
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

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

selaku atasan pihak pertama, selaniutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencana;rn. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta meLakukan evaluasi

terhadap capaian kineria dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
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Nama : Drs. Slamet Sujud Purnawan ]ati, M.Hum
|abatan : Kepala UPT Pusat Pengkajian Pancasila

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd

Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang
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LAMPIRAN
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KEPALA UPI PUSAT PENGKAIIAN PANCASILA

DENGAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TARGET KINERIA

Jumlah kegiatan pembinaan mental
kebangsaan pada tahun berjalan

kegiatan 24

lumlah kegiatan Sarasehan

Nasional Pancasila pada tahun
berialan

kegiatan

1.

4

Jumlah kegiatan Diseminasi
Nasional Pancasila pada tahun
berjalan

kegiatan

Meningkatnya Kualitas
Lulusan

Jumlah kegiatan santiaji Nasional
Pancasila pada tahun berjalan

kegiatan

.)

1

94
Jumlah buku referensi/ monograf /
book chapter yang diterbitkan
pada tahun berialan

judur

Jumlah kegiatan ilmiah tingkat
nasional dengan luaran produk
ber-ISBN atau ber-155N pada tahun
berjalan

kegiatan 242

1

1

Meningkatnya Kualitas
Dosen

kegiatanJumlah kegiatan workshop/ diklat
nasional

judul

Meningkatnya kualitas
kurikulum dan
pembelajaran

Jumlah dotobase e-book

kerjasama 355
lumlah kerjasama di bidang
pendidikan

71.4
lumlah kerjasama di bidang
pengabdian kepada masyarakat

kerjasama

kerjasama 25

Jumlah kerjasama penelitian
dengan lembaga pemerintah atau
pemda yang masih aktif sampai
dengan akhir tahun berialan

721

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

kerjasama

129 Iunit

Meningkatnya Kualitas
Manajemen dan Tata
Kelola Kelembagaan

Jumlah mitra kementerian/
lembaga pemerintah dan pemda
yang memiliki perianjian kerjasama

1

t

t

1

I
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Target

UM
Target UPT
P2Pancasila

5



yang masih aktif pada tahun
berjalan
Nilai Kontrak Kegiatan Non
Penelitian pada tahun berialan

juta 2750

Satuan

5
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