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Sasaran Strategis

(i)

lndikator Kineria

(2)

Iarget
UM

Iarget
FS

Target Kinerja

1. Meningkatnya
Kualitas
Lulusan

1 Jumlah prestasi/ kepesertaan kegiatan
kompetisi BELMAWA pada tahun
berjalan

2 Jumlah PKM yang lolos PIMNAS pada
tahun berialan

3 Jumlah proposal PKM yang didanai pada
tahun be4alan

4 Jumlah raihan medali/juara/
p€nghargaan dalam bidang akademik,
minat dan bakat tingkat intemasional
non agenda BELMAWA pada tahun
berialan.

5 Jumlah raihar medali/ juara/
penghargaan dalam bidang akademil
minat, dan bakat tingkat regional dan
nasional non agenda BELMAWA pada
tahun berjalan

6 Jumlah rekognisi internasional non
kegiatan BELMAWA yang diperoleh
mahasiswa pada tahun be4alan

7 Jumtah rekognisi nasional non kegiatan
BELMAWA yang diperoleh mahasiswa
pada tahun berialan

8 Jumlah mahasiswa yang mendapatkan
pendanaan program kewirausahaan (baik
oleh UM maupun institusi di luar UM)
pada tahun be4alan

9 ,urnlah kegiatan kewirausahaan
mahasiswa yang mendapatkan
pendanaan dari phal swasta (non
APBN/APBD) pada tahun berjalan

10 Jumlah kegiatan kewirausahaan
mahasiswa yang menghasilkan produk
inovasi pada tahun berjalan

11 Jumlah mahasiswa asing program gelar
(degree) pada tahun berialan

12 Iurnlah mahasiswa asing program non-
gelar (non-degree) pada tahun beralan

13 iumlah mahasiswa yang mengikuti
pertuloran mahasiswa (inbound &
outbound) baik dengan PT dalam negeri
maupun Pf luar negeri pada tahun
be4alan

14 Jurnlah mahasiswa program Diptoma dan
51 yang melaksanakan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat pada
tahun be4alan

15 ]ur ah kegiatan pembinaan mental
kebangsaan pada tahun berjalan
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Sasaran Strategis

(1)

Iargel
UM

Iarget
rs
(s)(.1)

16 Jumlah mahasiswa yang mengikuti
program merdeka belaiar di luar kampus
pada tahun beralan

17 Jumlah alumni terlibat kegiatan
pengabdiar kepada masyarakat pada
tahun berialan

18 Persenl.ase alumni (tll) yang mengisi
tracer study

19 Persentase lulusan tepat waktu pada
tahun berjalan

20 Rata-rata lama studi lulusan 51 pada
tahun beiaian

2-1" Rerata IPK lulusan 51 pada tahun berjalan

22 Rerata skor kemampuan Bahasa Inggris
(TOEFLJike) lulusan pada talun berjalan

23 Persentase lulusan 51 dan Diploma fISl)
yang melan,utkan studi dalam rentang
waktu 1 tahun setelah lulus.

24 Persentaselulusanbersertifikat
kompetensi dan profesi pada tahun
be4alan

25 Persentase lulusan 51 dan Diploma (f91)
yang berhasil mendapal pekeridan
dengan gaji 1,2 kali UMK dalam waktu
kurang dari 6 bulan setelah lulus

26 Persentase lulusan S1 dan Diploma (t$1)
yang berhasil meniadi wiraswasta dmgan
pendapatar 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 lumlah lembaga multinasional pengguna

lulusan
30 Persentase lulusan (T$1) bekeria di badan

usaha tingkat multi nasional/
intemasional

31 Jumlah lembaga nasional pengguna
lulusan

32 Persentase lulusan fI91) beke4a di badan
usaha tingkat nasional atau berwirausaha
yang berizin.

33 Persentase lulusan OS1) bekerja sesuai
bidmg studi

34 Jumlnh unggahan data lowongan ke4a
tahun berialan ke dalam sistem inJormasi
pengelolaan kadr mahasiswa dan alumni.
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Sasaran Strategis

(1)

Indikator Kineria
Iarget

FS

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

36 Persentaseprodimenyelenggarakan
sistem pen aminan mutu pembelaiaran
pada tahur berjalan

37 Persentase prodi Sl dan Diploma yang
memasukkan Kewirausahaan sehagai
matakuliah wajib dalam kurikulumnya

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

39 Persentase dosen aktif menggurakan
SIPEJAII pada tahun be4alan
(melengkapi RI5. SAP, dan mengrsi
minimal 16 modul pertemuan)

,10 Jumlah dosen meniadi ketua tim kegiatan
pengembangan produk inovasi
pembelalarar oleh LP3 (lnobel)

41 Jumlah bahan ajar digital bersertifikat
HKI atau berlSBN yang terunggah dalam
sistem pusat inventory bahan aiar digital
UM

42 JuIr ah bahan ajar berJSBN karya dosat
atau mahasiswa UM yang terbit pada
tahun berialan

43 Jumlah judul tugas akhir/skdpsi/tesis/
disertasi yang menghasilkan produk
inovasi pada tahun berjalan

,14 Jumlah mahasiswa penerima beasisrwa

non APBN pada tahun berjalan

45 Junrlah penelitian dosen yg didanai
DRPM pada tahun beialan

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

47 ,umlah penelitian dosen dengan sumber
pendanaan dalam negeri selain oleh UM
dan DRPM pada tahun beialan

48 Jumlah penelitian dosen dengan sumber
pendanaan UM pada tahun be4alan

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

50 Jumlah paten granted pada tahun be4alan

51 Jumtah paten yang diajukan pada tahun
be4alan

90 90

35 35

90 90

produk 70 13

sistem 394 74
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2. Meningkatnya
Kualitas Dosen
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target
UM
(4)

farget
F5

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

53 ,umlah paten granted yang sudah
diaplikasikan, dihitung secara kumulatif
sampai dengan tahun berjalan.

54 Jumlah HKI luaran penelitian yang
granted pada tahun berialan

55 Jumlah kekayaan intelektual yanS
didaftarkan pada tahun berjalan

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

57 Jumlah iudul karya itmiah hasil penelitian
yang dipublikasikan pada rurnal
intemasional terindeks WoS atau Scopus
pada tahun berialan

58 Jumlah iudul karya ilmiah hasil penelitian
yang dipublikasikan pada prosiding
intemasional terindeks Scopus pada
tahun beialan

59 Jurnlah judul karya ilmiah hasit penelitian
yang dipublikasikan pada iurnal
intemasional terindeks selain Scopus
pada tahun berjalan

60 Jumtah judul karya ilmiah hasil penelitian
yang dipublikasikan pada prosiding
internasional terindeks selain WaS dan
Scopus pada tahun berialan

61 Jumiah judul karya ilmiah luaran
kegiatan pengabdian kepada masyarakat
yang dipublikasikan pada jurnal atau
prosiding internasional pada tahun
berialan

62 Jumlah iudul karya ilmiah hasil penelitian
yang dipublikasikan pada iurnal nasional
terakreditasi pada tahun berjalan

63 Jumlah judul karya ilmiah hasil penelitian
yang dipublikasikan pada prosiding
kegiatan ilmiah nasional pada tahun
be4alan

64 JuIr ah peneliti asing yang berkolaborasi
dalam aktivitas pmelitian maupun
publikasi karya ilmiah pada tahun
berjalan

65 Jumlah publikasi karya ilmiah yang
dihasilkan dari kolaborasi dengan peneliti
asing pada tahun berialan

66 Rerata sitasi SCOPUS per dosen

produk 5

produk 6

produt

produk

judul

1

205 100

330 150

B4 t6

23
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1
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farget
FS

Sasaran Strategis

67 Jumlah Luaran Lain Penelitian (TIG
Model, Prototype, Desain, Karya Seni,
Rekayasa Sosial) pada tahun berjalan

68 Jumlah kegiatan ilmiah tingkat
internasional dengan luaran produk b€r-
ISBN atau ber-ISSN pada tahun berjalan

69 Jumlah kegiatan itmiah tingkat nasional
dengan luaran produk berJSBN atau ber-
ISSN pada tahun berjalan

70 Rasio jun alt KBK dan iumlah dosen
tetap pada tahun beqalan

7-l Persentase KBK mengelola dana hibalr
penelitian dan pengaMian kepada
masyarakat pada tahun berjalan

72 Jumlah sarana penuniang penelitian
berupa Lahan/ Kebun Percobaan/ Lab/
Studio

73 Jun1ah laboratorium yang dilibatkan
dalam proses menghasilkan karya produk
inovasi pada tahun b€ialan

74 Jumlah iumal bereputasi terindeks
nasional (terakreditasi STNTA 52-56) yang
masih aktif sampai dengan akhir tahun
berjalan

75 Jumlah jurnal bereputasi terindeks global
yang masih aktif sampai dengan akhir
tahun be4alan

76 Jumlah kegiatan pengaMian kepada
masyarakat yang didanai DRPM pada
tahun berialan

z7 Jurdah kegiatan pengabdian kepada
masyarakat dengan sumber pendanaan
luar negeri pada tahun berialan

78 Jumlah kegiatan pengabdian kepada
masyarakat dengan sumber pendanaan
dalam negeri selain oleh UM & DRPM
pada tahun beralan

79 Jumlah kegiatan pengabdian kepada
masyarakat dengan sumber pendanaan
UM pada tahun beialan

80 Jumlah prototip€ industri yang dihasilkan
pada tahun berjalan

81 jumlah produk inovasi yang dihasilkan
pada tahun b€{alan

82 Jumlah inovasi yang penerapannya
berdampak setidaknya dalam skala
provinsi pada tahun berjalan

produk 220 +1

kegiatar 25 4

IASIO 5 5

100 100

unit 165 25

unit 7 1

jurnal 58 9

kegiatan 242 40

.iurnal

judui
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2 1

163. Meningkatnya
Kualitas
Kurikulum dan
Pembelajaran 8
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(2\

&3 Jumlah anggaran dari Kemristekbrin dan
Kemdikbud ditambah dengan dari
intemal PI yang digunakan untul
kegiatan pengembangan inovasi pada
tahun be4alan

U Nilai pendanaan dari Pemda atau
Kementrian selain Kemristekbrin dan
Kemdikbud yang digunakan untul(
mendukung kegiatan penelitian,
pengembaagan, dan inovasi pada tahun
berjalan

85 Nilai pendanaan dari pihak srwasta (non
APBN) yang digunalan untul
mendukung kegiatan penelitian,
pengembangan, dan inovasi pada tahun
berialan

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

87 Nilai total anggaran untuk mendukung
kegiatan penelitian, pengembangan, dan
inovasi pada tahun be4alan

88 Jumlah HKI luaran kegiatan pengabdian
kepada masyarakat yang granted pada
tahun berralan

89 Jumiah buku luamn kegiatan pengaMian
kepada masyaralat pada tahun berialan

90 jur ah ludul karya ilmiah luaran
kegiatan pengabdian kepada masyarakat
yang dipublikasikan pada iurnal nasional
terakreditasi pada tahun berfalan

9-l Jumlah judul karya ilmiah luaran
kegiatan pmgabdian kepada masyarakat
yang dipublikasikan pada iurnal nasionat
ddak teralceditasi (berlSSN) pada tahun
berjalan

92 Jumlah judul karya ilmiah luaran
kegiatan pengabdian kepada masyarakat
yang dpublikasikan pada prosiding
kegiatan ilmiah nasional pada tahun
beialan

93 Jumlah mitra baru berbadan hukum
dampak dari kegiatan pengaMian
kepada masyarakat pada taiun bedalan

94 Junrlah produk tersertifikasi/
terstandirisasi luaran kegiatan
pengabdian kepada masyarakat pada
tahun berialan

iuta 42000 995

iuta 250 47
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juta 100 1B

iuta 42000 995

produk 84 40
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Sasaran Strategis

(1)

Indikator Kineria

(2)

Iargel
FS

95

96

97

Jumlah publikasi kegiatan pengabdian
kepada masyarakat di media massa
nasional dan internasiona[ pada tahun
berjalan

,umlah luaran penelitian dan abdimas
berupa karya terapan dtau karyd seni
s6uai kriteda IKU 2020 pada tahun
berialan

Jumtah kegiatan Program Pelat'rhan
Keprofesian Berkelanjutar (PPKB)

Pascastudi

Pers€ntase Prodi terakreditasi A dan atau
Unggul
Persentase program studi 51 dan Diploma
yang memiliki altrcditasi atau sert fikat
internasional yang diakui pemerintah dan
masih berlaku pada tahun bedalan.

Jumlah program studi aktif pada tahun
berjalan (kumulatif)

Jumlah prodi 51 yang melaksanakan
program merdeka belaiar pada tahun
berjalan

Rasio Dosen-Mahasis'wa

Persentase dosen berkualifikasi 53

Persentase dosen dengan iabatan guru
besar

Persentase dosen dengan jabatan lektor
kepala

Persentase dosen penerima sertifikat
pendidik
Persentase dosen t€tap memitiki sertifikat
kompetensi/profesi yang diakui oleh
industri dan dunia ke4a
Persentase dosen tetap berasal dari
kalangan praktisi profesional, dunia
industri, 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 Q5100 berdasarkan bidang
ilmu (Q6100 by subi€ct).

Pers€ntase dosen yang berkegiatan
tridarma di kampus lain.

Jumlah dosen asing yang masih aktif
melaksanakan kegiatan tridharma di
lingkungan Utrv1, dihitung secara
kumulatif pada tahun berjalan

produk 115 21

12

iudul 115 27

61,4 75

10

4. Meningkatnya 98
Kualitas
Manajemen dan I
Tata Kelola
Kelembagaan

100

101

102

103

104

105

106

107

108

110

111

prodi 720

prodi 59

1:34

44

1:35

+1,

t2

20

11

1

2

11

raslo

%

31,35 21

B1 70

77 77

%

109

1

2

% 11

33

'/.

172 orang 1,7 1
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target
UM

I'ar8et
ljs

113

lr,1

115

1"t9

120

121

122

123

124

125

127

128

Jumlah prestasi/ rekognisi dosen pada
tahun beialan
Rasio Tenaga laboran /Teknisi terhadap

Jumlah Laboratorium
Persmtase dosen yang membina
mahasiswa yang berhasil meraih prestasi
paling rendah tingkat nasional.

Jumlah kerjasama bidang pendidikan

Jumlah keiasama bidang penelitian

lumlah kerjasama bidang pengabdian
kepada masyarakat

Jumlah keiasama dengan Perguruan
Tinggi yang masut dalam Top 100 QS
WUR by Subjects

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

Jumlah kerjasama penelitian yang
dilakukan dengan DU/DI yang masih
aktif sampai dengan akhir tahun berjalan

iumlah kerjasama penelitian dengan
perguruan tinggi di dalam negeri atau
lembaga riset non pemerintal yang masih
aktif sampai dengan akhir tahun bEalan

Jumlah kerlasama penelitian dengan
lembaga pemerintah atau pemda yang
masih aktif sampai dengan akhir tahun
betalan

Jumlah kerjasama dengan DU/DI dalam
bidang pengaHian kepada masyarakat
yang masih aktif sampai dengan akhir
tahun be4alan

Jumtah keiasama dengan lembaga
pemerintah atau pemda dalam bidang
pengabdian kepada masyarakat yang
masih aktif sampai dengan akhir tahun
berjalan

Rasio Mitra dan PI(S aktif pada tahun
berialan

Jumlah mitra DU/DI yang memiliki
p€ian ian k€4asama yang masih aktif
sampai akhir tahun berialan

Jumtah mitra perguruan tinggi yang
memiliki perian ian kedasama yang masih
aktif sampai akhir tahun berialan

Jumlah mitra institusi luar negeri yang
memiliki perjanjian kerlasama yang masih
aktif sampai akhir tahun beialan

keriasama 110 20

kerjasama L23 23

rasro

4

1 1

unrt 70 13

unit 70 13

rckognisi

rasio

kerjasama
kedasama

keriasama

420 50

0,5 0,5

5 5

116

117

118

350

115

105

66

21

20

13

5

keiasama 70

keriasama 23

kerlasama 15

keriasama 25

kerjasama 22

3

126

129
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Sasaran Strate8is

(1)

lndikdtor Kineria

(2)

target
UM
(4)

farget
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5

130

131

132

133

lU

135

136

Jumlah mitra kementerian/lembaga
pemerintah dan pemda yang memiliki
pe4anjian ke4asama yang masih aktil
pada tahun b€rialan

Jumtah dosen yang menjadi PIC dalam
program pembinaan satuan pendidilan
oleh LfzM
Jumlah dosen yang meniadi PIC dalam
program pembinaan desa atau kelompok
masyarakat oleh LP2M
Persentase program studi 51 dan D1/D3/
D2 yang melaksanakan keia sama
dengan mitra sesuai standar IKU 2020

Nilai Kontmk Kegiatan Non Penelitian
pada tahun b€4alan

Nilai pendapatan hasil unit bisnis pada
tahun beialan

Jumlah unit usaha/ kegiatan yang
memiliki kegiatan berwi rausaha berbasis
penelitian, fengembangan ddn inovasi.

Jumlah dosen pembina startup oleh LP2M

Jumlah dosen pembina spinoff oleh LP2M

Jumlah laboratorium yang mendapatkan
sertifikasi/ akred i tasi yang masih aktif
sampai dengan akhir tahun berjalan

Skor akuisisi data Greenmetrics
b€rdasarkan penilaian oleh Tim UM
Cren Campus

Rp 10.613.732.000,00

1.937.340.000,00R

unit

52 52

unit

u nit

70

14 3

2500 467iuta

iuta

unit

unit
unit
unit

80/100 80/100

1

1

8

8

2

137

138

739

140
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