
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

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

Drs. I Wayan Dasna. M.Si, M.Ed., Ph.D.
Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran

untuk selaniutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

Jabatan

Nama

Jabatan

PIHAKK

: Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
: Rektor Universitas Negeri Malang

selaku atasan pihak pertama. selanjufr"rya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran peianiian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencarnan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kineria 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, 3 Februari 2021
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Prof. Dr. AH.
NIP 196203031985031002

Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D.
NIP 19631231 1988127002
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Target Kinerja

3. Meningkatnya
Kualitas Kurikulum
dan Pembelajaran
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja

0,^l

I'arget LP3
Tahun 2021

2. Meningkatnya
Kualitas Dosen

|umlah kekayaan intelektual yang didaftarkan pada
tahun berialan

Jumlah prototipe penelitian dan pengembangan
(Raetr& an d Deo elopm ent)

Jumlah kegiatan ilmiah tingkat intemasional dengan
luaran produk ber-ISBN atau ber-ISSN pada tahun
berjalan

Jumlah kegiatan ilmiah tingkat msional dengan
luaran produk ber-ISBN atau ber-ISSN pada tahun
berjalan

Jumlah jumal bereputasi terindeks nasional
(terakreditasi SINTA S2-S5) yang masih aktif sampai
dengan akhir tahun berialan

Jumlah mahasiswa yang mengikuti program merdeka
belalar di luar kampus pada tahun berjalan

Rerata skor kemampuan Bahasa Inggris (IOEFL-like)
lulusan pada tahun berjalan
Persentase lulusan 51 dan Diploma yang
menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di
luar kampus
Persentas€ prodi 51 dan Dploma yang memasukkan
Kewirausahaan sebagai matakuliah wajib dalam
kurikulumnya
Persentase mata kuliah 51 dan Diploma yang
menggunakan metode pembelajaran pemecahaan
kasus (case method) atau pembelajaran kelompok
berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian
bobot evaluasi.
Persentase dosen aktif menggunakan SIPEJAR pada
tahun berialan (melengkapi RPS, SAP, dan mengisi
minimal 15 modul pertemuan)

Jumlah produk inovasi pembelajaran matakuliah hasil
pengembangan pada tahun berialan

lumlah laboratorium yang dilibatkan dalam proses
menghasilkan karya produk inovasi pada tahun
berjalan

Jumlah sarana penunjang penelitian berupa
Lahan/Kebun Percobaan/ Laboratorium/Studio
,urr ah prototipe industri yang dihasilkan pada tahun
berlalan

Jumlah produk inovasi yang dihasilkan pada tahun
berjalan

Jumlah anggaran dari Kemristekbrin dan Kemdikbud
ditambah dengan dari internal PT yang digunakan
untuk kegiatan pengembangan inovasi pada tahun
berjalan
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Sasaran Strategis Indikator Kineria Target LP3
Tahun 2021

Nilai pendanaan dari pihak swasta (non APBN) yang
digunakan untuk mendukung kegiatan penelitiary
pengembangan, dan inovasi pada tahun berjalan
Nilai total amggaran untuk mendukung kegiatan
penelitian, pengembangary dan inovasi pada tahun
berlalan

Jumlah prodi 51 yang melaksanalan program
merdeka belajar pada tahun berjalan

Jumlah mitra DUIDI yang memiliki perjanjian
kerjasama yamg masih aktif sampai akhir tahun
berjalan

Jurnlah mitra perguruan tinggi yang memiliki
perlanjian keriasama yang masih aktil sampai akhir
tahun berjalan
Nilai pendapatan hasil unit bisnis pada tahur berjalan

Jumlah unit usaha/kegiatan yang memiliki kegiatan
berwirausaha berbasis penelitian, pengembangan dan
inovasi.
Terbentuknya unit kerja pusat karir tingkat
universitas

Jumlah unggahan data lowongan kerja tahun berjalan
ke dalam sistem informasi pengelolaan karir
mahasiswa dan alumni yang mendapatkan respon
dari alumni
Jumlah Prodi 51 dengan kurikulum berbasis
kehidupan (%)

Jumlah dosen mengisi SIPEIAR (%)

Jumlah kurikulum Prodi yang dikembangkan dengan
pembelajaran berbasis kehidupan, kapabilitas, dan
transdisipliner %

Jumlah prodi yang mengembangkan kurikulum
berbasis kehidupan
Jumlah prodi yang mengimplementasikan kurikulum
berbasis kehidupan
Jumlah kurikulum yang direview

|umlah dokumen perencanaan pembelajaran berbasis
kehidupan (%)

|umlah RI'S matakuliah yang dikirim ke SIPEJAR per
semester (%)

Jumlah dosen yang telah memanfaatkan SIPEJAR
daiam pembelajaran (%)

Jumlah dokumen akademik penyelenggaraan
pendidikan pembelaiaran

Jumlah dosen yang mengikuti workshop peningkattm
kompetensi mengajar dan kuliatas pembelajaran

Jumlah dosen yang telah menggunakan pembelajaran
online
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Sasaran Strategis

Jumlah kerja sama dengan institusi/lembaga lain
dalam peningkatan kompetensi pendidikan dan
pengembangan kurikulum
Jumlah rerata ketercapaian Standar Pendidikan
Universitas Negeri Malang (%)

Jumlah bahan ajar cetak dan elektronik matakuliah

lumlah Massitte Open Online Course (MOOC) karya
dosen

Jumlah materi eJ eaming yang dirnuat dalam SIPEJAR

Jumlah model inovasi belajar

Jumlah terbitan dalam UM Channel

Jumlah seminar intemasional dari LP3 (prosiding
dalam proses)

Jurnlah jumal terbitan rutin
Peringkat Sinta IPP
Peringkat Sinta JODLI
]umlah Seminar Nasional

Jumlah kegiatan yang mengikutkan mahasiswa dalam
penguatan praktik beragama

Jumlah edisi Bulletin yang diterbitkan
Jumlah model pembelajaran Inovatif MKU
fumlah Penyusunan Bahan Ajar MKU

Jumlah Seminar Nasional Multikultural
Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah
teleconference

Jumlah mahasiswa yang mengikuti Stadium General

Jumtah Matakuliah Universiter yang mengikuti
Evaluasi Bersama

Jumlah Tema MK Pendidikan Agama dan Pendidikan
Kepercayaan yang selaras

Jumlah dosen MKU yang mengikuti workshop
peningkatan kompetensi mengajar

lumlah Seminar Peningkatan Ketaqwaan kepada
Tuhan YME bagi Mahasiswa UM
Jumlah mahasiswa KPL Non Keguruan

Jumlah mahasiswa PLP Keguruan

lumlah mahasiswa PPL

Jumlah mahasiswa PKL Non Kependidikan

Jumlah kerja sama dengan sekolah

Jumlah Standar Pelaksanaan KPL

|umlah tempat PKL Non Kependidikan
Jumlah Pedoman Pelaksanaan KPL

lumlah Pamong (dni mitra) KPL Non Kependidikan

Jumlah Guru Pamong yang mengikuti workshop

Jumlah Dosen Pembimbing KPL KeJrndidikan yang
mengikuti workshop
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Sasaran Strategis
'I'arget LP3
fahun 2021

Jumlah Dosen Pembimbing KPL Non-Kependidikan
yang mengikuti workshop

Jumlah sekolah yang dimonev

|umlah tempat PKL yang dimonev

Jumlah kegiatan ilrniah PKL

Jumlah mahasiswa yang memperoleh layangan
konseling
jumlah mahasiswa yang memperoleh layanan
pengembangan karakter
Jumlah mahasiswa yang memproleh layanan
peningkatan kompetensi akademik
Jumlah dosen yang mengikuti pengembangan
kompetensi sebagai Dosen PA, Dosen Pembimbing
Skripsi dan Dosen Konselor

Jumlah model/media BK hasil pengembangan

Jumlah materi BK on-line

Jumlah kegiatan pembinaan PCC

Jumlah kegiatan ilmiah pengembangan BK di PT

Jumlah mahasiswa yang memp€roleh layanan
bimbingan karier

Jumlah mahasiswa berkebutuhan khusus dan
pendamping yang memperoleh layanan pelatihan
SIPEJAR

Jumlah mahasiswa pendampingrelawan bagi
mahasiswa berkebutuhan khusus yang mendapat
pelatihan

lumlah mahasiswa berkebutuhan khusus yang
mendapat layarnn pendampingan dari relawan

Jumlah pendampingan seleksi mahasiswa baru
Universitas Negeri Malang

|umlah panduan penilaian b€rbasis studi kasus, PBL
kolaborati{, portfolio
jumlah dosen pembimbing KPL 1 yang dilatih
pengembangan dan pemanfaatan Tes Dagnostik KPL

Jumlah dosen yang dilatih pengembangan dan
pemanfaatan tes terstandar MKU
lumlah kegiatan kerja sama pengembangan Model
Asesmen di sekolah

|umlah instrumen seleksi yang terveview (paket)

Jumlah kisi-kisi dan inshument asesmen terstandar
(Matakuliah Universiter)

Jumlah kajian pelaksanaan pembelajaran dan
penilaian
Jumlah kajian evaluasi Pendidikan di UM
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Indikator Kineria Iarget LP3
I'ahun 2021

4. Men ingkatnya
Kualitas Manaiemen
dan Tata Kelola
Kelembagaan

Pagu Anggaran Tahun 2021

Jumlah kerjasama non-penelitian dengan institusi luar
negeri

Jumlah kerjasama non-penelitian dengan institusi
dalam negeri

Jumlah kerjasama bidang pendidikan

Jumlah Pusat Unggufan Iptek pUI)

PNBP/BLU Rp 4.150.953.000,00
2. BOPTN 900.000.000,00
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Prof. Dr. AH.
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Malang, 3 Februari 2021
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Rp 5.050.953.000,00
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