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Target Kinerja

1. Meningkatnya
Kualitas
Lulusan

1 Jumlah pr€stasi/ kepesertaan kegiatan
kompetisi BELMAWA pada tahun
berjalan

2 Jumtah PKM yang lolos PIMNAS pada
tahun berjalan

3 Jumlah proposal PKM yang didanai pada
tahun berlalan

4 Jumlah raihan
medali/iuara/penghargaan datam bidang
akademilq minat dan bakat tingkat
internasional non agenda BELMAWA
pada tahun be4alar

5 Jumlah raihan
medali/juara/penghargaan dalam bidang
akademik minat, dan bakat tingkat
regional dan nasional non agenda
BELMAWA pada tahun berlalan

6 jumlah rekognisi internasional non
kegiatan BELMAWA yang diperoleh
mahasiswa pada tahun berjalan

7 Iumtah rekognisi nasional non kegiatan
BELMAWA yang diperoleh mahasiswa
pada lahun berralan

8 Jumlah mahasiswa yang mendapatkan
pendanaan progmm kewirausahaan (baik
oleh UM maupun institusi di luar UM)
pada tahun berjalan

9 Jumlah kegiatan kewirausahaan
mahasiswa yang mendapatkan
pendanaan dari pihak swasta (non
APBN/APBD) pada taiun berjalan

10 ,umlah kegiatan kewirausahaan
mahasiswa yang menghasilkan produk
inovasi pada tahun be4alan

11 Jumlah malasiswa asing program ge.lar
(degree) pada tahun berjalan

12 Jumlah mahasiswa asing program non-
gelar (non-degree) pada tahun berjalan

13 Jumlah mahasiswa yang mengikuti
pertukaran mahasiswa (inbound &
outbound) baik dengan PT daiam negeri
maupun PT luar negeri pada tahun
berjalan

14 Jumlah mahasiswa program Diploma dan
51 yang melaksanakan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat pada
tahun beialan

15 jumlah kegiatan pembinaan mental
kebangsaan pada tahun beialan
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farget
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16 Jumlah mahasisrwa yang mengikuti
program merdeka belajar di luar kampus
pada tahun b€rjalan

17 Jumlah alumni terlibat kegiatan
pengabdian kepada masyarakat pada
tahun bedalan

18 Persentase alurnni CI$l) yang mengrsi
tracer study

19 Persentase lulusan tepat waktu pada
tahun be4alan

20 Rata-rata lama studi lulusan 5L pada
tahun be4alan

21- Rerata IPK lulusan S1 pada tahun be4alan

22 Rerata skor kemampuan Bahasa Inggris
(TOEFL-like) lulusan pada tahun berialan

2i Persentase lulusan 51 dan Diploma [I]1)
yang melanjutkan studi dalam rentang
waktu 1 tahun setelah lulus.

24 Persentaselulusanbersertifikat
kompetensi dan profesi pada tahun
berjalan

25 Persentase lulusan 51 dan Diploma O91)
yang berhasil mendapat pekeriaan dengan
gaji 1,2 kali UMK dalam waktu kurang
dari 6 bulan setelah lulus

26 Persentas€ lulusan 51 dan Diploma (T91)
yang berhasil meniadi wira$ /asta dmgan
pendapatan per bulan 1,2 kali UMK
dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah
lulus

27 Rerata gaji pertama alumni

'28 Rerata masa tunggu lulusan

29 Jumlah lembaga multinasional pengguna
lulusan

30 Persentase lulusan (IS1) bekerja di badan
usaha tingkat multi
nasional/ internasional

3-l Jumlah lembaga nasional pengguna
lulusan

32 Persentase lulusan (-I$1) beke4a di badan
usaha tingkat nasional atau berwirausaha
yang berizin.

33 Persentase lulusan (ISl) beke4a sesuai
bidang studi

34 lumlah unggahan data lolyongan keria
talun be{alan ke dalam sistem informasi
pengelolaan karir mahmiswa dan alumni.
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Sasaran Strategis

(1)

Iarget
UM

(4)

Iarget
!'tP

(5)(3)?)

Satuan

35 Persentase lulusan 51 dan Diploma yang
menghabiskan paiing sedikit 20 (dua
puluh) sks di luar kampus

36 Pers€ntas€prodimenyelenggarakan
sistem peniaminan mutu pembelaiaran
pada tahun beialan

37 Persentase prodi 51 dan Diploma yang
memasukkan Kewirausahaan sebagai
matakuliah waiib dalam kurikulumnya

38 Persentase mata kuliah 51 dan Diploma
yang menggunakan metode pembelajaran
pemecahaan kasus (case method) atau
pembelaiaran kelompok berbasis projek
(team-based proiect) sebagai sebagian
bobot evaluasi.

39 Persentase dosen aktif menggunakan
SIPEIAR pada tahun be{alan (melengkapi
RPS, SAP, dan mengisi minimal 16 modul
pertemuan)

40 Jumlah dosen menjadi ketua tim kegiatan
pengembangan produl inovasi
pembelaiaran oleh LP3 (Inobel)

4-l Jumlah bahan aiar digital bersertifikat
HKI atau berISBN yang terunggah dalam
sistem pusat inventory bahan aiar digital
UM

42 Jumlah bahan aiar berlSBN karya dosen
atau mahasiswa UM yang terbit pada
tahun berialan

43 Jumtah iudut tugas
akhir/ skripsi/ tesis/ disertasi yang
menghasilkan produk inovasi pad a tahun
berjalan

,M Jumlah mahasiswa penerima beasiswa
non APBN pada tahun berjalan

45 Jumlah penelitian dosen yg didanai
DRPM pada tahun berjalan

46 Jumlah penelitian dosen dengan sumber
pendanaan luar negeri pada tahun
berialan

47 Jumlah penelitian dosen dengan sumber
pendanaan dalam negeri selain oleh UM
dan DRPM pada tahun berralan

48 Jumlah penelitian dosen dengan sumber
pendanaan UM pada tahun berlalan

49 Nilai pendanaan penelitian di luar hibah
DRPM/Dtlitabmas pada tahun berlaian

50 Jumlah paten granted pada tahun berialan
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51 Jumlah paten yang diajukan pada tahun
berialan

52 Jumlah paten granted yang berasal dari
penelitian mahasiswa (S1 s.d. 53) pada
tahun berjalan

53 Jur ah paten ganted yang sudai
diaplikasikan, dihitung secara kumulatif
sampai dengan tahun berialan.

54 Jumlah HKI luaran penelitian yang
granted pada tahun beqatan

55 Jumlah kekayaan intelektual yang
didaftarkan pada tahun berialan

56 Jumlah buku
referensi/monograf /bookchapter yang
diterbitkan pada tahun beqalan

57 Jumlah judul karya ilmiah hasil penelitian
yang dipublikasikan pada iurnal
internasional terindeks WoS atau Scopus
pada tahun berialan

58 |umlah judul karya ilmiah hasil penelitian
yang dipublikasitan pada prosiding
intemasional terindeks Scopus pada
tahun beria.lan

59 Jumlah judul karya ilmiah hasil penelitian
yang dipuhlikasikan pada jumal
internasional tedndeks selain Scopus pada
tahun beialan

60 Jumlah judul karya ilmiah hasil penelitian
yang dipublikasikan pada prosiding
intemasional terindeks selain WoS dan
Scopus pada tahun berjalan

6^I lumlah judul karya ilmiah luaran kegiatan
pengabdian kepada masyarakat yang
dipublikasikan pada jumal atau prosiding
intemasional pada tahun be{alan

62 Jumlah judul karya ilmiah hasil penelitian
yang dipublikasikan pada jumal nasional
terakreditasi pada tahun berjalan

63 Jumlah judul karya ilmiah hasil penelitian
yang dipublikasikan pada prosiding
kegiatan i.tmiah nasional pada tahun
berialan

64 Jumlah peneliti asing yang berkotaborasi
dalam aktivitas penelitian maupun
pubtikasi karya ilmiai pada tahun
berjalan

65 Jumlah publikasi karya ilmiah yang
dihasilkan dari kolaborasi dengan peneliti
asing pada tahun berialan
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3. Meningkatnya 76
Kualitas
Kurikulum dan
Pembelajaran Z7

6 Rerata sitasi SCOPUS per dosen

Jumlah Luaran Lain Pmelitian (fIG,
Model, Prototype, Desain, Karya Seni,
Rekayasa Sosial) pada tahun berjalan

Jumlah kegiatan ilmiah tingkat
internasional dengan luaral produk ber-
ISBN atau ber-ESN pada tahun berjalan

Jurnlah kegatan ilmiah tingkat nasional
dengan luaran produk ber-ISBN atau ber-
ISSN pada tahun berjalan
Rasio jumlah KBK dan jumlah dosen tetap
pada lahun be4alan

Persentase KBK mengelola dana hibah
penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat pada tahun berialan

Jumlah sarana penunjang penelitian
berupa Lahar/ Kebun Percobaan/ Lab,/
Studio

Jumlah laboratorium yang dilibatkan
dalam proses menghasitkan karya produk
inovasi pada tahun berjalan

Jumlah iurnal bereputasi te ndeks
nasional (terakreditasi SINTA 52-56) yang
masih aktif sampai dengan akhir tahun
berjalan
Jumlah iurnal bereputasi terindeks global
yang masih aktif sampai dengan akhir
tahun be4alan

Jun[ah kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang didanai DRPM pada
tahun beialan

Jumlah kegiatan pengabdian kepada
masyarakat dengan sumber pendanaan
luar n€geri pada tahun berjalan

Jumlah kegiaran pengabdian kepada
masyarakat dengan sumb€r pendanaan
dalam negeri selain oteh UM & DRPM
pada tahun berialan

,uu ah kegiatan pengabdian kepada
masyarakat dengan sumber pendanaan
UM pada tahun be4alan

JuII ah prototipe industri yang dihasilkan
pada tahun berialan

Jumtah produk inovasi yang dihasilkan
pada tahun beriaian

Jumlah inovasi yang penerapannya
berdampak setidaknya dalam skala
provinsi pada tahun berialan
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Indikator Kineria

(2)(1)

83 Jumlah anggarar dari Kemristekbrin dan
Kemdikbud ditambah dengan dari
internal PI yang digunakan untuk
kegiatan pengembangan inovasi pada
tahun berialan

U Nilai pendanaan dari Pemda atau
Kementrian selain Kemdstekbrin dan
Kemdikbud yang digunakan untuk
mend ukung kegiatan penelitian,
pengembangarL dan inovasi pada tahun
berjalan

85 Nilai pendanaan dari pihak swasta (non
APBN) yang digunakan untut
mendukung kegiatan penelitian,
pengembangan, dan inovasi pada tahun
berjalan

86 Jumlah anggaran dari sumber pendanaan
inovasi (Modal ventura, angle investor,
Bank, dll) pada tahun bEalan

87 Nilai total anggaran untuk mendukung
kegiatan penelitiary pengembanga4 dan
inovasi pada tahun berialan

88 jumlah HKI luaran kegiatan pengabdian
kepada masyarakat yang granted pada
tahun beqalan

89 Jumlah buku luaran kegiatan pengabdian
kepada masyarakat pada tahun berialan

90 Jumlah judul karya itmiah luaran kegiatan
pengabdian kepada masyarakat yang
dipubli kasikan pada jurnal nasional
terakeditasi pada tahun berjalan

91 Jumlah judul karya ilmiah luaran kegiatan
pengabdian kepada masyarakat yang
dipublikasikan pada iumal nasional tidak
terakeditasi (berlsslo pada tahun
berjalan

92 Jumlah iudul karya ilmiah tuaran kegiatan
pengabdian kepada masyarakat yang
dpublikasikan pada prosiding kegiatan
ilmiah nasional pada tahun berialan

93 Jur ah mitra baru berbadan hukum
dampak dad kegiatan pengabdian kepada
masyarakat pada tahun berialan

94 Jumlah produk tersertilikasi/
terstandarisasi luaran kegiatan
pengabdian kepada masyarakat pada
tahun berjalan

95 Jumlah pubiikasi kegiatan pengaMian
kepada masyarakat di media massa
nasional dan internasional pada tahun
berialan
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Iarget
FIP

96 Jumlah luaran penelitian dan aHimas
berupa karya terapan atau karya seni
sesuai kriteria IKU 2020 pada tahun
berjalan

JumlaI kegiatan Program Pelatihan
Keprofesian Berkelaniutan (PPKB)

Pascastudi

Persentase ftodi terakreditasi A dan atau
Unggul
Persentase program studi 51 dan Dploma
yang memiliki akreditasi atau sertifikat
intemasional yarg diakui pemerintah dan
masih berlaku pada tahun berjalan

Jumlah program studi akdf pada tahun
berjalan (kumulatif)

Jumlah prodi 51 yang melaksanakan
program merdeka belaiar pada tahun
berjalan

Rasio Dosen-Mahasiswa

Persentase dosen berkualifikasi 53

Persentase dosen dengan iabatan guru
besar
Persentase dosen dengan iabatan lektor
kepala

Persentase dosen penerima sertifikat
pendidik
Persentase dosen tetap memiliki sertifikat
kompetensi/profesi yang diatui oleh
industri dan dunia kerja;

Persentase dosen tetap berasal dari
kdldngan praktisi profesional, dunia
industd, atau dunia keria.

Persentase dosen yang memiliki
pengalaman bekerja sebagai praktisi di
dunia industri dalam 5 (lima) tahun
terakhir

Persentase dosen yang berkegiatan
tridarma di Q6100 berdasarkan bidang
ilmu (Q6100 by subiect).

Persentase dosen yang berkegiatan
tridarma di kampus lain.

Jumlah dosen asing yang masih altif
melaksanakan kegiatan tridharma di
lingkungan UM, dihitung secara
kumulatif pada tahun berjalan

Jumlah prestasi/ rekognisi dosen pada
tahun berjalan
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4. Meningkatnya
Kualitas
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Indikator Kineria
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115

Rasio Tenaga Laboran/ Teknisi terhadap
Jumlah Laboratorium
Persentase dosen yang membina
mahasiswa yang berhasil meraih prestasi
paling rendah tingkat nasional.

Jumlah kerjasama bidarg pendidikan

Jumlah kerjasama bidang penelitian

Jumlah kerjasama bidang pengabdian
kepada masyarakat

Jurnlah ke4asama dengan Perguruan
Tinggi yang masuk dalam Top 100 QS
WUR by Subiects

Jumlah kerjasama penelitian dengan
institusi di luar negeri yang masih aktif
sampai dengan akhir tahun berjalan

Jumlah kerjasama penelitian yang
dilakukan dengan DU/DI yang masih
aktif sampai dengan akhir tahun b€rialan

Jumlah kerjasama penelitian dengan
perguruan tinggi di dalam negeri atau
lembaga riset non pemerintah yang masih
aktif sampai dengan akhir tahun b€rralan

Jumlah keriasama penelitian dengan
lembaga pemerintah atau pemda yang
masih aktif sampai dengan akhir tahun
berjalan

Junrlah keiasama dengan DU/ Dl dalam
bidang pengabdian kepada masyarakat
yang masih aktif sampai dengan akhir
tahun beralan

Jumlah kerjasama dengan lembaga
pemerintah atau pemda dalam bidang
pengabdian kepada masyarakat yang
masih aktif sampai dengan akhir tahun
beriaian
Rasio Mitra dan PKS aktif pada tahun
be4alan

Jurnlah mitra DU/DI yang memiliki
perianiian ke4asama yang masih aktif
sampai akhir tahun berjalan

Jurniah mitra perguruan tinggr yang
memiliki perjaniian kerjasama yang masih
aktif sampai akhir tahun be4alan

,umtah mitra institusi luar negeri yang
memiliki perianiian keriasama yang masih
aktif sampai akhir tahur berialan
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(4)

IarBet
FIP

132

'130

131

133

134

135

Jumlah mitra kementerian/lembaga
pemerintal dan p€mda yang m€miliki
perianjian kerrasama yang masih aktif
pada tahun berjalan

Jumlah dosen yang meniadi PIC dalam
program pembinaan satuan pendidikan
oleh LIzM
)umlah dosen yang meniadi PIC dalarn
program pembinaan desa atau kelompok
masyarakat oleh LP2M

Persentase program studi 51 dan
D4/D3 / D2 yang melaksanakan keria
sama dengan mitra sesuai standar IKU
2020
Nilai Kontrak Kegiatan Non Penelitian
pada tahun berralan

Nilai pendapatan hasil unit bisnis pada
tahun berjalan

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

Jumlah dosen pembina startup oleh IP2M

Jumlah dosen pembina spinoff oleh LP2M

Jumlah laboratorium yang mendapatkan
sertifikasi/ akreditasi yang masih aktif
sampai dengan akhir tahun be{dan
Skor akuisisi data Greenmetrics
berdasarkan penilaian oleh Tim UM
Green Campus

ddin, M.Pd
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Pagu Anggaran Tahun 2021

1. PNBP/BLU Rp L0.470.6U.0N,00
2. BOPTN 1.937.340.000,00
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