada
masvaral<at berbasis hasil
kajian dan penettian
melalui penerapan ilmu
pengetahuan dan
teknologi serta bidang
kependidikan.

Terselenggaranya tata
pamong yilng otonom,
akuntabel dan transparan
yangmenjamin
peningkatan kualitas
berkelanjutan.

furnlah workshop/diklat publikasi
ilmiah

Jumlah kegiatan pengaMian
pemberdayaan masyarakat yang
didanai selain oleh DRPM

Rata-rata dana pengabdian kepada
masydakat per prodi per dosen per
tahun

Jumlah publikasi karya inovatif
dosen

Jumlah publikasi karya inovatif
mahasiswa

Jumlah kelompok masyarakat
binaan

Jumlah kemihaan dengan lembaga
pemerintah

Persentase kegiatan pengaM.ian
kepada masyarakat oleh dosen
yang melibatkan mahasiswa

Jurnlah publikasi kegiatan
pengabdian kepada masyarakat di
media massa rnsional dan
intemasional pada tahun berjalan

Persentase Prodi terakreditasi A

Jumlah mahasiswa asing (program
gelar)

Junlah dosen asing

|umlah kerjasa:na non-penelitian
dengan irutitusi luar negeri

Jumlah kerjasama non-penelitian
dengan institusi dalarn negeri

M
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Target
UM

Jumlah mahasiswa 53 terlibat aktif
dalam KBK

1

384



farget
UM

Target
Pasca-
sarjana

lndikator KinerjaSasaran Strategis

|urrlah prodi yang terlibat dalam
keriasama intemasional yang
relevan dengan keiLnuan prodi

"t07 1

lumlah prodi yang terlibat dalam
kerjasama nasional yang relevan
dengan keilmuan prodi

Ju:nlah kerjasama bidang
pendidikan

119 2

2

4

10

1

135

Jumlah kerjasama bidang penelitian 173

Jumlah kerjasama bidang
pengabdian kepada masyarakat

168

Persentase alumni (lulusan 3 tahrln 35
terakhir) yang mengisi tracer study

Penambahan prodi baru
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