
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2O2O

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

Drs. Slamet Sujud Purnawan Jati, M.Hum
Kepala UPT Pusat Pengkajian Pancasila

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

Jabatan

Nama
Jabatan

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 sepefti 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 perjaniian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
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KEPALA UTT PUSAT PENGKAIIAN PANCASILA
DENGAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TARGET KINERJA

Target UPT
P2P

Meningkatnya kualitas
pembelajaran melalui
penerapan pembelajaran
inovatif dengan
mengoptimalkan
pemanf aatan telrrolo gi
dan kualitas hyarnn
kemahasiswaan.

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

Jumlah bahan ajar on-line 7182

80

70

Jumlah bahan alar cetak

lumiah buku
relercnsif monogral/
bookchapter yang diterbitkan
pada tahun berialan

Jumlah kegiatan ilmiah tingkat
nasional pada tahr:n berjalan

lumlah kegiatan Kelas
Pancasila pada tahun berjalan

Jumlah kegiatan Kajian
Pancasila pada tahun berjalan

|umlah kegiatan Sarasehan
Pancasila pada tahun be4alan

Jumlah dosen yang menjadi
penyaji dalam intematiornl
conference pada tahun
be4alan

Jumlah dosen yang menjadi
peserta dalam intemational
conference pada tahun
berjalan
Jumlah dosen yang menladi
penyaji dalam konferensi
nasional pada tahun berjalan

Jumlah dosen yang meniadi
peserta dalam konferensi
nasional pada tahun berjalan

Jumlah workshop / diHat
publikasi ilmiah

83000

740

740

2

1

1

4

0

0

0

10

1.6

"12

1

1

1

2

1

410

410

I

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
UM

9



Sasaran Strategis
Target
UM

Target UPT
P2P

Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
pengabdian kepada
masyarakat berbasis hasil
kajian dan penelitian
melalui penerapan ilmu
pengetahuan dan
teloologi serta bidang
kependidikan.

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

Pagu Anggaran Tahun 2020

PNBP/BLU
BOPTN
Ru Murni

Junlah jumal nasional yang
dilanggan

Jumlah kemitraan dengan
lembaga pemerintah

Ditetapkarmya dokumen
standar mutu layanan di
seluruh area layanan
Tersedianya dokumen rencawl
strategis bisnis unit kerja

Pelaksanaan e-office di semua
unit kerja

Rp
Rp

Malang 29 Januari 2020

100

Tersedia Tersedia

Tersedia

TerLaksan
a

Terla-ksa-ln

1

1

1.

2.

3.

256.000.000

150.800.000

Negeri Malang, Kepala UPT Pancasila,

2

Rp 405.8m.000

a
2
2

2

NEG

M.Pd7 Drs. Jati, M.Hurn.

Indikator Kinerja

124

Sumher Dana Anggaran

Total


