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PERJANJIAN KINERIA TAHI,JN 2021

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

Nama : kof. Dr. Ery Tri Djatmika R.W.W., M.A., M.Si

Jabatan : Direktur Parasarjana

untuk selanjutrrya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

fabatan
: Prof. Dr. AH. Rofi'uddio M.Pd
: Rektor Universitas Negeri Malang

selaku atasan pihak pertama, selanjutrrya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewuiudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran pe4anjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencaruran. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kine4a tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK
PERTAMA.

Malang, 3 Febru ai 2021,
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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.



Target Kinerja

1. Meningkahya
Kualitas
Lulusan

2. Meningkatnya
Kualitas Dosen

18 Persentase alumni ([}1) yang
mengisi tracer study

19 Pers€ntas€ lulusan t€pat waktu pada
tahun beialan

24 Pers€ntaselulusanbersertifikat
komIretensi dan profesi pada tahun
berialan

30 Persentase lulusan (T$1) bekeria di
badan usaha tingkat multi
nasional/ internasional

32 Persentase lulusan flS1) bekerja di
badan usaha tingkat nasional atau
berwirausaha yang berizin.

33 Persentase lulusan (ISl ) bekerja
sesuai bidang studi

34 Jurnlah unggahan data lowongan
ke4a tahur beialan ke dalam sistem
informasi pengelolaan karir
mahasiswa dan alumni.

36 Persentaseprodi menyelenggarakan
sistem peniaminan muhl
pembelajaran pada tahun be4alan

39 Persentase dosen aktif menggunakan
SIPEJAR pada tahun b€rjalan
(melengkapi R[5, SAP, dan mengrsi
minimal 16 modul pertemuan)

t() Jumlah dosen menjadi ketua tim
kegiatan pengembangan produk
inovasi pembelaiaran oleh LP3
(Inobel)

41 Jumlah bahan aiar digital b€rs€rtifikat
HKI atau b€rlSBN yang terunggah
dalam sistem pusat inventory bahan
aiar digital UM

45 JuII ah penelitian dosen yg didanai
DRPM pada tahun berialan

tA Jufi ah p€nelitian dosen dengan
sumber pendanaan UM pada tahun
beriatan

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

54 Jumlah HKI luaran pmelitian yang
granted pada tahun be4alan

55 Jumlah kekayaan intelektual yang
didaftarkan pada tahun berialan
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(1)

Sasaran Strategis

56 Jumlah buku
refermsi / monograf/ bookchapter
yang diterbitkan pada tahun berjalan

57 Jumlah judul karya ilmiah hasil
penelitian yang dipublikasikan pada
jumal intemasional terindeks WoS
atau Scopus pada tahun berjalan

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

59 Jumlah judul karya ilmiah hasil
penelitian yang dipublikasikan pada

iumal intemasional terindeks selain
ftopus pada tahun berjalan

60 Jumlah iudul karya itmiah hasil
penelitian yang dipublikasikan pada
prosiding intemasional terindeks
selain WoS dan Scopus pada tahun
berialan

61 Jumlah judul karya ilmiah luaran
kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang dipublikasikan pada

iumal atau prosiding i nternasional
pada tahun berjalan

62 Jumlah ludul karya ilmiah hasil
penelitian yang dipublikasikan pada
jumal nasional terakred itasi pada
tahun beralan

63 Jumlah judul karya ilmiah hasil
pen€litian yang dipublikasikan pada
prosiding kegatan ilmiah nasional
pada tahun berjalan

64 Jumlah peneliti asing yang
berkolaborasi dalam aktivitas
penelitian maupun publikasi karya
ilmiah pada tahun beialan

65 Jumlah publikasi karya ilmiah yang
dihasilkanda kolaborasidmgan
peneliti asing pada tahun berialan

6 Rerata sitasi SCOPUS per dosen
67 Jumlah Luaran Lain Penelitian (TTG,

Model Prototype, Desain, Karya Seni,
Rekayasa Sosial) pada tahun be4alan

69 Jumlah kegiatan ilmiah tingkat
nasional dengan luaran produk ber-
ISBN atau ber-l5sN pada tahun
berialan

70 Rasio iumlah KBK dan iurnlah dosen
tetap pada tahun berialan
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3. Meningkatnya 78
Kualitas
Kurikulum dan
Pembelaiaran

79

83

84
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91

Persentase KBK mengelola dana
hibah penelitian dan pengaMian
kepada masyarakat pada tahun
berjalan

Jumlah sarana penuniang penelitian
berupa Lahan/ Kebun Percobaan/
Lab/ Studio
Jumlah jumal bereputasi terindeks
nasional (terakreditasi SINTA 52-56)
yang masih aktif sampai dengan akhir
tahun berjalan

Jumlah kegiatan grengabdian kepada
masvarakat dengan sumber
pendanaan dalam negeri selain oleh
UM & DRPM pada tahun berlalan

Iumlah kegiatan pengabdian kepada
masyarakat dengan zumber
pendanaan UM pada tahun berialan

Jumlah anggaran dari Kemristekbrin
dan Kemdikbud ditambah dengan
dari internal PI yang digunakan
untuk kegiatan pengembangan
inovasi pada tahun berjalan
Nilai p€ndanaan dari Pemda atau
Kementrian selain Kemristekbrin dan
Kemdikbud yang digunalan untuk
mendukung kegiatan penelitian,
pengembangan, dan inovasi pada
tahun be4alan

Nilai pendanaan dari pihak swasta
(non APBN) yang digunakan untuk
mendukung kegiatan penelitiarL
pengembarga+ dan inovasi pada
tahun be4alan

Jumlah HK[ luaran kegiatan
pengabdian kepada masyarakat yang
granted pada tahun beralan

Jumlah buku luaran kegiatan
pengabdian kepada masyarakat pada
tahun berialan

Jumlah iudui karya ilmiah luaran
kegiatan pengaMian kepada
masyarakat yang dipublikasikan pada
jurnal nasional terakreditasi pada
tahun beqalan
Jur ah,udul karya ilniah luaran
kegiatan pengaMian kepada
masyarakat yang dipubtikasikan pada
jumal nasional tidak terakreditas i
(berISSt{) pada tahun beqalan
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Sasaran Strategis

(1)

'I-arget

Pascasarjana
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Indikator Kineria

(1)(3)
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Jumlah ludul karya ilmiah luaran
kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang dpubtkasikan pada
prosiding kegiatan ilmiah nasional
pada tahun berjalan
Jumtah publikasi kegiatan
pengabdian kepada masyarakat di
media massa nasional dan
intemasional pada tahun beridan
Jumlah luaran penelitian dan aMimas
berupa karya terapan dtdu karya seni
sesuai kriteria IKU 2020 pada tahun
berialan
Persentas€ Prodi terakreditasi A dan
atau Unggul

Jumlah program studi aktif pada
tahun bedalan (kumulato
Rasio Dosen-Mahasiswa
Persentase dosen berkualifikasi S3

Persentas€ dos€n dengan iabatan guru
besar
Persentase dosen dengan ,abatan
lektor kepala

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

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

Persentase dosen yang memiliki
pengalaman bekeria sebagai pral,tisi
di dunia industri dalam 5 (lima)
talun terakfur

Persentase dosen yang berkegiatan
tridarma di QS100 berdasarkan
bidang ilmu (QS100 by subject).

Persentase dosen yang berkegiatan
tddarma di kampus lain.

Jumlah prestasi/rekognisi dosen pada
tahun beriaian
Persentase dosen yang membina
mahasiswa yang berhasil meraih
prestasi paling rendah tingkat
nasional.

Jumlal keriasama bidang pendidikan

Jurnlah ke4asama bidang penelitian

61,,4 61,4

prodi -120

iudul 115

produk 115

l:30
45

9,80

r€kognisi

11

kerjasama
keriasama

1

1

1

3

4. Meningkatnya
Kualitas
Malajemen dan
Tata Kelola
Kelembagaan raslo
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Iarget
UM

Satuan

124 Jumlah kerjasama dengan DU/DI keriasama
dalam bidarg pengabdian kepada
masyarakat yang masih aLtif sampai
dengan akhir tahun be4alan

125 Jumlah kerjasama dengan lembaga keriasama
pemerintah atau pemda dalam bidang
pengabdian kepada masyarakat yang
masih aktif sampai dengan akhir
tahun beqalan

126 Rasio Mitra dan PI(S altif pada tahun rasio
be4atan

134 Nilai Kontrak Kegiatan Non iuta
Penelitian pada tahun berjalan

1tl0 Skor akuisisi data Creenmetrics
berdasarkan penilaian oleh Tim UM
Green Campus
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Pagu Anggaran Tahun 2021

PNBP/BLU Rp 3.605.496.000,00

25 80/100

Malang, 3 Februari 2021

Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. Ery Tri Djatrnika R.W.W., M.A., M.Si
NIP 196106111986011001

BOPTN

Negeri Malang,

din, M.Pd
NIP 195203031985031002

An aran

Total 3.605.496.000,00R

-6-

Sasaran StrateBis Indikator Kine4a
Idrget

Pasrasarjana

tL\ i 16\0) (2) (3)

Sumber Dana


