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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Visi – Misi Pascasarjana 

Visi Pascasarjana 

 Visi Pascasarjana UM 2020-2024 yang disusun berdasarkan Visi UM 2020-2024 

sebagaimana terdapat dalam Statuta UM 2018 adalah sebagai berikut. 

Menjadi institusi pascasarjana unggul dan rujukan dalam penyelenggaraan program magister 

dan program doktor multidisiplin serta pendidikan profesi guru. 

 

Misi Pascasarjana 

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Pascasarjana UM memiliki misi sebagai 

berikut. 

(1) Menyelenggarakan pendidikan berkarakter dan pembelajaran berbasis kehidupan yang 

mengembangkan kemandirian belajar, kemampuan berpikir kritis dan kreatif dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif, dan mengoptimalkan pemanfaatan 

teknologi.  

(2) Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, kependidikan multidisiplin, dan kesejahteraan masyarakat.  

(3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan 

masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan bidang kependidikan.  

(4) Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan untuk 

peningkatan kualitas berkelanjutan.  

 

1.2 Kondisi Umum Pascasarjana 

Penyelenggaraan layanan akademik prodi yang bermutu dan berdaya saing diarahkan 

pada upaya memperluas daya tampung serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua 

peserta didik dari berbagai golongan masyarakat, baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi 

tempat tinggal, tingkat kemampuan intelektual, maupun kondisi fisik jasmaninya. Peningkatan 

daya tampung dalam hal ini diikuti dengan kualitas layanan akademik yang prima sampai pada 

tingkat prodi. Misi ini diarahkan untuk menghasilkan lulusan prodi yang bermutu dan berdaya 

saing tinggi. 

Penyelenggaraan proses akademik dan layanan administratif yang bermutu dalam 

rangka menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi memerlukan kompetensi dosen dan 
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tenaga kependidikan yang bermutu pula. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu senantiasa 

dilakukan, baik melalui pelatihan, workshop, seminar, dan pendidikan lanjut. 

Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing diarahkan untuk menghasilkan lulusan 

yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, menghasilkan karya-karya akademik yang bermutu 

dan relevan dengan kebutuhan pembangunan sehingga Pascasarjana UM dapat menjadi 

rujukan dalam pengembangan program studi di Pascasarjana.. Peningkatan mutu, relevansi, 

dan daya saing tersebut diarahkan untuk mencakup tiga bidang tridharma perguruan tinggi. 

Peningkatan mutu dan relevansi pada bidang pendidikan, diukur dari pencapaian 

kecakapan akademik dan non-akademik yang lebih tinggi, yang memungkinkan lulusan dapat 

bersikap proaktif terhadap perubahan masyarakat dalam berbagai bidang, baik di tingkat lokal, 

nasional, maupun global. Kurikulum program studi terus menerus disesuaikan dengan tuntutan 

perkembangan masyarakat, proses pembelajaran harus terus menerus ditingkatkan kualitasnya, 

dan pembinaan ekstra kurikuler juga harus mengacu pada pengembangan kreativitas, dan 

kepemimpinan mahasiswa. Selain itu, pembinaan kecakapan hidup juga perlu dikembangkan 

agar lulusan memiliki kemandirian dan keterampilan untuk menghadapi tantangan kehidupan 

yang terus berkembang. Upaya mengembangkan pembinaan kecakapan hidup akan dilakukan 

secara terintegrasi dalam kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler. 

Peningkatan mutu dan relevansi pada bidang penelitian dan pengembangan ilmu 

diarahkan sedemikian rupa sehingga Pascasarjana UM mampu menghasilkan karya-karya 

akademik unggul  yang dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi 

maupun jurnal internasional bereputasi. Peningkatan mutu dan relevansi pada bidang 

pengabdian kepada masyarakat diarahkan agar Pascasarjana UM mampu meningkatkan ke-

sejahteraan dan daya saing masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Dengan demikian, juga diharapkan agar Pascasarjana UM semakin dipercaya sebagai mitra 

kerja, baik oleh instansi pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, dunia industri serta lembaga 

masyarakat lainnya.  

Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik diarahkan pada penguatan 

kapasitas Pascasarjana UM sebagai organisasi pendidikan tinggi yang sehat, mandiri, dan 

akuntabel, serta memiliki citra yang sangat positif di masyarakat sebagai perguruan tinggi yang 

berkualitas. 
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BAB II 

PROGRAM KERJA 

 

2.1 Rencana Kerja Strategis Pascasarjana 

Rencana Strategis Bisnis (Renstra Bisnis) Pascasarjana UM 2020-2024 dijabarkan dari 

Rencana Induk Pengembangan (RIP) UM 2011-2030 dan Renstra Bisnis UM 2020-2024. 

Berdasarkan substansi Tahap Kedua RIP UM tahun 2016-2030, gambaran umum Pascasarjana 

UM, kinerja Pascasarjana, analisis lingkungan, dan merujuk pada tujuan strategis program 

pendidikan tinggi yang dirumuskan dalam Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

dengan tema ‘Daya Saing Regional’, Renstra Bisnis Pascasarjana UM 2020-2024 menetapkan 

urutan prioritas program sebagai berikut. 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran  pascasarjana yang berkualitas tinggi di 

bidang ilmu pendidikan; humaniora; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu sosial; 

teknologi dan kejuruan; seni; serta olah raga dan kesehatan untuk mengembangkan potensi 

dan kepribadian mahasiswa yang unggul secara nasional dan regional; 

2. Menyelenggarakan penelitian untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 

ilmu pendidikan;  humaniora; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu sosial; teknologi 

dan kejuruan; seni; serta olah raga dan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat,  dan mendapatkan pengakuan nasional dan internasional; 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pengamalan dan pembudayaan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang ilmu pendidikan; humaniora; matematika; ilmu 

pengetahuan alam; ilmu sosial; teknologi dan kejuruan; seni; serta olah raga dan kesehatan 

untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 

4. Menyelenggarakan tatapamong pascasarjana yang tangguh, akuntabel, dan transparan dan 

memperkuat kemitraan dalam rangka meningkatkan kualitas berkelanjutan. 

 

Tujuan Strategis Pascasarjana 

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan profesional yang bertakwa, 

berakhlak mulia, cerdas, mandiri, memiliki komitmen kebangsaan, dan mampu 

berkembang secara berkelanjutan.  

2. Meningkatkan hasil karya akademik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

kependidikan multidisiplin yang bermutu dan unggul.  
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3. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil kajian dan penelitian 

untuk mendukung pengembangan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

memajukan kesejahteraan masyarakat.  

4. Menghasilkan kinerja institusi yang otonom, akuntabel, dan transparan berbasis teknologi 

informasi untuk peningkatan kualitas berkelanjutan.  

 

Sasaran Strategis Pascasarjana 

Sasaran Strategis 1  :  Meningkatnya kualitas pembelajaran melalui penerapan 

pembelajaran inovatif dengan mengoptimalkan pemanfaatan 

teknologi dan kualitas layanan kemahasiswaan.  

Sasaran Strategis 2  :  Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian ilmu 

pengetahuan, teknologi, serta bidang kependidikan yang 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan 

masyarakat.  

Sasaran Strategis 3  :  Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengabdian kepada 

masyarakat berbasis hasil kajian dan penelitian melalui 

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang 

kependidikan.  

Sasaran Strategis 4  :  Terselenggaranya tata pamong yang otonom, akuntabel, dan 

transparan berbasis teknologi informasi untuk peningkatan 

kualitas berkelanjutan.  

2.2 Perjanjian Kinerja Pascasarjana 

Perjanjian kinerja Pascasarjana tahun 2021 yang dilakukan pada awal tahun dipaparkan 

pada Tabel 2.1 berikut ini. 

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pascasarjana 2021 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Satuan 

Target 

UM 

Target 

Pascasarjana 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Meningkatnya 

kualitas dan 

kuantitas 

penelitian ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, dan 

seni, serta bidang 

kependidikan 

yang bermanfaat 

bagi 

pengembangan 

ilmu dan 

Jumlah kekayaan intelektual 

yang didaftarkan pada tahun 

berjalan 

produk 220 1 

Jumlah HKI luaran penelitian 

yang granted pada tahun 

berjalan 

produk 125 1 

Jumlah buku 

referensi/monograf/bookchapter 

yang diterbitkan pada tahun 

berjalan 

judul 87 1 

Jumlah judul karya ilmiah hasil 

penelitian yang dipublikasikan 

pada jurnal internasional 

judul 800 4 
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Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Satuan 

Target 

UM 

Target 

Pascasarjana 

(1) (2) (3) (4) (5) 

kesejahteraan 

masyarakat 

terindeks selain Scopus pada 

tahun berjalan 

Jumlah judul karya ilmiah hasil 

penelitian yang dipublikasikan 

pada jurnal nasional 

terakreditasi pada tahun 

berjalan 

judul 1700 29 

Jumlah Luaran Lain Penelitian 

(TTG, Model/ prototype, 

Desain, Karya Seni, Rekayasa 

Sosial) pada tahun berjalan 

produk 220 1 

Jumlah sarana penunjang 

penelitian berupa Lahan/ Kebun 

Percobaan/ Lab/ Studio 

unit 315 2 

Meningkatnya 

Kualitas Dosen 

Jumlah anggaran dari 

Kemristekbrin dan Kemdikbud 

ditambah dengan dari internal 

PT yang digunakan untuk 

kegiatan pengembangan inovasi 

pada tahun berjalan 

% 40 1 

Jumlah buku luaran kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 

pada tahun berjalan 

% 54 1 

Jumlah dosen menjadi ketua 

tim kegiatan pengembangan 

produk inovasi pembelajaran 

oleh LP3 (Inobel) 

% 110 1 

Jumlah judul karya ilmiah hasil 

penelitian yang dipublikasikan 

pada jurnal internasional 

terindeks WoS atau Scopus 

pada tahun berjalan 

% 200 1 

Jumlah judul karya ilmiah hasil 

penelitian yang dipublikasikan 

pada prosiding internasional 

terindeks Scopus pada tahun 

berjalan 

% 800 3 

Jumlah judul karya ilmiah hasil 

penelitian yang dipublikasikan 

pada prosiding internasional 

terindeks selain WoS dan 

Scopus pada tahun berjalan 

% 800 4 

Jumlah judul karya ilmiah hasil 
penelitian yang dipublikasikan 

% 1150 19 
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Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Satuan 

Target 

UM 

Target 

Pascasarjana 

(1) (2) (3) (4) (5) 

pada prosiding kegiatan ilmiah 

nasional pada tahun berjalan 

Jumlah judul karya ilmiah 

luaran kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang 

dipublikasikan pada jurnal 

nasional tidak terakreditasi 

(berISSN) pada tahun berjalan 

% 115 1 

Jumlah jurnal bereputasi 

terindeks nasional (terakreditasi 

SINTA S2-S6) yang masih 

aktif sampai dengan akhir tahun 

berjalan 

% 58 3 

Jumlah kegiatan ilmiah tingkat 

nasional dengan luaran produk 

ber-ISBN atau ber-ISSN pada 

tahun berjalan 

% 242 6 

Jumlah kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat dengan 

sumber pendanaan dalam 

negeri selain oleh UM & 

DRPM pada tahun berjalan 

% 300 1 

Jumlah kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat dengan 

sumber pendanaan UM pada 

tahun berjalan 

% 300 1 

Jumlah luaran penelitian dan 

abdimas berupa karya terapan 

atau karya seni sesuai kriteria 

IKU 2020 pada tahun berjalan 

% 115 1 

Jumlah peneliti asing yang 

berkolaborasi dalam aktivitas 

penelitian maupun publikasi 

karya ilmiah pada tahun 

berjalan 

% 107 1 

Jumlah penelitian dosen dengan 

sumber pendanaan UM pada 

tahun berjalan 

% 1100 5 

Jumlah penelitian dosen yg 

didanai DRPM pada tahun 

berjalan 

% 130 1 

Jumlah prestasi/rekognisi dosen 

pada tahun berjalan 
% 553 3 

Jumlah publikasi karya ilmiah 

yang dihasilkan dari kolaborasi 
% 107 1 
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Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Satuan 

Target 

UM 

Target 

Pascasarjana 

(1) (2) (3) (4) (5) 

dengan peneliti asing pada 

tahun berjalan 

Nilai pendanaan dari Pemda 

atau Kementrian selain 

Kemristekbrin dan Kemdikbud 

yang digunakan untuk 

mendukung kegiatan penelitian, 

pengembangan, dan inovasi 

pada tahun berjalan 

% 250 1 

Nilai pendanaan dari pihak 

swasta (non APBN) yang 

digunakan untuk mendukung 

kegiatan penelitian, 

pengembangan, dan inovasi 

pada tahun berjalan 

% 250 1 

Nilai pendanaan penelitian di 

luar hibah DRPM/Ditlitabmas 

pada tahun berjalan 

% 250 1 

Persentase dosen tetap memiliki 

sertifikat kompetensi/profesi 

yang diakui oleh industri dan 

dunia kerja; 

% 77 77 

Persentase dosen yang 

berkegiatan tridarma di kampus 

lain. 

% 11 11 

Persentase dosen yang 

berkegiatan tridarma di QS100 

berdasarkan bidang ilmu 

(QS100 by subject). 

% 2 2 

Persentase dosen yang 

membina mahasiswa yang 

berhasil meraih prestasi paling 

rendah tingkat nasional. 

% 5 5 

Persentase dosen yang memiliki 

pengalaman bekerja sebagai 

praktisi di dunia industri dalam 

5 (lima) tahun terakhir 

% 3 3 

Persentase KBK mengelola 

dana hibah penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 

pada tahun berjalan 

% 100 100 

Rasio jumlah KBK dan jumlah 

dosen tetap pada tahun berjalan 
% 5 5 

Rerata sitasi SCOPUS per 

dosen 
% 10000 5 
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Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Satuan 

Target 

UM 

Target 

Pascasarjana 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Meningkatnya 

Kualitas 

Kurikulum dan 

Pembelajaran 

Persentase dosen aktif 

menggunakan SIPEJAR pada 

tahun berjalan (melengkapi 

RPS, SAP, dan mengisi 

minimal 16 modul pertemuan) 

% 100 100 

Jumlah bahan ajar digital 

bersertifikat HKI atau berISBN 

yang terunggah dalam sistem 

pusat inventory bahan ajar 

digital UM 

% 1100 5 

Persentase prodi 

menyelenggarakan sistem 

penjaminan mutu pembelajaran 

pada tahun berjalan 

% 100 100 

Meningkatnya 

Kualitas Lulusan 

Jumlah unggahan data 

lowongan kerja tahun berjalan 

ke dalam sistem informasi 

pengelolaan karir mahasiswa 

dan alumni. 

Sistem 90 10 

Persentase alumni (TS-1) yang 

mengisi tracer study 
% 80 80 

Persentase lulusan (TS-1) 

bekerja di badan usaha tingkat 

multi nasional/internasional 

% 1 1 

Persentase lulusan (TS-1) 

bekerja di badan usaha tingkat 

nasional atau berwirausaha 

yang berizin. 

% 80 80 

Persentase lulusan (TS-1) 

bekerja sesuai bidang studi 
% 60 60 

Persentase lulusan bersertifikat 

kompetensi dan profesi pada 

tahun berjalan 

% 78 78 

Persentase lulusan tepat waktu 

pada tahun berjalan 
% 55 55 

Meningkatnya 

Kualitas 

Manajemen dan 

Tata Kelola 

Kelembagaan 

Jumlah kerjasama dengan 

DU/DI dalam bidang 

pengabdian kepada masyarakat 

yang masih aktif sampai 

dengan akhir tahun berjalan 

% 110 1 

Jumlah kerjasama dengan 

lembaga pemerintah atau 

pemda dalam bidang 

pengabdian kepada masyarakat 

yang masih aktif sampai 

dengan akhir tahun berjalan 

% 123 1 
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Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Satuan 

Target 

UM 

Target 

Pascasarjana 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Rasio Mitra dan PKS aktif pada 

tahun berjalan 
% 1 1 

Nilai Kontrak Kegiatan Non 

Penelitian pada tahun berjalan 
% 2500 12 

Skor akuisisi data Greenmetrics 

berdasarkan penilaian oleh Tim 

UM Green Campus 

% 25 80/100 

Persentase dosen tetap berasal 

dari kalangan praktisi 

profesional, dunia industri, atau 

dunia kerja. 

% 1 1 

Persentase Prodi terakreditasi A 

dan atau Unggul 
% 61 61 

Jumlah program studi aktif 

pada tahun berjalan (kumulatif) 
% 120 3 

Meningkatnya 

kualitas 

pembelajaran 

melalui 

penerapan 

pembelajaran 

inovatif dengan 

mengoptimalkan 

pemanfaatan 

teknologi dan 

kualitas layanan 

kemahasiswaan 

Rasio dosen-mahasiswa rasio 1:30 1:30 

Persentase dosen berkualifikasi 

S3 
% 45 45 

Persentase dosen dengan 

jabatan Lektor Kepala 
% 44 44 

Persentase dosen dengan 

jabatan Guru Besar 
% 10 10 

Persentase dosen penerima 

sertifikat pendidik 
% 86 86 

Meningkatnya 

kualitas 

penyelenggaraan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

berbasis hasil 

kajian dan 

penelitian 

melalui 

penerapan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi serta 

bidang 

kependidikan 

Jumlah judul karya ilmiah 

luaran kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang 

dipublikasikan pada jurnal 

nasional terakreditasi pada 

tahun berjalan 

judul 54 1 

Jumlah judul karya ilmiah 

luaran kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang 

dipublikasikan pada jurnal atau 

prosiding internasional pada 

tahun berjalan 

judul 54 1 

Jumlah judul karya ilmiah 

luaran kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang 

dpublikasikan pada prosiding 

kegiatan ilmiah nasional pada 

tahun berjalan 

judul 54 1 
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Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Satuan 

Target 

UM 

Target 

Pascasarjana 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Jumlah HKI luaran kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 

yang granted pada tahun 

berjalan 

produk 54 1 

Jumlah publikasi kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 

di media massa nasional dan 

internasional pada tahun 

berjalan 

judul 115 1 

Terselenggaranya 

tata pamong 

yang otonom, 

akuntabel, dan 

transparan yang 

menjamin 

peningkatan 

kualitas 

berkelanjutan 

Jumlah kerjasama bidang 

pendidikan 
kerjasama 350 2 

Jumlah kerjasama bidang 

penelitian 
kerjasama 115 1 

 

2.3 Rincian Alokasi Anggaran Pascasarjana 2021 

Alokasi pagu anggaran Pascasarjana tahun 2021 untuk mendukung operasional 

kegiatan dipaparkan pada Tabel 2.2 berikut ini. 

Tabel 2.2 Alokasi Anggaran Pascasarjana 2021 

 

Kode / Akun 
Uraian Suboutput / Komponen / Subkomponen / 

Detail Belanja 
 Pagu (Rp)  

4471 
Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan 

Tinggi 
 

4471.RAA Sarana Bidang Pendidikan  

4471.RAA.001 Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)  

051 
Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung 

Pembelajaran 
 

I) 
Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran 

Pascasarjana 
 

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 620.000.000 

537122 
 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan 

Pandemi COVID-19 
10.000.000 

4471.RAA.002 Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)  

051 Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran  

I) 
 Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran 

Pascasarjana 
 

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 600.000.000 
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Kode / Akun 
Uraian Suboutput / Komponen / Subkomponen / 

Detail Belanja 
 Pagu (Rp)  

4471.RCA OM Sarana Bidang Pendidikan  

4471.RCA.002 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PNBP/BLU)  

052 
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pendukung 

Perkantoran 
 

I) 
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pendukung 

Perkantoran Pascasarjana 
 

525114 Belanja Pemeliharaan 420.000.000 

4471.SBA Pendidikan Tinggi  

4471.SBA.001 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)  

052 Proses Belajar Mengajar  

I) Proses Belajar Mengajar Pascasarjana  

525112 Belanja Barang 556.420.000 

525113 Belanja Jasa 11.970.000 

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainya 200.000.000 

525152 Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 10.080.000 

058 Kerjasama Berbasis Pendidikan  

I) Kerjasama Berbasis Pendidikan Pascasarjana  

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 90.000.000 

525112 Belanja Barang 75.000.000 

525115 Belanja Perjalanan 110.000.000 

525121 Belanja Barang Persediaan Konsumsi 24.096.000 

060 Kegiatan Kemahasiswaan  

I) Kegiatan Kemahasiswaan Pascasarjana  

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 8.000.000 

525112 Belanja Barang 42.000.000 

525115 Belanja Perjalanan 45.000.000 

064 
Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu 

SDM Tenaga Pendidik 
 

I) 
Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM 

Pascasarjana 
 

525112  Belanja Barang 30.000.000 

525115 Belanja Perjalanan 225.000.000 

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainya 300.000.000 

4471.TAA Layanan Perkantoran  

4471.TAA.001 Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU)  

051 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran  

I) 
Penyelenggaraan Operasional Perkantoran 

Pascasarjana 
 

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 42.000.000 

525112 Belanja Barang 48.660.000 

525113 Belanja Jasa 3.000.000 
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Kode / Akun 
Uraian Suboutput / Komponen / Subkomponen / 

Detail Belanja 
 Pagu (Rp)  

525121 Belanja Barang Persediaan Konsumsi 65.000.000 

525152 Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 69.270.000 

TOTAL 
          

3.605.496.000  
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BAB III 

CAPAIAN KINERJA 

 

3.1 Capaian Perjanjian Kinerja 

Capaian kinerja Pascasarjana tahun 2021 dipaparkan pada Tabel 3.1 berikut ini. 

Tabel 3.1 Capaian Perjanjian Kinerja Pascasarjana 2021 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Target 

UM 

Target 

Pascasarjana 

Capaian 

Pascasarjana 

(1) (2) (4) (5) (6) (7) 

Meningkatnya 

kualitas dan 

kuantitas 

penelitian ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, dan 

seni, serta bidang 

kependidikan 

yang bermanfaat 

bagi 

pengembangan 

ilmu dan 

kesejahteraan 

masyarakat 

Jumlah kekayaan intelektual 

yang didaftarkan pada tahun 

berjalan 

220 1 1 100% 

Jumlah HKI luaran penelitian 

yang granted pada tahun 

berjalan 

125 1 1 100% 

Jumlah buku 

referensi/monograf/bookchapter 

yang diterbitkan pada tahun 

berjalan 

87 1 1 100% 

Jumlah judul karya ilmiah hasil 

penelitian yang dipublikasikan 

pada jurnal internasional 

terindeks selain Scopus pada 

tahun berjalan 

800 4 4 100% 

Jumlah judul karya ilmiah hasil 

penelitian yang dipublikasikan 

pada jurnal nasional 

terakreditasi pada tahun 

berjalan 

1700 29 29 100% 

Jumlah Luaran Lain Penelitian 

(TTG, Model/ prototype, 

Desain, Karya Seni, Rekayasa 

Sosial) pada tahun berjalan 

220 1 1 100% 

Jumlah sarana penunjang 

penelitian berupa Lahan/ Kebun 

Percobaan/ Lab/ Studio 

315 2 2 100% 

Meningkatnya 

Kualitas Dosen 

Jumlah anggaran dari 

Kemristekbrin dan Kemdikbud 

ditambah dengan dari internal 

PT yang digunakan untuk 

kegiatan pengembangan inovasi 

pada tahun berjalan 

40 1 0.94M 94% 

Jumlah buku luaran kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 

pada tahun berjalan 

54 1 1 100% 

Jumlah dosen menjadi ketua 

tim kegiatan pengembangan 
110 1 0 0% 
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Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Target 

UM 

Target 

Pascasarjana 

Capaian 

Pascasarjana 

(1) (2) (4) (5) (6) (7) 

produk inovasi pembelajaran 

oleh LP3 (Inobel) 

Jumlah judul karya ilmiah hasil 

penelitian yang dipublikasikan 

pada jurnal internasional 

terindeks WoS atau Scopus 

pada tahun berjalan 

200 1 1 100% 

Jumlah judul karya ilmiah hasil 

penelitian yang dipublikasikan 

pada prosiding internasional 

terindeks Scopus pada tahun 

berjalan 

800 3 3 100% 

Jumlah judul karya ilmiah hasil 

penelitian yang dipublikasikan 

pada prosiding internasional 

terindeks selain WoS dan 

Scopus pada tahun berjalan 

800 4 1 25% 

Jumlah judul karya ilmiah hasil 

penelitian yang dipublikasikan 

pada prosiding kegiatan ilmiah 

nasional pada tahun berjalan 

1150 19 0 0% 

Jumlah judul karya ilmiah 

luaran kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang 

dipublikasikan pada jurnal 

nasional tidak terakreditasi 

(berISSN) pada tahun berjalan 

115 1 0 0% 

Jumlah jurnal bereputasi 

terindeks nasional (terakreditasi 

SINTA S2-S6) yang masih 

aktif sampai dengan akhir tahun 

berjalan 

58 3 3 100% 

Jumlah kegiatan ilmiah tingkat 

nasional dengan luaran produk 

ber-ISBN atau ber-ISSN pada 

tahun berjalan 

242 6 0 0% 

Jumlah kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat dengan 

sumber pendanaan dalam 

negeri selain oleh UM & 

DRPM pada tahun berjalan 

300 1 0 0% 

Jumlah kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat dengan 

sumber pendanaan UM pada 

tahun berjalan 

300 1 1 100% 
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Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Target 

UM 

Target 

Pascasarjana 

Capaian 

Pascasarjana 

(1) (2) (4) (5) (6) (7) 

Jumlah luaran penelitian dan 

abdimas berupa karya terapan 

atau karya seni sesuai kriteria 

IKU 2020 pada tahun berjalan 

115 1 0 0% 

Jumlah peneliti asing yang 

berkolaborasi dalam aktivitas 

penelitian maupun publikasi 

karya ilmiah pada tahun 

berjalan 

107 1 0 0% 

Jumlah penelitian dosen dengan 

sumber pendanaan UM pada 

tahun berjalan 

1100 5 5 100% 

Jumlah penelitian dosen yg 

didanai DRPM pada tahun 

berjalan 

130 1 0 0% 

Jumlah prestasi/rekognisi dosen 

pada tahun berjalan 
553 3 3 100% 

Jumlah publikasi karya ilmiah 

yang dihasilkan dari kolaborasi 

dengan peneliti asing pada 

tahun berjalan 

107 1 0 0% 

Nilai pendanaan dari Pemda 

atau Kementrian selain 

Kemristekbrin dan Kemdikbud 

yang digunakan untuk 

mendukung kegiatan penelitian, 

pengembangan, dan inovasi 

pada tahun berjalan 

250 1 0Jt 0% 

Nilai pendanaan dari pihak 

swasta (non APBN) yang 

digunakan untuk mendukung 

kegiatan penelitian, 

pengembangan, dan inovasi 

pada tahun berjalan 

250 1 0Jt 0% 

Nilai pendanaan penelitian di 

luar hibah DRPM/Ditlitabmas 

pada tahun berjalan 

250 1 1Jt 100% 

Persentase dosen tetap memiliki 

sertifikat kompetensi/profesi 

yang diakui oleh industri dan 

dunia kerja; 

77 77 0,2591 34% 

Persentase dosen yang 

berkegiatan tridarma di kampus 

lain. 

11 11 0,11 100% 

Persentase dosen yang 

berkegiatan tridarma di QS100 
2 2 0,028 100% 
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Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Target 

UM 

Target 

Pascasarjana 

Capaian 

Pascasarjana 

(1) (2) (4) (5) (6) (7) 

berdasarkan bidang ilmu 

(QS100 by subject). 

Persentase dosen yang 

membina mahasiswa yang 

berhasil meraih prestasi paling 

rendah tingkat nasional. 

5 5 0,05 100% 

Persentase dosen yang memiliki 

pengalaman bekerja sebagai 

praktisi di dunia industri dalam 

5 (lima) tahun terakhir 

3 3 0,03 100% 

Persentase KBK mengelola 

dana hibah penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 

pada tahun berjalan 

100 100 1 100% 

Rasio jumlah KBK dan jumlah 

dosen tetap pada tahun berjalan 
5 5 1/5 100% 

Rerata sitasi SCOPUS per 

dosen 
10000 5 5 100% 

Meningkatnya 

Kualitas 

Kurikulum dan 

Pembelajaran 

Persentase dosen aktif 

menggunakan SIPEJAR pada 

tahun berjalan (melengkapi 

RPS, SAP, dan mengisi 

minimal 16 modul pertemuan) 

100 100 0,83 83% 

Jumlah bahan ajar digital 

bersertifikat HKI atau berISBN 

yang terunggah dalam sistem 

pusat inventory bahan ajar 

digital UM 

1100 5 5 100% 

Persentase prodi 

menyelenggarakan sistem 

penjaminan mutu pembelajaran 

pada tahun berjalan 

100 100 1 100% 

Meningkatnya 

Kualitas Lulusan 

Jumlah unggahan data 

lowongan kerja tahun berjalan 

ke dalam sistem informasi 

pengelolaan karir mahasiswa 

dan alumni. 

90 10 10 100% 

Persentase alumni (TS-1) yang 

mengisi tracer study 
80 80 0,613 77% 

Persentase lulusan (TS-1) 

bekerja di badan usaha tingkat 

multi nasional/internasional 

1 1 0,027 100% 

Persentase lulusan (TS-1) 

bekerja di badan usaha tingkat 

nasional atau berwirausaha 

yang berizin. 

80 80 0,4352 54% 
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Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Target 

UM 

Target 

Pascasarjana 

Capaian 

Pascasarjana 

(1) (2) (4) (5) (6) (7) 

Persentase lulusan (TS-1) 

bekerja sesuai bidang studi 
60 60 0,2374 40% 

Persentase lulusan bersertifikat 

kompetensi dan profesi pada 

tahun berjalan 

78 78 0,3435 44% 

Persentase lulusan tepat waktu 

pada tahun berjalan 
55 55 0,4241 77% 

Meningkatnya 

Kualitas 

Manajemen dan 

Tata Kelola 

Kelembagaan 

Jumlah kerjasama dengan 

DU/DI dalam bidang 

pengabdian kepada masyarakat 

yang masih aktif sampai 

dengan akhir tahun berjalan 

110 1 0 0% 

Jumlah kerjasama dengan 

lembaga pemerintah atau 

pemda dalam bidang 

pengabdian kepada masyarakat 

yang masih aktif sampai 

dengan akhir tahun berjalan 

123 1 1 100% 

Rasio Mitra dan PKS aktif pada 

tahun berjalan 
1 1 1/1 100% 

Nilai Kontrak Kegiatan Non 

Penelitian pada tahun berjalan 
2500 12 12Jt 100% 

Skor akuisisi data Greenmetrics 

berdasarkan penilaian oleh Tim 

UM Green Campus 

25 80/100 1,6 100% 

Persentase dosen tetap berasal 

dari kalangan praktisi 

profesional, dunia industri, atau 

dunia kerja. 

1 1 0,01 100% 

Persentase Prodi terakreditasi A 

dan atau Unggul 
61 61 0,3316 54% 

Jumlah program studi aktif 

pada tahun berjalan (kumulatif) 
120 3 3 100% 

Meningkatnya 

kualitas 

pembelajaran 

melalui 

penerapan 

pembelajaran 

inovatif dengan 

mengoptimalkan 

pemanfaatan 

teknologi dan 

kualitas layanan 

kemahasiswaan 

Rasio dosen-mahasiswa 1:30 1:30 1/13.95 100% 

Persentase dosen berkualifikasi 

S3 
45 45 1 100% 

Persentase dosen dengan 

jabatan Lektor Kepala 
44 44 0,44 100% 

Persentase dosen dengan 

jabatan Guru Besar 
10 10 0,098 100% 

Persentase dosen penerima 

sertifikat pendidik 
86 86 0,86 100% 
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Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Target 

UM 

Target 

Pascasarjana 

Capaian 

Pascasarjana 

(1) (2) (4) (5) (6) (7) 

Meningkatnya 

kualitas 

penyelenggaraan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

berbasis hasil 

kajian dan 

penelitian 

melalui 

penerapan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi serta 

bidang 

kependidikan 

Jumlah judul karya ilmiah 

luaran kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang 

dipublikasikan pada jurnal 

nasional terakreditasi pada 

tahun berjalan 

54 1 1 100% 

Jumlah judul karya ilmiah 

luaran kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang 

dipublikasikan pada jurnal atau 

prosiding internasional pada 

tahun berjalan 

54 1 1 100% 

Jumlah judul karya ilmiah 

luaran kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang 

dpublikasikan pada prosiding 

kegiatan ilmiah nasional pada 

tahun berjalan 

54 1 1 100% 

Jumlah HKI luaran kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 

yang granted pada tahun 

berjalan 

54 1 1 100% 

Jumlah publikasi kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 

di media massa nasional dan 

internasional pada tahun 

berjalan 

115 1 1 100% 

Terselenggaranya 

tata pamong 

yang otonom, 

akuntabel, dan 

transparan yang 

menjamin 

peningkatan 

kualitas 

berkelanjutan 

Jumlah kerjasama bidang 

pendidikan 
350 2 2 100% 

Jumlah kerjasama bidang 

penelitian 
115 1 1 100% 

Persentase Capian    75,48 % 

 

3.2 Praktek Baik (Good Practices) 

Penyelenggaraan Pascasarjana secara kelembagaan dilakukan dengan pengendalian 

dari Direktur Pascasarjana dalam fungsi-fungsi manajerial, mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan program-program kerja. Secara 
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koordinatif dengan melibatkan semua unsur dalam kegiatan kelembagaan dilakukan berkala 

dengan tindakan koordinasi implementasi program kerja. 

Penyusunan program kerja dilakukan secara bottom-up dengan melibatkan segenap 

unsur dari para Koordinator Program Studi terkait dengan program-program akademik yang 

dilakukan untuk tahun berikutnya. Pematangan program kerja dilakukan dalam bentuk 

workshop untuk sinkronisasi program kerja dan anggaran. Implementasi program kerja 

dilakukan dengan mengajukan rencana kegiatan secara operasional setelah melalui persetujuan 

bidang-bidang terkait, yaitu bidang akademik dan anggaran. 

Dalam fungsi pendukung kegiatan akademik dilakukan melalui keterlibatan tenaga 

operasional lapangan yang secara rutin memantau dukungan sarana prasarana keberlangsungan 

kegiatan akademik. Sarana dan prasaran pendukung memainkan peran penting terkait 

kelancaran pelaksanaan program. Termasuk di dalamnya adalah dukungan dari tenaga 

kependidikan baik untuk operasional keberlangsungan kegiatan akademik maupun kegiatan-

kegiatan peningkatan kualitas sarana prasarana. 

Menjelang akhir tahun kegiatan, dilaksanakan kegiatan refleksi yang melibatkan 

segenap unsur akademik dan tenaga kependidikan sebagai upaya melihat kembali beberapa hal 

untuk kepentingan peningkatan kualitas pelaksanaan program kerja pada tahun berikutnya. 

 

3.3 Serapan Anggaran Pascasarjana 2021 

Serapan anggaran Pascasarjana tahun 2021 untuk pelaksanaan berbagai kegiatan 

sepanjang tahun dipaparkan pada Tabel 3.2 berikut ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa 

tingkat serapan sebesar 75,16 %. 

Tabel 3.2 Serapan Anggaran Pascasarjana Tahun 2021 

 

Kode / Akun 

Uraian Suboutput / 

Komponen / Subkomponen / 

Detail Belanja 

 Pagu (Rp)  
 Serapan 

(Rp)  
 %  Sisa (Rp) 

4471 
Peningkatan Kualitas dan 

Kapasitas Perguruan Tinggi 
    

4471.RAA Sarana Bidang Pendidikan     

4471.RAA.001 
Sarana Pendukung 

Pembelajaran (PNBP/BLU) 
    

051 
Pengadaan Alat Pendidikan 

Pendukung Pembelajaran 
    

I) 

Pengadaan Alat Pendidikan 

Pendukung Pembelajaran 

Pascasarjana 
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537112 
Belanja Modal Peralatan dan 

Mesin 
620.000.000 616.943.834 99,51 3.056.166 

537122 

 Belanja Modal Peralatan dan 

Mesin BLU - Penanganan 

Pandemi COVID-19 

10.000.000 9.589.538 95,90 410.462 

4471.RAA.002 
Sarana Pendukung Perkantoran 

(PNBP/BLU) 
    

051 
Pengadaan Peralatan 

Pendukung Perkantoran 
    

I) 

 Pengadaan Peralatan 

Pendukung Perkantoran 

Pascasarjana 

    

537113 
Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan 
600.000.000 563.093.000 93,85 36.907.000 

4471.RCA OM Sarana Bidang Pendidikan     

4471.RCA.002 
Pemeliharaan Sarana 

Perkantoran (PNBP/BLU) 
    

052 

Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Pendukung 

Perkantoran 

    

I) 

Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Pendukung Perkantoran 

Pascasarjana 

    

525114 Belanja Pemeliharaan 420.000.000 415.558.427 98,94 4.441.573 

4471.SBA Pendidikan Tinggi     

4471.SBA.001 
Layanan Pendidikan 

(PNBP/BLU) 
    

052 Proses Belajar Mengajar     

I) 
Proses Belajar Mengajar 

Pascasarjana 
    

525112 Belanja Barang 556.420.000 283.491.177 50,95 272.928.823 

525113 Belanja Jasa 11.970.000 0 0 11.970.000 

525119 
Belanja Penyediaan Barang 

dan Jasa BLU Lainya 
200.000.000 198.356.000 99,18 1.644.000 

525152 

Belanja Barang BLU - 

Penanganan Pandemi COVID-

19 

10.080.000 9.948.000 98,69 132.000 

058 
Kerjasama Berbasis 

Pendidikan 
    

I) 
Kerjasama Berbasis Pendidikan 

Pascasarjana 
    

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 90.000.000 5.750.000 6,39 84.250.000 

525112 Belanja Barang 75.000.000 22.775.000 30,37 52.225.000 

525115 Belanja Perjalanan 110.000.000 43.677.940 39,71 66.322.060 

525121 
Belanja Barang Persediaan 

Konsumsi 
24.096.000 23.540.000 97,69 556.000 

060 Kegiatan Kemahasiswaan     
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I) 
Kegiatan Kemahasiswaan 

Pascasarjana 
    

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 8.000.000 0 0 8.000.000 

525112 Belanja Barang 42.000.000 0 0 42.000.000 

525115 Belanja Perjalanan 45.000.000 0 0 45.000.000 

064 

Seminar/Pelatihan/Workshop 

Pengembangan Mutu SDM 

Tenaga Pendidik 

    

I) 

Seminar/Pelatihan/Workshop 

Pengembangan Mutu SDM 

Pascasarjana 

    

525112 Belanja Barang 30.000.000 0 0 30.000.000 

525115 Belanja Perjalanan 225.000.000 0 0 225.000.000 

525119 
Belanja Penyediaan Barang 

dan Jasa BLU Lainya 
300.000.000 294.000.000 98,00 6.000.000 

4471.TAA Layanan Perkantoran     

4471.TAA.001 
Dukungan Layanan 

Pembelajaran (PNBP/BLU) 
    

051 
Penyelenggaraan 

Operasional Perkantoran 
    

I) 
Penyelenggaraan Operasional 

Perkantoran Pascasarjana 
    

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 42.000.000 39.720.000 94,57 2.280.000 

525112 Belanja Barang 48.660.000 48.596.200 99,87 63.800 

525113 Belanja Jasa 3.000.000 1.910.077 63,67 1.089.923 

525121 
Belanja Barang Persediaan 

Konsumsi 
65.000.000 64.988.000 99,98 12.000 

525152 

Belanja Barang BLU - 

Penanganan Pandemi COVID-

19 

69.270.000 68.105.000 98,32 1.165.000 

TOTAL 3.605.496.000 2.710.042.193 75,16 895.453.807 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan Capaian Kinerja  

Secara umum dapat disampaikan bahwa program-program kerja yang ditargetkan 

dapat dicapai untuk tahun 2021. Keterserapan anggaran mencapai 75,16% menjadi indikator 

bahwa program kerja yang direncanakan melalui penyesuaian kegiatan pada tahun berjalan 

dapat diwujudkan. Ketercapaian program kerja tersebut sebagai bentuk akuntabilitas 

Pascasarjana UM dalam mewujudkan pelayanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

secara kelembagaan, mulai dari mahasiswa, dosen, pemangku kepentingan, tenaga 

kependidikan, dan pihak-pihak eksternal lainnya. Pelayanan bukan hanya ditujukan untuk 

memberikan layanan internal, namun juga berbagai pihak eksternal kelembagaan, seperti 

berbagai kunjungan dari pascasarjana dari luar UM, dan jalinan kerjasama dalam 

penyelenggaraan pendidikan profesi. 

 

4.2 Rekomendasi 

Untuk mengoptimalkan peningkatan kapasitas kelembagaan, maka dukungan 

kecukupan rasio menjadi penting, baik rasio kecukupan antara mahasiswa dengan dosen, 

mahasiswa dengan sarana prasarana, maupun mahasiswa dengan tenaga kependidikan yang 

memberikan layanan administratif. Tidak kalah penting adalah kecepatan akses pada sarana 

prasarana informasi teknologi menjadi bagian yang sangat penting, dan salah satunya adalah 

tingkat bandwidth sistem informasi teknologi, termasuk di dalamnya adalah tingkat kestabilan 

untuk kepentingan akses bagi para pengguna. 


