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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 
Perjanjian kinerja Dekan FS Rektor UM tahun 2022 memuat 63 indikator dan terbagi 

pada 4 Sasaran Strategis 1 meningkatnya kualitas lulusan dalam bidang akademik dan non 
akademik 20 indikator, 2 meningkatnya kualitas dosen 26 indikator, 3 meningkatnya kualitas 
kurikulum dan pembelajaran 4 indikator, dan 4 meningkatnya kualitas manajemen dan tata 
kelola kelembagaan 13 indikator. Keempat sasaran strategis tersebut terdiri dari sembilan 
topik indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan diantaranya 1 Visi, Misi, Tujuan, 
dan Strategi, 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama, 3 Kualitas Mahasiswa, 4 Kualitas 
Sumber Daya Manusia, 5 Sarana dan Prasarana, 6 Kualitas Pendidikan, 7 Kualitas Penelitian, 
8 Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat, dan 9 Kualitas Luaran dan Capaian Tridharma. 

Dosen-dosen di Fakultas Sastra mempunyai profil dan juga capaian kinerja yang 
sangat baik dalam banyak indikator sasaran strategis. Fakultas Sastra telah melakukan 
beberapa upaya dalam peningkatan kualitas dosen dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 
indikator kinerja yang hampir seluruhnya menunjukkan pencapaian seratus persen bahkan 
beberapa indikator menunjukkan pencapaian melampaui target. 

Indikator lain yang memenuhi target kinerja seratus persen adalah pada kegiatan 
ilmiah tingkat internasional yang dilaksanakan bekerjasama dengan komunitas akademik 
konsorsium keilmuan internasional. Pada sasaran strategis ini, beberapa indikator masih perlu 
didorong dalam meningkatkan capaian dikemudian hari. Dalam hal ini Fakultas Sastra telah 
melakukan beberapa usaha untuk peningkatan ketercapaian indikator tersebut. 

Di bidang pembinaan prestasi mahasiswa, dosen-dosen Fakultas Sastra juga 
menunjukan kinerja yang sangat baik. Hal ini bisa dilihat dari capaian persentase dosen yang 
membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional yang 
sangat baik juga. Selain membina mahasiswa, dosen-dosen Fakultas Sastra juga 
menunjukkan prestasi yang sangat baik di bidang kerjasama dan kolaborasi kegiatan ilmiah 
dan juga kegiatan ilmiah internasional serta prestasirekognisi dosen di tingkat internasional 
dan peningkatan jumlah adjunct professor di fakultas. 

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Fakultas Sastra dan Universitas Negeri 
Malang sudah sangat memadai. Di bidang pengajaran, sarana dan prasarana ini bisa dilihat 
dari tersedianya ruang dosen yang dilengkapi dengan cubicle untuk masing-masing dosen di 
FS. Di bidang pendidikan, Fakultas Sastra ditunjang oleh nilai pendapatan unit bisnis, pihak 
swasta, pemda di luar Kemendikbud Ristek, dan dari sumber pendanaan inovasi melampaui 
hasil yang didapatkan. 

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen yang 
melibatkan mahasiswa, kolaborator asing, kolaborator dosen PT lain, alumni dan juga 
masyarakat, menunjukkan peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian yang dapat dilihat 
pada indikator capaian kerjasama sesuai dengan kriteria IKU. 

Dosen yang berkegiatan Tri dharma juga telah sesuai dengan target. Namun hasil dari 
tri darma ini belum maksimal, diantaranya jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada 
jurnal internasional terindeks selain Wos dan Scopus pada tahun berjalan capaiannya masih 
18, jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding internasional terindeks 
Scopus pada tahun berjalan capaiannya masih 11, dan jumlah judul karya ilmiah yang 
dipublikasikan pada prosiding internasional Wos atau Scopus capaiannya masih 18. 

Untuk capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) secara umum dapat dijelaskan sebagai 
berikut: (a) 3 indikator pada IKU 1 masih belum tercapai; (b) 4 indikator pada IKU 2 telah 
tercapai, dan 1 indikator masih belum tercapai; (c) 3 indikator pada IKU 3 telah tercapai, dan 
1 indikator masih belum tercapai; (d) seluruh indikator pada IKU 4 telah tercapai; (e) 2 indikator 
pada IKU 5 telah tercapai, dan 4 indikator masih belum tercapai; (f) 1 indikator pada IKU 6 
masih belum tercapai; (g) 1 indikator pada IKU 7 masih belum tercapai; dan (h) 1 indikator 
pada IKU 8 telah tercapai. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
Fakultas Sastra (FS) sebagai salah satu unsur pelaksana akademik di Universitas 

Negeri Malang (UM) berkontribusi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan oleh UM. Laporan Akhir Jabatan Dekan FS UM Periode 2022 ini disusun 

berdasarkan pelaksanaan tugas dan kegiatan operasional dan organisasional dalam rangka 

pencapaian visi, misi dan tujuan FS UM. Bab pendahuluan ini mendeskripsikan (1) visi, misi 

dan tujuan FS UM; dan (2) Kondisi Umum FS UM 

 

1.1 Visi Misi Fakultas 

Selaras dengan rumusan visi, misi dan tujuan UM untuk menjadi perguruan tinggi 

unggul dan rujukan, rumusan visi dan misi FS UM adalah sebagai berikut. 

 

A. Visi FS UM 

Rumusan visi FS UM adalah sebagai berikut: 

Menjadi fakultas unggul dan rujukan di tingkat nasional dan internasional dalam bidang 

bahasa, sastra, sains informasi, seni, desain, dan kependidikan.  

 

B. Misi FS UM 

Rumusan misi FS UM adalah sebagai berikut: 

a) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang bahasa, sastra, sains 

informasi, seni, desain, dan kependidikan yang inovatif berbasis riset dengan 

memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter serta 

berdaya saing nasional dan internasional. 

b) Menyelenggarakan dan memfasilitasi penelitian bidang bahasa, sastra, sains informasi, 

seni, desain, dan kependidikan dalam memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

kebudayaan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa serta mendapatkan 

pengakuan nasional dan internasional. 

c) Menyelenggarakan dan memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat bidang bahasa, 

sastra, sains informasi, seni, desain, dan kependidikan sebagai pengamalan dan 

pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencerdaskan kehidupan dan 

meningkatkan kesejahteraan bangsa. 

d) Menyelenggarakan tata pamong fakultas yang tangguh, efisien, akuntabel, dan 

transparan yang berbasis teknologi informasi dengan memperkuat kemitraan dalam 

rangka meningkatkan kualitas berkelanjutan menuju kemandirian.  

 

C. Tujuan FS UM 

Rumusan tujuan FS UM adalah sebagai berikut: 

a) Menghasilkan lulusan yang profesional, berkarakter, dan berdaya saing global dalam 

bidang bahasa, sastra, sains informasi, seni, desain, dan kependidikan. 

b) Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif – inovatif bidang bahasa, sastra, sains 

informasi, seni, desain, dan kependidikan yang bermutu dan mendapat pengakuan 

nasional dan internasional. 

c) Meningkatkan kinerja pengabdian kepada masyarakat berbasis pada hasil kajian dan 

penelitian bidang bahasa, sastra, sains informasi, seni, desain, dan kependidikan untuk 

mendukung pengembangan pendidikan, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 
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d) Menghasilkan kinerja fakultas berbasis tata pamong yang efektif, efisien, akuntabel, dan 

transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menjamin peningkatan 

kualitas berkelanjutan.  

 

Penetapan rumusan visi, misi, dan tujuan FS UM yang tertuang dalam Keputusan 

Dekan Fakultas Sastra No. 2.1.2/UN32.2/PR/2020 tentang Rencana Strategis dan Bisnis 

Fakultas Sastra tahun 2020 digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan 

operasional. Implementasi, penilaian dan hasil karya Tri Dharma perguruan tinggi ditujukan 

untuk pencapaian visi FS menjadi fakultas unggul dan rujukan di tingkat nasional dan 

internasional dalam bidang bahasa, sastra, sains informasi, seni, desain dan kependidikan. 

   

D. Sasaran Strategis 

Program pengembangan UM dalam kurun waktu 2020-2024 dilaksanakan 

berdasarkan rumusan visi strategis UM, yakni menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kependidikan. Visi strategis lima tahun tersebut 

digunakan sebagai dasar FS merancang dan melaksanakan akselerasi pengembangan FS 

menuju peningkatan daya saing internasional dengan memanfaatkan segala peluang dan 

potensi yang dimiliki FS UM saat ini. Akselerasi dilaksanakan dengan melakukan penahapan 

secara tepat, mulai dari penguatan daya saing regional, nasional, dan kemudian internasional. 

Merujuk pada visi, misi, dan tujuan FS dan UM, serta Kepmendikbud Nomor 754p/2020 

tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Layanan Lembaga Pendidikan 

Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam kurun waktu 2020-

2024, FS menetapkan 4 (empat) sasaran strategis: (1) Meningkatnya kualitas lulusan; (2) 

Meningkatnya kualitas dosen; (3) Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran; dan (4) 

Meningkatnya kualitas manajemen dan tata kelola kelembagaan. 

Adapun sasaran strategis FS UM 2020-2024 diterjemahkan ke dalam empat misi 

strategis berikut: 

 

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, dan seni, serta bidang kependidikan 
yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan 
masyarakat. 

• Meningkatnya jumlah kerjasama internasional dalam bidang Tri 
Dharma Perguruan tinggi 

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 yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan. 

 

Untuk mencapai keempat sasaran strategis tersebut, FS UM merumuskan tujuan, 

sasaran dan indikator kinerja yang terdiri atas indikator kinerja utama dan indikator kinerja 
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tambahan. Berikut ini adalah rumusan tujuan dan sasaran untuk masing-masing sasaran 

strategis:  

 

Sasaran 1 

Sasaran strategis 1 adalah meningkatnya kualitas pembelajaran melalui penerapan 

pembelajaran inovatif dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan kualitas layanan 

kemahasiswaan. 

 

Tujuan  

Menghasilkan lulusan yang profesional, berkarakter, dan berdaya saing global dalam bidang 

bahasa, sastra, sain informasi, seni, desain, dan kependidikan dan meningkatnya kapasitas 

institusional layanan pendidikan  

 

Sasaran Strategis  

1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dalam ilmu 

bahasa, sastra, sain informasi, seni, desain, dan kependidikan dengan memanfaatkan 

teknologi informasi. 

2) Berkembangnya potensi dan kepribadian mahasiswa melalui pendidikan dan 

pengalaman belajar yang berpusat pada peserta didik dalam berbagai kegiatan 

akademik dan non-akademik. 

3) Dihasilkannya lulusan dengan akseptabilitas tinggi secara nasional, regional, dan 

internasional.  

4) Meningkatnya kualitas layanan pendidikan yang mendukung terselenggaranya kegiatan 

akademik dan nonakademik.  

 

Sasaran 2 

Sasaran strategis 2 adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni, serta bidang kependidikan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan 

kesejahteraan masyarakat, serta meningkatnya jumlah kerjasama internasional dalam bidang 

Tri Dharma Perguruan tinggi 

 

Tujuan  

Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif inovatif bidang bahasa, sastra, sain 

informasi, seni, desain, dan kependidikan yang bermutu dan mendapat pengakuan nasional 

dan internasional, serta terwujudnya kerjasama internasional dalam bidang Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. 

 

Sasaran Strategis  

Meningkatnya kuantitas karya ilmiah dan karya kreatif inovatif bidang bahasa, sastra, sain 

informasi, seni, desain, dan kependidikan yang bermutu dan mendapat pengakuan nasional 

dan internasional, serta meningkatnya jumlah kerjasama internasional dalam bidang Tri 

Dharma Perguruan tinggi  

 

Sasaran 3 

Sasaran strategis 3 adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengabdian kepada 

masyarakat berbasis hasil kajian dan penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta bidang kependidikan.  
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Tujuan  

Meningkatkan kinerja pengabdian kepada masyarakat berbasis pada hasil kajian dan 

penelitian bidang bahasa, sastra, sain informasi, seni, desain, dan kependidikan untuk 

mendukung pengembangan pendidikan, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa.  

 

Sasaran Strategis  

Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat 

berbasis hasil kajian dan penelitian bidang bahasa, sastra, sain informasi, seni, desain, dan 

kependidikan.  

 

Sasaran 4 

Sasaran strategis 4 adalah terselenggaranya tata pamong yang otonom, akuntabel, dan 

transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan. 

 

Tujuan  

Menghasilkan kinerja fakultas berbasis tata pamong yang efektif, efisien, akuntabel, dan 

transparan dengan terus meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menjamin 

peningkatan kualitas berkelanjutan.  

 

Sasaran Strategis  

1) Meningkatkan kinerja tata pamong yang efektif, efisien, dengan memanfaatkan teknologi 

informasi 

2) Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dengan memanfaatkan teknologi 

informasi.  

3) Meningkatnya kualitas lembaga. 

 

1.2 Kondisi Umum FS UM 

Bagian ini mendeskripsikan kondisi umum FS UM yang terdiri atas (1) sistem 

organisasi dan tata kerja FS UM; (2) profil departemen dan prodi; (3) status akreditasi; (4) 

jumlah mahasiswa; (5) jumlah dosen; dan (6) jumlah tenaga kependidikan.  

 

1.2.1 Sistem Organisasi dan Tata Kerja FS UM  

Sistem organisasi dan tata kerja FS UM dilaksanakan berdasarkan dua peraturan 

pokok di UM berikut. 

a) Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Malang. 

b) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Nomor 12 tahun 2018 tentang 

Statuta Universitas Negeri Malang 

 

Secara ringkas, struktur organisasi dan unsur-unsur pengelola di FS UM adalah 

sebagai berikut. 

 
 



5 
 

 
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Fakultas Sastra UM 

 
1) Dekan memiliki wewenang dan tanggung jawab atas penyelenggaraan fakultas, 

memberikan arahan dan melaksanakan kebijakan umum fakultas, dan menetapkan 

peraturan penyelenggaraan fakultas. 

2) Wakil Dekan I mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan 

kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, 

sistem informasi, dan perencanaan. 

3) Wakil Dekan II mempunyai tugas membantu Dekan memimpin pelaksanaan kegiatan di 

bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan sarana dan prasarana. 

4) Wakil Dekan III mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan 

kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni. 

5) Senat Fakultas mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan 

terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan FS UM. 

6) Ketua Unit Penjaminan Mutu bertugas untuk melaksanakan penjaminan mutu akademik 

FS UM yang bertanggung jawab langsung kepada Dekan FS UM.  

7) Ketua Departemen mempunyai tugas: (a) menyusun rencana dan program kerja 

departemen; (b) menelaah peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (c) mengoordinasikan pelaksanaan 

pendidikan akademik (sarjana, magister, dan doktor),  pendidikan profesi, dan pendidikan 

vokasi, serta kursus dan pelatihan sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan atau seni dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan; (d) 

mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan bidang keilmuan departemen; (e) mengelola satu atau lebih program studi, 

laboratorium, studio, bengkel/workshop, pusat studi mandiri/SAC, GPM, dan unit 

penunjang akademik lainnya; (f) mengusulkan pembukaan program studi baru dan 

akreditasi program studi; (g) melaksanakan pembinaan dan pengembangan dosen dan 
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mahasiswa; (h) membina dan menegakkan tata nilai kehidupan akademik, sosial, dan 

budaya; (i) menyelenggarakan dan mengembangkan program kerja sama  dengan 

departemen dan instansi atau lembaga lainnya; (j) mengelola dana, sarana akademik, 

baik yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat yang ada di departemen. 

8) Sekretaris Departemen mempunyai tugas: (a) membantu Ketua Departemen dalam 

mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan akademik (sarjana, magister, dan doktor);  

pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi, serta kursus dan pelatihan sebagian atau satu 

cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam bidang kependidikan dan 

nonkependidikan; (b) membantu Ketua Departemen dalam mengkoordinasikan 

pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang 

keilmuan departemen; (c) membantu Ketua Departemen dalam mengelola satu atau lebih 

program studi, laboratorium, studio, bengkel/workshop, pusat studi mandiri/SAC, dan unit 

penunjang akademik lainnya; 

9) Ketua Program Studi mempunyai tugas: (a) memimpin pelaksanaan pendidikan akademik 

(sarjana, magister, dan doktor);  pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi, serta kursus 

dan pelatihan sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni 

dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan; (b) mengkoordinasikan pelaksanaan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan program 

studi; (c) mengelola satu atau lebih program studi, laboratorium, studio, bengkel, pusat 

studi mandiri/SAC, workshop,  dan unit penunjang akademik lainnya; (d) membantu Ketua 

Departemen untuk melaksanakan administrasi departemen; dan (e) melaksanakan 

pembinaan dosen dan mahasiswa. 

 

Gambar 1.1. di atas menunjukkan struktur organisasi FS UM yang terdiri atas organ-

organ pelaksana kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berikut adalah data nama pimpinan 

FS UM:  

 
Tabel 1.1. Data Nama Pimpinan Fakultas Sastra 

Dekanat 

Dekan 
Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D. (Periode 2018-2022);  
Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si. (Periode 2022-2027) 

Wakil Dekan I 
Dr. Primardiana Hermilia Wijayati, M.Pd (Periode 2018-2022);  
Evynurul Laily Zen, S.S.,M.A.,Ph.D (Periode 2022-2027) 

Wakil Dekan II 
Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si (Periode 2018-2022);  
Dr Edy Hidayat, S.Pd.,M.Hum (Periode 2022-2027) 

Wakil Dekan III 
Prof. Dr. Yusuf Hanafi, S.Ag., M.Fil.I.(Periode 2018-2022);  
Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd (Periode 2022-2027) 

Ketua dan Sekretaris Departemen 

Bahasa  Indonesia Ketua  
Dr. Roekhan, M.Pd (Periode 2018-2022); 
Dr.Azizatus Zahro.,S.Pd.,M.Pd (Periode 
2022-2027) 

 Sekretaris Dr. Martutik, M.Pd 

 
Ketua Program Studi S1 
Bahasa dan Sastra 
Indonesia 

Dr. Karkono, M.A. 

Bahasa Inggris  Ketua  Dr. Suharyadi, M.Pd 

 Sekretaris Anik Nunuk Wulyani. Ph.D 

Bahasa Arab Ketua  
Dr. Hanik Mahliatussikah, S.Ag, M.Hum 
(Periode 2018-2022);  
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Dr Mohammad Ahsanuddin, M.Pd (Periode 
2022-2027) 

 Sekretaris Dr. Mohammad Ahsanuddin, M.Pd 

Bahasa Jerman Ketua  

Dr. Edy Hidayat, M.Hum (Periode 2018-
2022);  
Dr Dewi Kartika Ardiyani, M.Pd (Periode 
2022-2027) 

 Sekretaris Dr. Dewi Kartika Ardiyani, M.Pd 

Seni dan Desain  Ketua  Dr. Wida Rahayuningtyas, M.Pd 

 Sekretaris Mitra Istiar Wardhana, S.Kom, M.T. 

 
Ketua Program Studi S1 
Pendidikan Seni Rupa 

Dr. Iriaji, M.Pd. 

Ketua Program Studi Pascasarjana 

S2 dan S3 Pendidikan 
Bahasa Inggris 

Prof. Dr. Yazid Basthomi, M.A. 

S2 dan S3 Pendidikan 
Bahasa Indonesia  

Dr. Yuni Pratiwi, M.Pd 

S2 Keguruan Seni Rupa Dr. Robby Hidajat, M.Sn 

S2 Pendidikan Bahasa 
Arab 

Dr. Mohammad Ahsanuddin, M.Pd 

S2 Keguruan Bahasa  Dr. Rizman, M.Pd 

Ketua Laboratorium 

Laboratorium Drama Dr. Dwi Sulistyorini, M.Hum. 

Laboratorium Seni dan 
Desain 

Dr. Rudi Irawanto, M.Sn. 

 

1.2.2 Status Akreditasi  

Dari 20 prodi yang ada di FS, sebanyak 5 prodi telah terakreditasi Unggul, yaitu prodi 

S1 Bahasa dan Sastra Indonesia, prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, prodi S1 Pendidikan 

Bahasa Arab, prodi S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik, dan prodi S2 Keguruan Bahasa; 

sebanyak 11 prodi telah terakreditasi A, yaitu Prodi D3 Perpustakaan, S1 Pendidikan Bahasa, 

Sastra Indonesia dan Daerah, S1 Pendidikan Bahasa Jerman, S1 Desain Komunikasi Visual, 

S1 Pendidikan Seni Rupa, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia, S2 Pendidikan Bahasa Inggris, 

S2 Keguruan Bahasa Arab, S3 Pendidikan Bahasa Indonesia, dan S3 Pendidikan Bahasa 

Inggris; 3 prodi terakreditasi B, yaitu prodi D3 Game Animasi, S1 Pendidikan Bahasa 

Mandarin, dan S2 Keguruan Seni Rupa; dan 1 prodi terakreditasi baik, yaitu prodi S1 Ilmu 

Perpustakaan. 

Status akreditasi dan masa kadaluarsa akreditasi di FS dapat dicermati pada Tabel 

1.2. berikut ini. 

 

Tabel 1.2. Status Akreditasi Program Studi di FS UM 

No Jenis Program 
Nama  

Program 
Studi 

Akreditasi Program Studi 

Status/ 
Peringkat 

No. dan Tgl. SK 
Tgl. 
Kadaluarsa 

1 D3 Perpustakaan 
Terakreditasi 
A 

3637/SK/BAN-PT/AKRED/DIPL-
III/X/2019 tanggal 1 Oktober 
2019 

1 Oktober 
2024 

2 D3 Game Animasi 
Terakreditasi 
B 

2190/SK/BAN-PT/AKRED/DIPL-
III/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 
2018 

8 Agustus 
2023 
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3 S1 

Pendidikan 
Bahasa, 
Sastra 
Indonesia, dan 
Daerah 

Terakreditasi 
A 

1991/SK/BAN-PT/AK-
PPJ/S/III/2022 

11 Januari 
2027 

4 S1 
Bahasa dan 
Sastra 
Indonesia 

Terakreditasi 
Unggul 

2565/SK/BAN-PT/AK-
ISK/S/IV/2022 tanggal 26 April 
2022 

15 Juli 2026 

5 S1 
Ilmu 
Perpustakaan  

Terakreditasi 
Baik 

12419/SK/BAN-
PT/AKRED/S/XI/2021 tanggal 
16 November 2021 

16 
November 
2026 

6 S1 
Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Terakreditasi 
Unggul 

2099/SK/BAN-PT/AK-
ISK/S/IV/2021 tanggal 14 April 
2021 

7 April 2025 

7 S1 
Bahasa dan 
Sastra Inggris  

Terakreditasi 
A 

5061/SK/BAN-
PT/AKRED/S/XII/2017 tanggal 
27 Desember 2017 

27 
Desember 
2022 

8 S1 
Pendidikan 
Bahasa Arab 

Terakreditasi 
Unggul 

1948/SK/BAN-PT/AK-
ISK/S/IV/2021 tanggal 13 April 
2021 

5 Mei 2025 

9 S1 
Pendidikan 
Bahasa 
Jerman  

Terakreditasi 
A 

113/SK/BAN-PT/AK-
PPJ/S/I/2021 tanggal 30 
Desember 2020 

30 
Desember 
2025 

10 S1 
Pendidikan 
Bahasa 
Mandarin 

Terakreditasi 
B 

5845/SK/BAN-
PT/AKRED/S/IX/2020 tanggal 
22 September 2020 

22 
September 
2025 

11 S1 
Pendidikan 
Seni Rupa 

Terakreditasi 
A 

2788/SK/BAN-PT/AK-
PPJ/S/V/2020 tanggal 5 Mei 
2020 

5 Mei 2025 

12 S1 
Pendidikan 
Seni Tari dan 
Musik 

Terakreditasi 
Unggul 

398/SK/LAMDIK/AK/S/X/2022 
tanggal 13 September 2022 

12 
September 
2027 

13 S1 
Desain 
Komunikasi 
Visual  

Terakreditasi 
A 

5690/SK/BAN-
PT/AK.PEPS/S/VIII/2022 
tanggal 6 September 2022 

5 
September 
2023 

14 S2 
Pendidikan 
Bahasa 
Indonesia 

Terakreditasi 
A 

4325/SK/BAN-PT/AK-
PPJ/M/VII/2020 tanggal 28 Juli 
2020 

28 Juli 2025 

15 S2 
Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Terakreditasi 
A 

3928/SK/BAN-
PT/AKRED/M/X/2019 tanggal 
16 Oktober 2019 

16 Oktober 
2024 

16 S2 
Keguruan 
Bahasa Arab  

Terakreditasi 
A 

694/SK/BAN-
PT/AKRED/M/IV/2019 tanggal 9 
April 2019 

9 April 2024 

17 S2 
Keguruan Seni 
Rupa 

Terakreditasi 
B 

277/SK/BAN-PT/AK-
PPJ/M/I/2022 tanggal 21 
Oktober 2021 

21 Oktober 
2026 

18 S2 
Keguruan 
Bahasa 

Terakreditasi 
Unggul 

13519/SK/BAN-
PT/AKRED/M/XII/2021 tanggal 
22 Desember 2021 

22 
Desember 
2026 

19 S3 
Pendidikan 
Bahasa 
Indonesia 

Terakreditasi 
A 

6207/SK/BAN-
PT/AKRED/D/X/2020 tanggal 6 
Oktober 2020 

6 Oktober 
2025 

20 S3 
Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Terakreditasi 
A 

3317/SK/BAN-PT/AK-
PPJ/D/VI/2020 tanggal 31 Mei 
2020 

31 Mei 2025 
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Sebaran status akreditas prodi di FS dapat dilihat pada Gambar 1.2. berikut ini: 
 

 
Gambar 1.2. Sebaran Status Akreditasi Prodi di FS UM 

 
 

1.2.3 Jumlah Mahasiswa  

FS UM mengelola 20 (dua puluh) program studi untuk jenjang Diploma, Sarjana, 

Magister dan Doktor yang terbagi dalam lima Departemen. Sejak semester Genap 2021/2022, 

ada 2 jenjang D3 bermigrasi menjadi Jenjang D4, yakni D3 Perpustakaan menjadi D4 

Perpustakaan Digital dan D3 Game Animasi menjadi D4 Animasi. Konsekuensinya, 

mahasiswa dari kedua prodi D3 tersebut mulai angkatan tahun 2020 dan 2021 beralih jenjang 

menjadi mahasiswa D4, sedangkan mahasiswa angkatan 2019 dan sebelumnya harus selesai 

(lulus) paling lambat pada semester Gasal 2022/2023. Sampai tahun 2022, jumlah mahasiswa 

aktif FS UM, sebanyak 6.069 mahasiswa. Rincian masing-masing jumlah mahasiswa aktif di 

tiap departemen sebagaimana tabel 1.3 berikut (sumber siakad-admin.um.ac.id). 

 

Tabel 1.3. Data Jumlah Mahasiswa FS UM Tahun 2022 

A. Departemen Bahasa Indonesia 

No Program Studi <=2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah 
 

1 
S1 Pend. Bahasa, Sastra 
Indonesia dan Daerah 54 47 101 98 100 149 549 

 

2 S2 Pendidikan Bahasa Indonesia 1 2 20 23 37 38 121 
 

3 S3 Pendidikan Bahasa Indonesia 1 9 6 12 17 26 71 
 

4 S1 Bahasa dan Sastra Indonesia 21 16 58 57 69 101 322 
 

5 D3 Perpustakaan 1 1 2 0 0 0 4 
 

6 D4 Perpustakaan Digital 0 0 0 27 30 38 95 
 

7 S1 Ilmu Perpustakaan 22 31 61 67 70 138 389 
 

B. Departemen Bahasa Inggris 

No Program Studi <=2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah 
 

1 S1 Pendidikan Bahasa Inggris 93 81 113 117 120 163 687 
 

2 S2 Pendidikan Bahasa Inggris 5 9 27 26 35 64 166 
 

3 S3 Pendidikan Bahasa Inggris 0 7 12 14 14 41 88 
 

4 S1 Bahasa dan Sastra Inggris 29 38 66 68 64 97 362 
 

C. Departemen Bahasa Arab 

No Program Studi <=2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah 
 

25%

55%

15%
5%

Status Akreditasi Prodi di FS

Terakreditasi Unggul

Terakreditasi A

Terakreditasi B

Terakreditasi Baik
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1 S1 Pendidikan Bahasa Arab 49 31 84 88 93 106 451 
 

2 S2 Keguruan Bahasa Arab 0 0 9 6 22 17 54 
 

D. Departemen Bahasa Jerman 

No Program Studi <=2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah 
 

1 S1 Pendidikan Bahasa Jerman 28 29 68 67 73 76 341 
 

2 S1 Pendidikan Bahasa Mandarin 23 21 46 52 59 80 281 
 

3 S2 Keguruan Bahasa 0 2 5 4 9 0 20 
 

E. Departemen Seni Desain 

No Program Studi <=2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah 
 

1 S1 Pendidikan Seni Rupa 52 56 104 97 104 132 545 
 

2 S2 Keguruan Seni Rupa 0 4 2 4 5 1 16 
 

3 
S1 Pendidikan Seni Tari dan 
Musik 45 56 91 97 105 103 497 

 

4 S1 Desain Komunikasi Visual 99 68 114 134 133 194 742 
 

5 D3 Game Animasi 0 13 23 0 0 0 36 
 

6 D4 Animasi 0 0 0 72 65 95 232 
 

Total mahasiswa sampai tahun 2022 523 521 1012 1130 1224 1659 6069 
 

   

1.2.4 Jumlah Dosen  

Jumlah dosen di FS UM yang tersebar di lima Departemen untuk tahun 2022 adalah 

213 orang yang terdiri dari 192 orang dosen PNS dan 21 orang dosen tetap non-PNS. Sebaran 

jumlah dosen tersebut di masing-masing departemen tampak pada bagan berikut: 

 

 
Gambar 1.3. Perbandingan Jumlah Dosen PNS dan Non-PNS FS UM 

 

 

1.2.4. Jumlah Tenaga Kependidikan  

Data pada tabel 1.4. berikut menunjukkan jumlah tenaga kependidikan yang 

membantu  dan memberikan layanan kepada civitas akademika seperti pada table 1.4 berikut.   

  

Sastra Indonesia

Sastra Inggris

Sastra Arab
Sastra Jerman

Seni dan Desain

0

20

40

60

Dosen PNS
Dosen Tetap Non PNS

51

4

42

4

29

3

21

2

49

8

Sastra Indonesia

Sastra Inggris

Sastra Arab

Sastra Jerman

Seni dan Desain

Perbandingan Jumlah Dosen PNS dan Non-PNS FS 
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Tabel 1.4. Jumlah dan Pendidikan Terakhir Tenaga Kependidikan 

No Jenis Tenaga Kependidikan 

Jumlah Tenaga Kependidikan dengan 
Pendidikan Terakhir 

S
3 

S
2 

S
1 

D
4 

D
3 

D
2 

D
1 

SMA/SMK 

1 
Laboran/ teknisi/analis/ operator/ 
programer 

    2           

2 Tenaga administrasi   3 
1

5 
  1     18 

Total   3 
1

7 
  1     18 

  

Fakultas Sastra memiliki tenaga kependidikan sebanyak 39 orang dengan jenis 

pekerjaan yang berbeda seperti berikut. 

1) Laboran/teknisi/analis/operator/programmer yang bekerja di unit FS berjumlah 2 orang 

dengan kualifikasi pendidikan S1.  

2) Tenaga administrasi yang dimiliki FS UM berjumlah 37 orang dengan kualifikasi 

pendidikan 3 orang berpendidikan S2, 15 orang berpendidikan S1, 1 orang berpendidikan 

D3, dan 18 orang berpendidikan SMA/SMK. 

 

Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan FS UM memfasilitasi 

peningkatan mutu dan kompetensi melalui beberapa kegiatan sebagai  berikut. 

1) Pemberian kesempatan kepada   tenaga kependidikan untuk mengikuti kegiatan, 

seminar, pelatihan-pelatihan, workshop, dan peningkatan jenjang karir. Misalnya, tenaga 

keuangan yang secara rutin mengikuti kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan dan 

bimbingan teknis serta diklat nasional pelaksanaan keuangan Badan Layanan Umum 

(BLU) pusat dan daerah. 

2) Pemetaan kompetensi tenaga kependidikan dan penempatannya dengan 

mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki. 

3) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dengan cara memberikan kesempatan kepada 

seluruh tenaga kependidikan untuk    melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. 
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BAB II 
PROGRAM KERJA 

 

Bab ini mendeskripsikan program kerja FS UM yang terdiri atas deskripsi dan narasi 

rencana kerja strategis FS UM yang selaras dengan rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran 

FS UM. Rencana kerja strategis tersebut diukur melalui capaian kinerja dari indikator kinerja 

utama dan tambahan. Untuk itu, bagian ini terdiri atas: (1) Rencana kerja strategis FS UM, (2) 

Perjanjian kinerja FS UM yang meliputi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja 

Tambahan, dan (3) Rincian alokasi anggaran FS tahun 2022. 

 

2.1. Rencana Kerja Strategis Fakultas Sastra dan Indikator Kinerja 

Program pengembangan UM dalam kurun waktu 2020-2024 dilaksanakan 

berdasarkan rumusan visi strategis UM, yakni menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kependidikan. Visi strategis lima tahun tersebut 

digunakan sebagai dasar FS merancang dan melaksanakan akselerasi pengembangan 

FS menuju peningkatan daya saing internasional dengan memanfaatkan segala peluang dan 

potensi yang dimiliki FS UM saat ini. Akselerasi dilaksanakan dengan melakukan penahapan 

secara tepat, mulai dari penguatan daya saing regional, nasional, dan kemudian internasional. 

Visi strategis FS UM 2020-2024 diterjemahkan ke dalam empat misi strategis berikut. 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang bahasa, sastra, sain 

informasi, seni, desain, dan kependidikan yang inovatif berbasis riset dengan 

memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter serta 

berdaya saing nasional dan internasional. 

2. Menyelenggarakan dan memfasilitasi penelitian bidang bahasa, sastra, sain informasi, 

seni, desain, dan kependidikan dalam memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

kebudayaan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa serta mendapatkan 

pengakuan nasional dan internasional. 

3. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat bidang bahasa, 

sastra, sain informasi, seni, desain, dan kependidikan sebagai pengamalan dan 

pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencerdaskan kehidupan dan 

meningkatkan kesejahteraan bangsa. 

4. Menyelenggarakan tata pamong fakultas yang tangguh, efisien, akuntabel, dan 

transparan yang berbasis teknologi informasi dengan memperkuat kemitraan dalam 

rangka meningkatkan kualitas berkelanjutan menuju kemandirian. 

 

Untuk mencapai keempat misi strategis tersebut, FS UM merumuskan tujuan, sasaran 

dan indikator kinerja yang terdiri atas indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan. 

Indikator-indikator tersebut dideskripsikan di bagian 2.2. Berikut ini adalah rumusan tujuan dan 

sasaran untuk masing-masing misi strategis. 

 

Misi 1: 

Misi strategis 1 adalah FS UM menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang 

bahasa, sastra, sain informasi, seni, desain, dan kependidikan yang inovatif berbasis riset 

dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter serta 

berdaya saing nasional dan internasional. 

 

Tujuan 

Menghasilkan lulusan yang profesional, berkarakter, dan berdaya saing global dalam bidang 
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bahasa, sastra, sain informasi, seni, desain, dan kependidikan dan meningkatnya kapasitas 

institusional layanan pendidikan 

 

Sasaran strategis 

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dalam ilmu 

bahasa, sastra, sain informasi, seni, desain, dan kependidikan dengan memanfaatkan 

teknologi informasi. 

2. Berkembangnya potensi dan kepribadian mahasiswa melalui pendidikan dan 

pengalaman belajar yang berpusat pada peserta didik dalam berbagai kegiatan 

akademik dan non-akademik.. 

3. Dihasilkannya lulusan dengan akseptabilitas tinggi secara nasional, regional, dan 

internasional. 

4. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan yang mendukung terselenggaranya 

kegiatan akademik dan nonakademik. 

 

Misi 2: 

Misi strategis 2 adalah FS UM menyelenggarakan dan memfasilitasi penelitian bidang bahasa, 

sastra, sain informasi, seni, desain, dan kependidikan dalam memajukan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan kebudayaan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa serta 

mendapatkan pengakuan nasional dan internasional ditetapkan tujuan, sasaran strategis, dan 

indikator kinerja berikut. 

 

Tujuan 

Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif inovatif bidang bahasa, sastra, sain informasi, 

seni, desain, dan kependidikan yang bermutu dan mendapat pengakuan nasional dan 

internasional. 

 

Sasaran Strategis 

Meningkatnya kuantitas karya ilmiah dan karya kreatif inovatif bidang bahasa, sastra, sain 

informasi, seni, desain, dan kependidikan yang bermutu dan mendapat pengakuan nasional 

dan internasional. 

 

Misi 3: 

Misi strategis 3 adalah FS UM menyelenggarakan dan memfasiltasi pengabdian kepada 

masyarakat bidang bahasa, sastra, sain informasi, seni, desain, dan kependidikan sebagai 

pengamalan dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencerdaskan 

kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. 

 

Tujuan 

Meningkatkan kinerja pengabdian kepada masyarakat berbasis pada hasil kajian dan 

penelitian bidang bahasa, sastra, sain informasi, seni, desain, dan kependidikan untuk 

mendukung pengembangan pendidikan, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Sasaran Strategis 

Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat 

berbasis hasil kajian dan penelitian bidang bahasa, sastra, sain informasi, seni, desain, dan 

kependidikan. 
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Misi 4: 

Misi strategis 4 adalah FS UM menyelenggarakan tata pamong fakultas yang tangguh, efisien, 

akuntabel, dan transparan yang berbasis teknologi informasi dengan memperkuat kemitraan 

dalam rangka meningkatkan kualitas berkelanjutan menuju kemandirian. 

 

Tujuan 

Menghasilkan kinerja fakultas berbasis tata pamong yang efektif, efisien, akuntabel, dan 

transparan dengan terus meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menjamin 

peningkatan kualitas berkelanjutan. 

 

Sasaran Strategis 

1. Meningkatkan kinerja tata pamong yang efektif, efisien, dengan memanfaatkan 

teknologi informasi. 

2. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dengan memanfaatkan 

teknologi informasi. 

3. Kualitas lembaga. 

 

 

2.2. Perjanjian Kinerja FS dengan UM 

Untuk mengetahui kinerja FS UM sebagai bentuk kontribusi capaian kinerja UM, 

indikator kinerja ditetapkan. Penetapan indikator kinerja terbagi menjadi Indikator Kinerja 

Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang diselaraskan dengan standar 

tridharma UM dan juga yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dekan dengan Rektor 

tahun 2022. Perjanjian Kinerja Dekan dengan Rektor tahun 2022 terdiri atas 63 indikator yang 

diturunken ke dalam Perjanjian Kinerja Ketua Jurusan dengan Dekan tahun 2022. Adapun 

Sasaran Strategis yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja tersebut meliputi 1) Meningkatnya 

Kualitas Lulusan dalam Bidang Akademik dan Non Akademik, 2) Meningkatnya Kualitas 

Dosen, 3) Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran, dan Meningkatnya Kualitas 

Manajemen dan Tata Kelola Kelembagaan.  Perjanjian Kinerja tersebut diuraikan pada tabel 

berikut. 

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja FS dengan UM 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA SATUAN 
TARGET TARGET 

UM 2022 FS 

-1 -2 -3 -4 -5 

Meningkatnya 
Kualitas 
Lulusan 
dalam Bidang 
Akademik dan 
Non 
Akademik 

1 

Persentase lulusan S1 dan 
Diploma (TS-1) yang berhasil 
mendapat pekerjaan dengan gaji 
1,2 kali UMK dalam waktu kurang 
dari 6 bulan setelah lulus. 

persen 25 25 

2 

Persentase lulusan S1 dan 
Diploma (TS-1) yang berhasil 
menjadi wiraswasta dengan 
pendapatan per bulan 1,2 kali 
UMK dalam waktu kurang dari 6 
bulan setelah lulus. 

persen 25 25 

3 

Persentase lulusan S1 dan 
Diploma (TS-1) yang melanjutkan 
studi dalam rentang waktu 1 tahun 
setelah lulus. 

persen 10 10 
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4 
Jumlah mahasiswa S1 dan D3 
yang memiliki prestasi minimal 
tingkat nasional. 

orang 750 111 

5 

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

orang 8350 1408 

6 
Jumlah mahasiswa asing program 
gelar (degree) pada tahun 
berjalan. 

orang 225 - 

7 
Jumlah mahasiswa asing program 
non-gelar (non-degree) pada 
tahun berjalan. 

orang 1414 369 

8 

Jumlah mahasiswa yang 
mengikuti pertukaran mahasiswa 
outbound ke PT luar negeri pada 
tahun berjalan. 

orang 358 56 

9 

Rasio mahasiswa program 
Diploma dan Sarjana terhadap 
mahasiswa program Magister dan 
Doktoral. 

rasio 01:10 01:07,5 

10 
Jumlah kegiatan pembinaan 
mental kebangsaan pada tahun 
berjalan. 

kegiatan 24 3 

11 
Jumlah mahasiswa penerima 
beasiswa non APBN pada tahun 
berjalan. 

orang 34 5 

12 

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

orang 330 49 

13 

Jumlah mahasiswa yang 
mengikuti pertukaran mahasiswa 
(inbound & outbound) dengan PT 
dalam negeri pada tahun berjalan. 

orang 1500 222 

14 
Jumlah PKM yang lolos PIMNAS 
pada tahun berjalan. 

judul 21 3 

15 
Jumlah proposal PKM yang 
didanai pada tahun berjalan. 

judul 85 13 

16 

Jumlah rekognisi internasional 
non kegiatan BELMAWA yang 
diperoleh mahasiswa pada tahun 
berjalan. 

rekognisi 325 48 

17 

Jumlah rekognisi nasional non 
kegiatan BELMAWA yang 
diperoleh mahasiswa pada tahun 
berjalan. 

rekognisi 790 117 

18 
Jumlah prestasi/kepesertaan 
kegiatan kompetisi BELMAWA 
pada tahun berjalan 

prestasi 206 30 

19 

Jumlah raihan 
medali/juara/penghargaan dalam 
bidang akademik, minat, dan 
bakat tingkat internasional non 
agenda BELMAWA pada tahun 
berjalan. 

prestasi 61 9 
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20 

Jumlah raihan medali/ 
juara/penghargaan dalam bidang 
akademik, minat, dan bakat 
tingkat regional dan nasional non 
agenda BELMAWA pada tahun 
berjalan. 

prestasi 280 41 

Meningkatnya 
Kualitas 
Dosen 

21 

Persentase dosen yang membina 
mahasiswa yang berhasil meraih 
prestasi paling rendah tingkat 
nasional. 

persen 15 15 

22 
Persentase dosen yang 
berkegiatan tri dharma di kampus 
lain. 

persen 10 10 

23 

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

persen 5 5 

24 

Persentase dosen yang memiliki 
pengalaman bekerja sebagai 
praktisi di dunia industri dalam 5 
(lima) tahun terakhir. 

persen 10 10 

25 
Jumlah dosen tetap yang berasal 
dari kalangan praktisi profesional, 
dunia industri, atau dunia kerja. 

orang 148 14 

26 

Jumlah dosen tetap berkualifikasi 
S2 yang memiliki sertifikat 
kompetensi/profesi yang diakui 
oleh industri dan dunia kerja 

orang 143 13 

27 Jumlah dosen berkualifikasi S3 orang 452 98 

28 
Rasio jumlah dosen dan jumlah 
HKI yang granted pada tahun 
berjalan. 

HKI 01:01 01:01 

29 

Jumlah judul karya ilmiah yang 
dipublikasikan pada jurnal 
internasional terindeks selain WoS 
atau Scopus pada tahun berjalan. 

judul 800 146 

30 

Jumlah judul karya ilmiah yang 
dipublikasikan pada jurnal 
internasional terindeks WoS atau 
Scopus pada tahun berjalan. 

judul 200 32 

31 

Jumlah judul karya ilmiah yang 
dipublikasikan pada prosiding 
internasional terindeks Scopus 
pada tahun berjalan. 

judul 800 125 

32 

Jumlah judul karya ilmiah yang 
dipublikasikan pada prosiding 
internasional terindeks selain WoS 
dan Scopus pada tahun berjalan. 

judul 700 128 

33 

Jumlah luaran penelitian dan 
abdimas berupa karya terapan 
atau karya seni yang memenuhi 
kriteria dalam Panduan IKU pada 
tahun berjalan 

judul 119 20 

34 

Jumlah akademisi/peneliti (bukan 
dosen tetap UM) yang mengajar 
atau melakukan penelitian secara 
aktif di UM pada tahun berjalan. 

orang 238 40 
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35 

Jumlah dosen asing yang aktif 
melaksanakan kegiatan tridharma 
di lingkungan UM pada tahun 
berjalan. 

orang 238 40 

36 
Rerata sitasi SCOPUS tiga tahun 
terakhir per dosen 

sitasi 5 5 

37 
Rerata sitasi SCOPUS tiga tahun 
terakhir per artikel 

sitasi 3 3 

38 

Jumlah publikasi karya ilmiah 
terindeks SCOPUS yang 
dihasilkan dari kolaborasi dengan 
peneliti asing pada tahun berjalan 

judul 498 78 

39 
Jumlah institusi afiliasi dalam 
kolaborasi publikasi internasional 
terindeks SCOPUS. 

institusi 119 20 

40 
Jumlah jurnal bereputasi terindeks 
global yang masih aktif sampai 
dengan akhir tahun berjalan. 

jurnal 2 - 

41 

Jumlah kegiatan ilmiah tingkat 
internasional yang dilaksanakan 
bekerjasama dengan komunitas 
akademik/konsorsium keilmuan 
internasional pada tahun berjalan. 

kegiatan 26 4 

42 
Jumlah prestasi/rekognisi dosen 
tingkat internasional 

prestasi 119 20 

43 
Jumlah produk inovasi atau 
prototipe industri yang dihasilkan 
pada tahun berjalan. 

produk 9 1 

44 
Rasio jumlah dosen dan jumlah 
judul kegiatan penelitian yang 
dilaksanakan pada tahun berjalan 

rasio 01:01 01:01 

45 

Rasio jumlah dosen dan jumlah 
judul kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat yang dilaksanakan 
pada tahun berjalan 

rasio 01:01 01:01 

46 Jumlah adjunct professor orang 24 3 

Meningkatnya 
Kualitas 
Kurikulum dan 
Pembelajaran 

47 
Persentase prodi yang menjalin 
kerjasama sesuai dengan kriteria 
dalam Panduan IKU. 

persen 100 100 

48 

Persentase mata kuliah S1 dan 
Diploma yang menggunakan 
metode pembelajaran 
pemecahaan kasus (case method) 
atau pembelajaran kelompok 
berbasis proyek (team-based 
project) sebagai sebagian bobot 
evaluasi. 

persen 55 55 

49 

Persentase program studi S1 dan 
Diploma yang memiliki akreditasi 
atau sertifikat internasional yang 
diakui pemerintah dan masih 
berlaku pada tahun berjalan. 

persen 24,29 23,08 

50 

Jumlah produk inovasi 
pembelajaran yang telah 
digunakan dan mendapat 
pengakuan secara luas oleh 
masyarakat. 

produk 9 1 
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Meningkatnya 
Kualitas 
Manajemen 
dan Tata 
Kelola 
Kelembagaan 

51 

Nilai rupiah pendapatan unit kerja 
UM yang bersumber dari hasil 
kerjasama dengan unit bisnis UM 
atau institusi swasta/industri. 

juta 1000 187 

52 

Nilai rupiah pendanaan dari pihak 
luar UM yang digunakan untuk 
mendukung kegiatan penelitian, 
pengembangan, dan inovasi pada 
tahun berjalan. 

juta 1000 187 

53 

Nilai rupiah pendanaan dari pihak 
swasta/industri untuk 
pengembangan dan 
komersialisasi prototipe 
industri/produk inovasi. 

juta 210 37 

54 
Jumlah kolega yang memberikan 
respon positif pada survei reputasi 
akademik/pembelajaran. 

orang 238 40 

55 
Jumlah kolega yang memberikan 
respon positif pada survei reputasi 
penelitian. 

orang 476 80 

56 
Jumlah kolega pengguna lulusan 
yang memberikan respon positif 
pada survei reputasi lulusan. 

orang 476 80 

57 
Jumlah program kegiatan 
berorientasi pencapaian 4 SDG 
utama. 

kegiatan 22 2 

58 
Jumlah program kegiatan 
berorientasi pencapaian SDG 
selain 4 SDG utama. 

kegiatan 22 2 

59 

Jumlah kerjasama dengan 
Perguruan Tinggi yang masuk 
dalam Top 100 QS WUR by 
Subjects. 

kerjasam
a 

125 20 

60 
Jumlah mitra DU/DI yang memiliki 
perjanjian kerjasama yang masih 
aktif sampai akhir tahun berjalan. 

institusi 125 20 

61 

Jumlah mitra institusi luar negeri 
yang memiliki perjanjian 
kerjasama yang masih aktif 
sampai akhir tahun berjalan. 

institusi 125 20 

62 

Jumlah mitra kementerian/ 
lembaga pemerintah dan pemda 
yang memiliki perjanjian 
kerjasama yang masih aktif pada 
tahun berjalan. 

institusi 125 20 

63 

Jumlah mitra perguruan tinggi 
yang memiliki perjanjian 
kerjasama yang masih aktif 
sampai akhir tahun berjalan. 

institusi 125 20 
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2.3. Rincian Alokasi Anggaran FS Tahun 2022 

Pagu definitif anggaran FS UM tahun 2022 berjumlah Rp 13.861.992.000. Anggaran 

pengadaan barang dan jasa mendapatkan alokasi paling tinggi. Yaitu Rp 4.941.420.000  atau 

setara 35,65%. Kemudian diikuti dengan anggaran bidang keuangan dan kepegawaian 

sebesar 2.721.765.000 (19,63%) dan bidang pendidikan sebesar 2.435.477.000 (17,57%) . 

 

Tabel 2.2 Alokasi Anggaran FS Tahun 2022 

NO URAIAN 

JUMLAH DANA 
PENDIDIKAN ALOKASI 

ALOKASI % 

1 Dana Pendidikan         
1.328.903.000   

Departemen Sastra Indonesia    332.696.000  25,04%   
 

Departemen Sastra Inggris     257.391.000  19,37%   
 

Departemen Sastra Jerman     200.908.000  15,12%   
 

Departemen Sastra Arab     208.665.000  15,70%   
 

Departemen JSD     329.243.000  24,78%   
 

        

2 Penelitian/ Departemen          396.000.000  

3 Pengabdian/ Departemen             
83.000.000  

4 Dana Bidang Akademik        2.435.477.000  

5 Dana Kemahasiswaan       1.235.402.000  

6 Dana Bidang Keuangan dan 
Kepegawaian 

      2.721.765.000  

7 RUP       4.941.420.000  

8 Pascasarjana          372.525.000  

9 Balai Bahasa          347.500.000  

  
TOTAL 

  
13.861.992.000 
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BAB III 
CAPAIAN UNIT KERJA 

 
 

Bagian ini mendeskripsikan dan mengevaluasi capaian Indikator Kinerja yang tercantum dalam dokumen Renstra FS tahun 

2020-2022, Perjanjian Kinerja FS tahun 2022, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) FS tahun 2022. Isian bab ini terkait dengan 4 (empat) 

sasaran strategis FS UM, yaitu: (1) Meningkatnya kualitas lulusan dalam bidang akademik dan non akademik; (2) Meningkatnya 

kualitas dosen; (3) Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran; serta (4) Meningkatnya kualitas manajemen dan tata kelola 

kelembagaan. 

 

3.1 Capaian Indikator Kinerja Strategis FS (Mengacu kepada Renstra FS) 

 

Tabel 3.1 Sasaran Strategis 1:  

Meningkatnya Kualitas Lulusan dalam Bidang Akademik dan Non Akademik 

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN 
TARGET CAPAIAN 

2022 2022 % 

1 Persentase Lulusan langsung bekerja *) persen 25 19 76 

2 Persentase lulusan melanjutkan studi *) persen 10 31.70 2750 

3 Persentase lulusan menjadi wiraswasta *) persen 25 30 1500 

4 
Persentase lulusan S1 dan Diploma yang menghabiskan paling sedikit 
20 (dua puluh) sks di luar kampus *) 

persen 10 64,9 649 

5 
Persentase lulusan S1 dan Diploma yang meraih prestasi paling 
rendah tingkat nasional *) 

persen 41 157 382 

6 Jumlah prestasi tingkat regional dan nasional yang diraih mahasiswa prestasi 57 76 133,3 

7 Jumlah prestasi tingkat internasional yang diraih mahasiswa prestasi 48 52 108 

8 
Jumlah mahasiswa S1 dan Diploma yang berprestasi bidang non 
akademik 

orang 45 61 135,6 

9 
Jumlah mahasiswa S1 dan Diploma yang berprestasi dalam bidang 
akademik 

orang 25 54 216 

10 Jumlah mahasiswa yang berwirausaha orang 49 39 80 

11 Jumlah PKM yang lolos PIMNAS proposal 3 10 333 

12 Jumlah proposal PKM yang didanai proposal 13 33 253 
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13 
Jumlah karya mahasiswa disajikan dalam kegiatan ilmiah nasional 
atau internasional 

karya 45 30 66,7 

14 Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi persen 72 20,6 28,6 

15 Masa tunggu lulusan bulan 2,5 2,5 100 

16 Jumlah lembaga nasional pengguna lulusan lembaga 33 33 100 

17 Jumlah lembaga multinasional pengguna lulusan lembaga 13 1 8 

18 Gaji pertama alumni Rp Juta 1,7 2,61 154 

19 IPK Lulusan IPK 3,55 3,65 103 

20 Mahasiswa asing (program gelar) orang 15 9 60 

21 Jumlah tracer study yang dilakukan jumlah 13 35 269,2 

22 Skor kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL-Like) rata-rata 400 413 103 

 

Sasaran strategis 1 memiliki 22 indikator untuk mengukur ketercapaian peningkatan kualitas lulusan dalam bidang akademik 

dan non akademik. Kedua puluh dua indikator sasaran strategis 1 dapat dilihat pada tabel di atas. Tabel di atas menunjukkan sasaran 

indikator strategis 1 selama kurun waktu satu (1)  tahun, yakni 2022. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan antara Indikator Renstra 

2020-2024 dengan Data Kinerja FS tahun 2022 dapat dilihat ketercapaian indikator kinerja sasaran strategis 1 pada bagan berikut: 

 

 
 

Gambar 3.1.1a Ketercapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 2022 
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Tabel 3.1.1a menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Sasarana Strategis 1 tahun 2022 dapat diklasifikasikan menjadi 

tiga kategori, yakni capaian indikator kinerja di atas 100% dengan 14 (63.6%) indikator, capaian indikator kinerja yang memenuhi 100% 

dengan 2 (9%) indikator, dan capaian indikator kinerja di bawah 100% dengan 6 (27.3%) indikator. Berdasarkan tabel di atas juga kita 

bisa lihat gabungan kategori 1 dan kategori sehingga kita dapat memperolah angka 16 (72.7%) indikator kinerja telah memenuhi 

ekspektasi sesuai target. Ini artinya capaian kinerja ini sangat bagus.  

Adapun indikator kinerja kategori 3 (di bawah 100%) juga dapat diklasifikasikasikan menjadi dua kelompok, yakni indikator 

kinerja dengan capaian di atas 50% dan indikator kinerja dengan capaian di bawah 50%. Secara lebih detil, ketegori 1 terkait dengan 

indikator nomor 1 (Persentase Lulusan langsung bekerja), 10 (Jumlah mahasiswa yang berwirausaha),13 (Jumlah karya mahasiswa 

disajikan dalam kegiatan ilmiah nasional atau internasional), dan 20 (Mahasiswa asing program gelar), sedangkan kategori 2 meliputi 

dua indikator yakni nomor 14 (Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi) dan 17 (Jumlah lembaga multinasional 

pengguna lulusan).  

 

Tabel 3.2 Sasaran Strategis 2: 

Meningkatnya Kualitas Dosen 

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN 
TARGET CAPAIAN 

2022 2022 % 

1 
Persentase dosen yang berkegiatan tridarma dikampus lain, 
dalam 5 (lima) tahun terakhir*) 

Persen 10 20,43 200 

2 
Persentase dosen yang di QS100 berdasarkan bidang ilmu dalam 
5 (lima) tahun terakhir*) 

Persen 3 4,84 161 

3 
Persentase dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri 
dalam 5 (lima) tahun terakhir*) 

Persen 4 11,29 285 

4 
Persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil 
meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) 
tahun terakhir*) 

Persen 6 22,58 376 

5 Persentase dosen tetap berkualifikasi S3*) Persen 43,5 102 234 

6 
Persentase dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi/profesi 
yang diakui oleh industri dan dunia kerja*) 

Persen 83 40 48.1 

7 
Persentase dosen tetap berasal dari kalangan praktisi profesional, 
dunia industri, atau dunia kerja*) 

Persen 2 5 250 

8 
 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
yang berhasil mendapat rekognisi internasional per jumlah 
dosen*) 

Rasio 20 98 490 
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9 
Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
yang diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen*) 

Rasio 20 65 325 

10 Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala Persen 21,7 126 101,9 

11 Persentase dosen dengan jabatan guru besar Persen 19,71 12,6 64,1 

12 Persentase dosen penerima sertifikat pendidik Persen 77 77,0 100 

13 Rasio Dosen : Mahasiswa Orang 1:22 01:24 91,7 

14 
Jumlah dosen yang menjadi penyaji dalam international 
conference 

Orang 115 133 115 

15 Jumlah dosen yang menjadi penyaji dalam konferensi nasional Orang 46 75,0 163,0 

16 Jumlah dosen yang menjadi penyaji dalam konferensi nasional Artikel 87 96 110 

17 Jumlah buku referensi/monograf yang diterbitkan tingkat nasional Buku 17 20,0 117,6 

18 Jumlah sitasi karya ilmiah yang terindeks di Scopus Sitasi 405 723 178 

19 Jumlah penelitian dosen yang didanai DRPM dan PNBP Penelitian 124 54,0 43,5 

20 Jumlah penelitian yang dilakukan dengan DUDI Penelitian 21 21,0 100,0 

21 Jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan Karya 54 193,0 357,4 

22 Jumlah HKI HKI 109 193,0 177,1 

23 Jumlah prototipe industry Prototype 2 13 650 

24 Jumlah produk inovasi Produk 2 60 541 

25 Jumlah kegiatan pengabdian pemberdayaan masyarakat Kegiatan 153 43,0 28,1 

26 
Jumlah dosen yang melaksanakan pengabdian kepada 
masyarakat 

Orang 456 45 22,1 

27 Dosen asing Orang 2 49 245 

 
Sasaran strategis 2 memiliki 27 indikator untuk mengukur ketercapaian peningkatan kualitas dosen dalam rangka 

meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat. Tabel tersebut  menunjukkan 
target dan capaian ke 27 indikator selama 4 tahun terakhir. Gambaran capaian dari 27 indikator kinerja untuk masing-masing tahun 
ditunjukkan di Gambar berikut.  
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Gambar 3.1.1b. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Empat Tahun Terakhir 

 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa kinerja sasaran strategis 2 pada tahun 2022 menunjukkan 81% (22 dari 27 indikator 

kinerja) telah mencapai target, dan 19% (5 indikator) masih belum tercapai. Kelima indikator tersebut yaitu (1) Persentase dosen 

dengan jabatan guru besar, (2) Persentase dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, 

(3) Jumlah penelitian dosen yang didanai DRPM dan PNBP, (4) Jumlah kegiatan pengabdian pemberdayaan masyarakat, dan (5) 

Jumlah dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 

 

Tabel 3.3 Sasaran Strategis 3: 

Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran 

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN 
TARGET CAPAIAN 

2022 2022 % 

1 
Persentase prodi dengan kurikulum berbasis kehidupan, termasuk program 
Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) 

Persen 100 100 100 

2 Persentase dosen berkualifikasi S3 Persen 43,5 44,3 101.8 

3 Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala Persen 21,7 22,1 101,9 

4 Persentase dosen dengan jabatan guru besar Persen 19,71 12,6 64 

5 Persentase dosen penerima sertifikat pendidik Persen 77 70,0 90.9 

6 Jumlah dosen dengan kompetensi pendukung bersertifikat Orang 47 40 85 

81%

19%

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Tercapai Belum Tercapai
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7 
Jumlah dosen yang menjadi penyaji dan peserta dalam kegiatan ilmiah 
internasional 

Orang 115 95 82.6 

8 Jumlah bahan ajar ber-ISBN berbasis penelitian Judul 17 17 100 

9 Jumlah inovasi pembelajaran hasil pengembangan Inovasi 50 47 94 

10 IPK lulusan IPK 3,55 3,7 102,8 

11 Jumlah mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa Mahasiswa 45 87 193,4 

12 Jumlah mahasiswa peraih penghargaan dalam minat dan bakat Mahasiswa 45 217 482,2 

13 Jumlah PKM yang lolos PIMNAS Proposal 5 9 180 

14 Jumlah proposal PKM yang didanai Proposal 7 32 457,1 

15 
Jumlah karya mahasiswa disajikan dalam kegiatan ilmiah nasional (selain 
PIMNAS) 

Karya 60 60 100 

16 Jumlah karya mahasiswa disajikan dalam kegiatan ilmiah internasional Karya 45 40 88,9 

17 Jumah jurnal cetak dan online berlangganan Jurnal 17 25 147,1 

18 Jumlah prosiding cetak dan online Proceeding 14 15 107 

19 Jumlah POB yang dikembangakan sesuai kebutuhan Judul 25 125 500 

20 Jumlah pedoman praktikum yang dikembangkan sesuai kebutuhan Judul 30 30 100 

21 Persentase prodi menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pembelajaran Persen 100 100 100 

22 Jumlah laporan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu pembelajaran Laporan 19 20 100 

23 Rasio rasio dosen dan mahasiswa ideal sesuai ketentuan PD-DIKTI Orang 1:22 01:24 91,7 

24 Presentase RPS yang diunggah Persen 70 90 128,6 

25 Persentase dosen mengisi dan menggunakan SIPEJAR Persen 70 90 128,6 

26 Jumlah karya/produk pembelajaran Produk 45 45 100 

27 Persentase lulusan langsung bekerja Persen 91 84 92,3 

28 Jumlah lembaga nasional pengguna lulusan Lembaga 33 33 100 

29 Jumlah lembaga multinasional pengguna lulusan Lembaga 13 19 146,1 

30 Gaji pertama alumni Rp.juta 1,7 2,61 154 

31 Tersedia perangkat survei untuk tracer study Jml/prodi 19 20 100 

32 Masa tunggu lulusan Bulan 2,5 2,5 100 

33 
Skor kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL-Like) pada awal semester dan akhir 
semester mahasiswa 

Rata-rata 400 413 103,3 

34 Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi Persen 72 40 51.2 

 

Sasaran strategis 3 memiliki 34 indikator untuk mengukur ketercapaian peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran. 

Ketiga puluh empat indikator sasaran strategis 3 dapat dilihat pada tabel di atas. Tabel di atas menunjukkan sasaran indikator strategis 

3 selama tahun 2022. 

Pada tahun 2022, terdapat 3 indikator sasaran strategis yang tidak tercapai; 16 indikator sasaran strategis yang tercapai; dan 

15 indikator sasaran strategis yang melampaui. Berikut ini adalah visualisasi ketercapaian indikator sasaran strategis di tiap tahunnya. 
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Gambar 3.1.1c. Ketercapaian Indikator Sasaran Strategis 3 Tahun 2022 

 

Indikator-indikator yang tidak tercapai adalah (1) persentase dosen dengan jabatan guru besar; (2) jumlah dosen yang 

menjadi penyaji dan peserta dalam kegiatan ilmiah internasional; dan (3) persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi. 

Indikator-indikator yang tercapai adalah (1) persentase prodi dengan kurikulum berbasis kehidupan, termasuk program Merdeka 

Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM); (2) persentase dosen penerima sertifikat pendidik; (3) jumlah dosen dengan kompetensi 

pendukung bersertifikat; (4) Jumlah bahan ajar ber-ISBN berbasis penelitian; (5) jumlah inovasi pembelajaran hasil pengembangan; 

(6) jumlah karya mahasiswa disajikan dalam kegiatan ilmiah nasional (selain PIMNAS); (7) jumlah karya mahasiswa disajikan dalam 

kegiatan ilmiah internasional; (8) jumlah pedoman praktikum yang dikembangkan sesuai kebutuhan; (9) persentase prodi 

menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pembelajaran; (10) jumlah laporan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu 

pembelajaran; (11) rasio rasio dosen dan mahasiswa ideal sesuai ketentuan PD-DIKTI; (12) jumlah karya/produk pembelajaran; (13) 

persentase lulusan langsung bekerja; (14) jumlah lembaga nasional pengguna lulusan; (15) tersedia perangkat survei untuk tracer 

study; dan (16) masa tunggu lulusan. Indikator-indikator yang melampaui target adalah (1) persentase dosen berkualifikasi S3; (2) 

persentase dosen dengan jabatan lektor kepala; (3) IPK lulusan; (4) jumlah mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa; (5) 

jumlah mahasiswa peraih penghargaan dalam minat dan bakat; (6) jumlah PKM yang lolos PIMNAS; (7) jumlah proposal PKM yang 

didanai; (8) jumah jurnal cetak dan online berlangganan; (9) jumlah prosiding cetak dan online; (10) jumlah POB yang dikembangakan 

sesuai kebutuhan; (11) persentase RPS yang diunggah; (12) persentase dosen mengisi dan menggunakan SIPEJAR; (13) jumlah 

lembaga multinasional pengguna lulusan; (14) gaji pertama alumni; dan (15) skor kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL-Like) pada 

awal semester dan akhir semester mahasiswa. 
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Tabel 3.4 Sasaran Strategis 4:  

Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Tata Kelola Kelembagaan 

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN 
TARGET CAPAIAN 

2022 2022 % 

1 Data kompetensi tenaga kependidikan  dokumen tersedia tersedia 100 

2 Data jabatan tenaga kependidikan dokumen tersedia tersedia 100 

3 
Ditetapkannya seluruh dokumen uraian tugas jabatan dan 
spesifikasi kompetensinya 

dokumen tersedia tersedia 100 

4 Ditetapkannya dokumen Sistem Pengendalian Internal UM dokumen tersedia tersedia 100 

5 Ditetapkannya dokumen standar perilaku layanan prima dokumen tersedia tersedia 100 

6 Rencana pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan dokumen tersedia tersedia 100 

7 Jumlah dosen studi lanjut jumlah 62 30 48,39 

8 Jumlah tendik studi lanjut jumlah 7 2 28,57 

9 Jumlah dosen mengikuti pendi-dikan nongelar sesuai KBK jumlah 9 9 100 

10 
Jumlah tendik mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi 
sesuai jabatan 

jumlah 4 37 616,67 

11 Jumlah tendik mengikuti pendidikan nongelar jumlah 3 37 740 

12 
Jumlah dosen mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi 
sesuai KBK 

jumlah 10 80 533,33 

13 Tersedianya dokumen hasil monitoring evaluasi dokumen tersedia tersedia 100 

14 Pelaksanaan e-office persen 85 100 100 

15 
Ditetapkannya dokumen tentang penanganan benturan 
kepentingan 

dokumen tersedia tersedia 100 

16 
Tersedianya dokumen dan bukti pembangunan budaya layanan 
prima 

dokumen tersedia tersedia 100 

17 Tersedianya dokumen hasil penilaian kepuasan layanan dokumen tersedia tersedia 100 

18 Tersedianya dokumen hasil survey ekternal kualitas layanan dokumen tersedia tersedia 100 

19 
Jumlah tenaga kependidikan yang sudah memenuhi syarat 
minimum jabatan 

persen 40 60 150 

20 Data kebutuhan tenaga kependidikan setiap jabatan dokumen tersedia tersedia 100 

21 Terlaksananya presensi mahasiswa dan dosen berbasis TIK persen 75 100 133 

22 Jumlah dosen memiliki kompetensi bersertifikat (diploma) jumlah 8 2 15,4 

23 
Tersedianya perangkat keras TIK yang memenuhi standar 
minimal 

persen tersedia tersedia 100 

24 
Tersedianya  perangkat lunak TIK yang memenuhi standar 
minimal 

persen tersedia tersedia 100 

25 Perencanaan anggaran yang tepat sasaran dan tepat biaya persen 80 113 90 

26 Penggunaan anggaran sesuai perencanaan persen 80 80 100 
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27 Tersedianya unit fungsional pangkalan data fakultas dokumen tersedia tersedia 100 

28 
Surat Tugas atau surat Keputusan Dekan untuk dasar 
pelaksanaan program kerja 

dokumen tersedia tersedia 100 

29 
Pelaporan pelaksanaan program baik akademik maupun 
keuangan yang sesuai dengan SK 

persen tersedia tersedia 100 

30 
Pengukuran secara internal peringkat kinerja FS pada UM 
dilakukan secara periodik dan berkelanjutan 

peringkat 5 2 250 

31 Tersedianya dokumen program kerja FS dokumen tersedia tersedia 100 

32 Prosedur operasional baku pelaksanaan program kegiatan persen 80 100 125 

33 
Tersedianya dokumen standar biaya masukan dan luaran SBU 
dan SBK 

dokumen tersedia tersedia 100 

34 Jumlah prodi terakreditasi A persen 90 80 89 

35 Jumlah program yang terakreditasi internasional jumlah 8 30,00 130 

36 Penambahan prodi baru jumlah 1 0 0 

37 Jumlah dosen asing jumlah 7 12,00 171,43 

38 Jumlah mahasiswa asing jumlah 70 68,00 18,43 

39 Jumlah kerjasama LN jumlah 30 26,00 130 

40 Jumlah kerjasama DN jumlah 45 120 150 

 

Sasaran strategis 4 memiliki 40 indikator untuk mengukur ketercapaian kualitas manajemen dan tata kelola kelembagaan. 

Keempat puluh indikator sasaran strategis 4 dapat dilihat pada tabel di atas. Tabel tersebut menunjukkan sasaran indikator strategis 

4 selama kurun waktu satu (1)  tahun, yakni 2022. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan antara Indikator Renstra 2020-2024 dengan 

Data Kinerja FS tahun 2022 dapat dilihat ketercapaian indikator kinerja sasaran strategis 4 pada bagan berikut: 

 

 

Gambar 3.1.1d Ketercapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategi 4 2022 
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Gambar 3.1.1d di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 4 tahun 2022 dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga kategori, yakni capaian indikator kinerja di atas 100% dengan 11 indikator, capaian indikator kinerja yang memenuhi 100% 

dengan 22 indikator, dan capaian indikator kinerja di bawah 100% dengan 7 indikator. Berdasarkan tabel di atas juga kita dapat 

membagi menjadi tiga kategori, kategori 1 untuk melihat indikator yang telah melebihi capaian kinerja, kategori 2 untuk melihat indikator 

yang capaian kinerjanya telah memenuhi ekspektasi sesuai target, artinya capaian kinerja ini sangat bagus.  

Adapun kategori 3 untuk melihat indikator kinerja di bawah 100% yang dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni 

kelompok 1 yang indikator kinerja dengan capaian di atas 50% dan kelompok 2 yang indikator kinerja dengan capaian di bawah 50%. 

Secara lebih detail, kelompok 1 terkait dengan indikator nomor 25 (Perencanaan anggaran yang tepat sasaran dan tepat biaya) dengan 

capaian 90% dan nomor 34 (Jumlah prodi terakreditasi A) dengan capaian 89%. Selanjutnya, untuk kategori 2 terkait dengan indikator 

nomor 7 (Jumlah dosen studi lanjut) dengan capaian 48,39, nomor 11 (Jumlah tendik mengikuti pendidikan nongelar) dengan capaian 

28,57, nomor 22 (Jumlah dosen memiliki kompetensi bersertifikat (diploma)) dengan capaian 15,4%, nomor 36 (Penambahan prodi 

baru) dengan capaian 0%, dan nomor 38 (Jumlah mahasiswa asing) dengan capaian 18,43%. Meskipun demikian secara umum dapat 

disimpulkan bahwa 85 % dari 40 indikator sasaran strategis 4 (yaitu 33 indikator) selalu mengalami ketercapaian kinerja. Dari jumlah 

tersebut diketahui bahwa 3  indikator cenderung selalu mengalami kenaikan sangat signifikan, yaitu Jumlah kerjasama LN, Jumlah 

kerjasama DN, dan Jumlah program studi yang terakreditasi internasional. 
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3.2. Capaian Perjanjian Kinerja Fakultas/Unit  
 
Sasaran Strategis 1: 
Pencapaian lulusan yang unggul, relevan, dan keberterimaan tinggi secara nasional dan 
regional 
 
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sub-Kategori Meningkatnya Kualitas Lulusan Akademik dan 

Non Akademik Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN % 

1 
Persentase lulusan S1 dan Diploma (TS-1) yang berhasil 
mendapat pekerjaan dengan gaji 1,2 kali UMK dalam 
waktu kurang dari 6 bulan setelah lulus. 

25 19,01 76,04 

2 
Persentase lulusan S1 dan Diploma (TS-1) yang berhasil 
menjadi wiraswasta dengan pendapatan per bulan 1,2 
kali UMK dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah lulus. 

25 2,02 8,08 

3 
Persentase lulusan S1 dan Diploma (TS-1) yang 
melanjutkan studi dalam rentang waktu 1 tahun setelah 
lulus. 

10 3,17 31,7 

4 
Jumlah mahasiswa S1 dan D3 yang memiliki prestasi 
minimal tingkat nasional. 

111 450 100 

5 
Jumlah mahasiswa yang mengikuti program merdeka 
belajar di luar kampus pada tahun berjalan. 

1408 926 65,77 

6 
Jumlah mahasiswa asing program gelar (degree) pada 
tahun berjalan. 

- 9 100 

7 
Jumlah mahasiswa asing program non-gelar (non-degree) 
pada tahun berjalan. 

369 207 56,1 

8 
Jumlah mahasiswa yang mengikuti pertukaran 
mahasiswa outbound ke PT luar negeri pada tahun 
berjalan 

56 87 100 

9 
Rasio mahasiswa program Diploma dan Sarjana terhadap 
mahasiswa program Magister dan Doktoral. 

01:07,5 1/0,17 100 

10 
Jumlah kegiatan pembinaan mental kebangsaan pada 
tahun berjalan. 

3 19 100 

11 
Jumlah mahasiswa penerima beasiswa non APBN pada 
tahun berjalan. 

5 15 100 

12 
Jumlah mahasiswa yang mendapatkan pendanaan 
program kewirausahaan (baik oleh UM maupun institusi di 
luar UM) pada tahun berjalan. 

49 39 79,59 

13 
Jumlah mahasiswa yang mengikuti pertukaran 
mahasiswa (inbound & outbound) dengan PT dalam 
negeri pada tahun berjalan. 

222 1039 100 

14 Jumlah PKM yang lolos PIMNAS pada tahun berjalan. 3 3 100 
15 Jumlah proposal PKM yang didanai pada tahun berjalan. 13 32 100 

16 
Jumlah rekognisi internasional non kegiatan BELMAWA 
yang diperoleh mahasiswa pada tahun berjalan. 

48 51 100 

17 
Jumlah rekognisi nasional non kegiatan BELMAWA yang 
diperoleh mahasiswa pada tahun berjalan. 

117 145 100 

18 
Jumlah prestasi/kepesertaan kegiatan kompetisi 
BELMAWA pada tahun berjalan 

30 43 100 

19 
Jumlah raihan medali/juara/penghargaan dalam bidang 
akademik, minat, dan bakat tingkat internasional non 
agenda BELMAWA pada tahun berjalan. 

9 18 100 



31 
 

20 
Jumlah raihan medali/ juara/penghargaan dalam bidang 
akademik, minat, dan bakat tingkat regional dan nasional 
non agenda BELMAWA pada tahun berjalan. 

41 149 100 

 

Deskripsi Capaian Kinerja  

Sasaran Strategis 1 Terkait Peningkatan Kualitas Lulusan 

Sasaran strategis 1 adalah pencapaian lulusan yang unggul, relevan, dan keberterimaan 

tinggi secara nasional dan regional. Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis tersebut, 

di antara indikatornya adalah  meningkatnya kualitas lulusan dalam bidang akademik dan non 

akademik.Berkaitan dengan hal ini, ditetapkan 20 indikator kinerja. Dari target 20 indikator kinerja 

tersebut, terdapat 14 indikator (70 %) yang telah tercapai tuntas 100%. Adapun 10 persen (2 

indikator) telah tercapai dengan baik, yaitu indikator ke 1 dan ke 12.  

Ketercapaian indikator kinerja pertama, yaitu tentang persentase lulusan S1 dan Diploma 

(TS-1) yang berhasil mendapat pekerjaan dengan gaji 1,2 kali UMK dalam waktu kurang dari 6 

bulan setelah lulus, telah tercapai 76,4 %. Hal ini menandakan bahwa indikator kinerja ini sudah 

tercapai dengan baik, hanya saja tidak sampai 100%. Hal itu karena ketersediaan lowongan kerja 

di lapangan untuk alumni tidak semuanya menawarkan gaji sebesar 1.2 kali UMK. Tawaran itu 

ada yang sebesar 1 kali UMK dan kurang dari 1 kali UMK. namun sebagai tahap awal kerja 

setelah kelulusan kurang dari 6 bulan, tawaran gaji tersebut diambil oleh alumni karena yang 

dikejar alumni tidak hanya sekedar gaji, tetapi juga kesempatan bekerja untuk mendapatkan 

pengalaman juga penting dan tidak ternilai harganya juga untuk alumni yang baru lulus. 

Pengalaman tersebut akan menambah kepercayaan publik terhadap kompetensi alumni.    

Berkaitan dengan jumlah mahasiswa yang mendapatkan pendanaan program 

kewirausahaan (baik oleh UM maupun institusi di luar UM) pada tahun berjalan telah  tercapai 

sebesar 79,59. angka ini menunjukkan bahwa Fakultas Sastra sudah baik dalam pemerolehan 

pendanaan. 

Adapun capaian yang masuk dalam kategori cukup adalah indikator kinerja tentang 

jumlah mahasiswa asing program non-gelar (non-degree) pada tahun berjalan (56,1%) dan 

indikator kinerja tentang jumlah mahasiswa yang mengikuti program merdeka belajar di luar 

kampus pada tahun berjalan (65,77).  

Indikator kinerja yang capaiannya masih kurang untuk sasaran strategis 1 pada indikator  

kinerja meningkatnya Kualitas Lulusan sebesar 10 % (2 indikator), yaitu indikator ke 2 dan ke 3. 

indikator ke 2 adalah Persentase lulusan S1 dan Diploma (TS-1) yang berhasil menjadi 

wiraswasta dengan pendapatan per bulan 1,2 kali UMK dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah 

lulus. berkaitan dengan belum tercapaianya indikator kinerja ini, upaya yang bisa dilakukan 

adalah menggalakkan penanganan tracer studi ketika lulusan mengambil ijazah dan juga 

membuat group WA alumni yang dipantau oleh pihak prodi dan koordinator alumni prodi serta 

sering berkomunikasi terkait kegiatan atau pekerjaan yang sedang dilakukan. Dalam hal 

komunikasi dengan alumni ini, prodi sudah menyelenggarakan kegiatan PPKB sehingga update 

data alumni bisa dilakukan dengan kegiatan after sales.  

Adapun indikator yang masih kurang capaiannya adalah indikator kinerja ke 3, yaitu 

persentase lulusan S1 dan Diploma (TS-1) yang melanjutkan studi dalam rentang waktu 1 tahun 

setelah lulus (31,7). Rendahnya persentase ini bisa saja disebabkan karena (2) kurangnya 

informasi yang bisa tergali dari alumni yang lanjut studi, (2) banyaknya alumni yang langsung 
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mencari pengalaman dalam dunia kerja sehingga mengutamakan kerja terlebih dahulu sambil 

menyiapkan diri untuk studi lanjut. 

 
 
Sasaran Strategis 2: 
Meningkatnya Kualitas Dosen 
 
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sub-Kategori Kualifikasi, Rekognisi, dan Kegiatan Dosen Tahun 
2022 

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN 
TARGET CAPAIAN 

2022 2022 % 

1 
Persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil 
meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. 

persen 15 22,58 100% 

2 
Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus 
lain. 

persen 10 20,43 100% 

3 
Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di QS100 
berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject). 

persen 5 4,84 96,8% 

4 
Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja 
sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun 
terakhir. 

persen 10 11,29 100% 

5 
Jumlah dosen tetap yang berasal dari kalangan praktisi 
profesional, dunia industri, atau dunia kerja. 

orang 1 5 100% 

6 
Jumlah dosen tetap berkualifikasi S2 yang memiliki sertifikat 
kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia 
kerja. 

orang 13 40 100% 

7 Jumlah dosen berkualifikasi S3. orang 98 102 100% 

8 
Rasio jumlah dosen dan jumlah HKI yang granted pada 
tahun berjalan. 

HKI 1:1 1:0,8 80% 

9 Jumlah prestasi/rekognisi dosen tingkat internasional. prestasi 20 28 100% 
 

Untuk tahun 2022 ada 9 indikator yang digunakan untuk menilai capaian kinerja sub-

kategori ketercapaian kualifikasi, rekognisi dan kegiatan dosen.  Dari 9 indikator tersebut 

semuanya telah tercapai dengan sangat baik. Hal itu menunjukkan bahwa dosen Fakultas Sastra 

UM mendapatkan keberterimaan yang tinggi di masyarakat, baik masyarakat akademik 

perguruan tinggi, maupun sekolah dan masyarakat. Berdasarkan capaian ini maka target 

Fakultas sastra untuk capaian kinerja sub-Kategori Kualifikasi, Rekognisi, dan Kegiatan Dosen 

dapat ditingkatkan di tahun berikutnya karena tahun ini capaiannya sangat memuaskan dan 

maksimal dengan target yang telah ditetapkan. 

 

 Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sub-Kategori Peneliti Asing dan Adjunct Professor Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN 
TARGET CAPAIAN 

2022 2022 % 

1 
Jumlah akademisi/peneliti (bukan dosen tetap UM) yang 
mengajar atau melakukan penelitian secara aktif di UM 
pada tahun berjalan. 

orang 40 42 100% 

2 
Jumlah dosen asing yang aktif melaksanakan kegiatan 
tridharma di lingkungan UM pada tahun berjalan. 

orang 40 49 100% 

3 Jumlah adjunct professor. orang 3 6 100% 
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Pada tahun 2022 indikator kinerja yang harus dicapai fakultas terdiri atas 3 indikator. Dari 

ketiga indikator tersebut kesemuanya telah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan kemampuan 

Fakultas sastra dalam melibatkan peneliti asing dan menghadirkan adjunct professor. 

Keberhasilan fakultas sastra ini tidak terlepas dari dukungan dan kebijakan universitas yang telah 

menghadirkan 46 adjunct professor ke Universitas Negeri Malang. Departemen, fakultas dan 

universitas telah bekerjasama secara sangat baik untuk mewujudkan kegiatan adjunct professor 

dan menghadirkannya secara serentak di akhir bulan September 2022. dengan capaian ini, maka 

target tahun depan bisa ditingkatkan lagi. 

 

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sub-Kategori Luaran Publikasi Ilmiah Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN 
TARGET CAPAIAN 

2022 2022 % 

1 
Jumlah luaran penelitian dan abdimas berupa karya terapan 
atau karya seni yang memenuhi kriteria dalam Panduan IKU 
pada tahun berjalan. 

judul 20 33 100% 

2 
Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal 
internasional terindeks selain WoS atau Scopus pada tahun 
berjalan. 

judul 146 28 19,18% 

3 
Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal 
internasional terindeks WoS atau Scopus pada tahun berjalan. 

judul 32 73 100% 

4 
Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding 
internasional terindeks Scopus pada tahun berjalan. 

judul 125 11 8,8% 

5 
Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding 
internasional terindeks selain WoS dan Scopus pada tahun 
berjalan. 

judul 128 18 14,06% 

6 
Jumlah publikasi karya ilmiah terindeks SCOPUS yang 
dihasilkan dari kolaborasi dengan peneliti asing pada tahun 
berjalan. 

judul 78 19 24,36% 

7 
Jumlah jurnal bereputasi terindeks global yang masih aktif 
sampai dengan akhir tahun berjalan. 

jurnal 1 300% 300% 

 

Deskripsi Capaian Kinerja Sub-Kategori Luaran Publikasi Ilmiah 

Capaian Kinerja Sub-Kategori Luaran Publikasi Ilmiah Tahun 2022 

Pada tahun 2022, indikator yang tercapai adalah 3 dari 7 indikator (42,85%). Indikator ke-

1, jumlah luaran penelitian dan abdimas berupa karya terapan atau karya seni yang memenuhi 

kriteria dalam Panduan IKU pada tahun berjalan sudah tercapai 100%. Indikator nomor 3 

berbunyi jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks WoS 

atau Scopus pada tahun berjalan juga tercapai 100%.begitu juga dengan  indikator nomor 7 yang 

berbunyi jumlah jurnal bereputasi terindeks global yang masih aktif sampai dengan akhir tahun 

berjalan juga sudah tercapai melebihi yang diharapkan. 

Indikator yang tidak tercapai pada tahun 2022 sebanyak 57.15% meliputi indikator-

indikator pada nomor berikut: (2) jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal 

internasional terindeks selain WoS atau Scopus pada tahun berjalan, (4) jumlah judul karya ilmiah 

yang dipublikasikan pada prosiding internasional terindeks Scopus pada tahun berjalan, (5) 

jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding internasional terindeks selain WoS 

dan Scopus pada tahun berjalan, dan (6) jumlah publikasi karya ilmiah terindeks SCOPUS yang 

dihasilkan dari kolaborasi dengan peneliti asing pada tahun berjalan. Ketidaktercapaian indikator-

indikator di atas disebabkan oleh terbatasnya artikel dosen yang bisa lolos ke jurnal internasional. 
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di samping itu, waktu terbit prosiding seminar nasional dan internasional mayoritas saat akhir 

tahun atau awal tahun berikutnya setelah penyusunan laporan ini. 

Upaya yang telah dilakukan oleh fakultas sastra untuk memenuhi target kinerja adalah 

dengan memberikan fasilitas-fasilitas terkait kepada dosen. Namun demikian, sangat disadari 

bahwa perlu digalakkan lagi pembimbingan dan pendampingan penulisan karya ilmiah untuk 

artikel jurnal internasional. Hal itu sebagai upaya agar tahun depan dapat meningkatkan capaian 

kinerja. para dosen hendaknya tidak hanya mengirimkan satu artikel ke jurnal pada tahun berjalan 

sehingga kemungkinan untuk diterimanya itu masih ada.  Sebenarnya, capaian  Fakultas sastra 

sudah meningkat dalam menghasilkan publikasi internasional dibanding tahun-tahun 

sebelumnya. namun karena tuntutan targetnya sangat tinggi, sehingga fakultas sastra belum bisa 

mencapainya. namun target itu mungkin juga tidak bisa diturunkan karena sudah merupakan 

penetapan dari kementerian yang kemudian didistribusikan oleh universitas kepada fakultas-

fakultas yang ada. Jadi, yang bisa dilakukan oleh Fakultas sastra adalah menggalakkan kembali 

dan memberiakan kesempatan serta fasilitas yang lebih banyak lagi untuk mencapai target-target 

yang diharapkan. 

 

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sub-Kategori Luaran Lainnya Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN 
TARGET CAPAIAN 

2022 2022 % 

1 Jumlah produk inovasi yang dihasilkan pada tahun berjalan. produk 1 13 1000% 

 

Indikator jumlah produk inovasi yang dihasilkan pada tahun berjalan telah mencapai 

target, yaitu 100%. Oleh karena itu, pada tahun mendatang target itu perlu dinaikkan lebih banyak 

lagi karena ketercapaian Fakultas Sastra dari target 1 tercapai 13. hal ini menunjukkan bahwa 

Fakultas sastra sangat potensial dalam pencapaian produk inovasi. 

 

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sub-Kategori Sitasi Karya Dosen Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN 
TARGET CAPAIAN 

2022 2022 % 

1 Rerata sitasi SCOPUS tiga tahun terakhir per dosen. sitasi 5 2,79 24% 

2 Rerata sitasi SCOPUS tiga tahun terakhir per artikel. sitasi 3 4,02 100% 

 

Deskripsi Capaian Kinerja Sub-Kategori Sitasi Karya Dosen 

Capaian Kinerja Sub-Kategori Sitasi Karya Dosen Tahun 2022 

Indikator yang telah tercapai 100% adalah indikator ke 2, yaitu rerata sitasi SCOPUS tiga 

tahun terakhir per artikel. Hal ini menunjukkan bahwa artikel dosen Fakultas Sastra merupakan 

artikel yang menarik dan banyak diminati bidang ilmunya. Sedangkan indikator yang tidak 

terpenuhi adalah (1) rerata sitasi SCOPUS tiga tahun terakhir per dosen (24%). Indikator ini tidak 

terpenuhi karena kurangnya jumlah publikasi ilmiah dosen Fakultas Sastra dibandingkan dengan 

jumlah keseluruhan dosen, sehingga nilai rerata sitasi relatif rendah. Terdapat beberapa dosen 

yang produktif menulis, namun yang produktif tersebut hanya seberapa saja atau tidak banyak 

dibanding keseluruhan dosen fakultas sastra. Fakultas sastra perlu memotivasi lagi para dosen 

agar berkolaborasi dengan mahasiswa dalam menghasilkan produk karya artikel jurnal terindeks 

scopus. Agar sitasinya meningkat maka fakultas sastra perlu membuat kebijakan secara massif 
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agar mahasiswa dapat mensitasi karya dosen FS pada karya-karya ilmiahnya. Hal itu diharapkan 

dapat mendongkrak sitasi scopus per dosen.  

 
Sasaran Strategis 3: 
Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran 

 
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sub-Kategori Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan 
Pembelajaran Tahun 2022 

 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN % 

1 
Persentase prodi yang menjalin kerjasama sesuai 
dengan kriteria dalam Panduan IKU. 

100 86,67 86,67% 

2 

Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang 
menggunakan metode pembelajaran pemecahaan 
kasus (case method) atau pembelajaran kelompok 
berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian 
bobot evaluasi. 

55 47,62 86,58% 

3 

Persentase program studi S1 dan Diploma yang 
memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang 
diakui pemerintah dan masih berlaku pada tahun 
berjalan. 

23,08 69,23 100% 

4 
Jumlah produk inovasi pembelajaran yang telah 
digunakan dan mendapat pengakuan secara luas oleh 
masyarakat. 

1 47 100% 

 

Deskripsi Capaian Kinerja sasaran strategis 3: Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan 

Pembelajaran tahun 2022 

Sasaran strategis 3 di tahun 2022  untuk indikator Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan 

Pembelajaran, dari 4 indikator kinerja ada 2 indikator yang belum mencapai peningkatan 100% 

yaitu mengalami peningkatan yaitu indikator Persentase prodi yang menjalin kerjasama sesuai 

dengan kriteria dalam Panduan IKU sebanyak 86,67% dan indikator penggunaan metode 

pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek 

(team-based project) sebagai bobot evaluasi terdapat 47,62 yang telah tercapai dari target 55, 

dan beberapa prodi telah memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang telah diakui 

pemerintah. Data ini diperoleh dari bulan Januari-Desember 2022, dan 2 indikator lainnya yang 

telah mencapai peningkatan 100% bahkan lebih yaitu program studi S1 dan Diploma yang 

memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah dan masih berlaku pada 

tahun berjalan dan produk inovasi pembelajaran yang telah digunakan dan mendapat pengakuan 

secara luas oleh masyarakat yang taargetnya 1capaiannya 47 sehingga dikatakan 100% tercapai 

dan melebihi target capaian. Sehingga bisa dikatakan  capaian kinerja tahun 2022 mencapai 

maksimal.  
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Sasaran Strategis 4: 
Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Tata Kelola Kelembagaan 

 
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sub-Kategori Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Tata Kelola 
Kelembagaan Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET CAPAIAN % 

1 
Nilai rupiah pendapatan unit kerja UM yang 
bersumber dari hasil kerjasama dengan unit 
bisnis UM atau institusi swasta/industri. 

juta 187 251,94  100  

2 

Nilai rupiah pendanaan dari pihak luar UM yang 
digunakan untuk mendukung kegiatan 
penelitian, pengembangan, dan inovasi pada 
tahun berjalan. 

juta 187 467,87 100 

3 
Nilai rupiah pendanaan dari pihak 
swasta/industri untuk pengembangan dan 
komersialisasi prototipe industri/produk inovasi. 

juta 37  87,94 100  

4 
Jumlah kolega yang memberikan respon positif 
pada survei reputasi akademik/pembelajaran. 

orang 40 140 100 

5 
Jumlah kolega yang memberikan respon positif 
pada survei reputasi penelitian. 

orang 80 140 100 

6 
Jumlah kolega pengguna lulusan yang 
memberikan respon positif pada survei reputasi 
lulusan. 

orang 80 79 98,75 

7 
Jumlah program kegiatan berorientasi 
pencapaian 4 SDG utama. 

kegiatan 2 8 100 

8 
Jumlah program kegiatan berorientasi 
pencapaian SDG selain 4 SDG utama. 

kegiatan 2 8  100 

9 
Jumlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi 
yang masuk dalam Top 100 QS WUR by 
Subjects. 

kerjasama 20 7 35 

 
10 

Jumlah mitra DU/DI yang memiliki perjanjian 
kerjasama yang masih aktif sampai akhir tahun 
berjalan. 

institusi 20 50 100 

11 
Jumlah mitra institusi luar negeri yang memiliki 
perjanjian kerjasama yang masih aktif sampai 
akhir tahun berjalan. 

institusi 20 33 100 

12 
Jumlah mitra kementerian/ lembaga pemerintah 
dan pemda yang memiliki perjanjian kerjasama 
yang masih aktif pada tahun berjalan. 

institusi 20 29 100 

13 
Jumlah mitra perguruan tinggi yang memiliki 
perjanjian kerjasama yang masih aktif sampai 
akhir tahun berjalan. 

institusi 20 79 100 

 

Deskripsi Capaian Kinerja sasaran strategis 4: Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Tata 

Kelola Kelembagaan tahun 2022 

Berdasarkan uraian capaian kinerja pada sasaran strategis 4 dapat disimpulkan bahwa 

12 indikator (dari 13 indikator) telah tercapai bahkan melebihi target. Adapun indikator yang 

tercapai adalah (1) Nilai rupiah pendapatan unit kerja UM yang bersumber dari hasil kerjasama 

dengan unit bisnis UM atau institusi swasta/industri dari 187juta target mencapai 251,94 juta dan nilai 
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rupiah pendanaan dari pihak luar UM  yang digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian, 

pengembangan, dan inovasi pada tahun berjalan dari 187 juta target mencapai 467,87 juta serta dari 

pihak swasta/industri untuk pengembangan dan komersialisasi prototipe industri/produk inovasi dari 

37juta mencapai target sebesar 87,94 juta. Sehingga dari ketiga indikator di atas dikatakan dapat mencapai 

sebesar 100%. (2) program kegiatan berorientasi pencapaian 4 SDG utama dan program kegiatan 

pencapaian  SDG selain 4SDG utama juga sebesar 100%; (3)Jumlah kolega pengguna lulusan yang 

memberikan respon positif pada survei reputasi lulusan sebesar 98,75%; (4) mitra DU/D, mitra institusi 

luar negeri, mitra kementrian/lembaga pemerintahan dan pemda serta mitra perguruan tinggi 

yang memiliki perjanjian kerjasama yang masih aktif sampai akhir tahun berjalan. Sebesar 

100%.Pada tahun 2022 ada 1 indikator yang tidak tercapai, yaitu kerjasama dengan Perguruan 

Tinggi yang masuk dalam Top 100 QS WUR by Subjects sebesar 35%.  

Data di atas menunjukkan bahwa hampir sebagian besar indikator telah mencapai target 

100%.Adapun 1 indikator yang tidak tercapai adalah kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang 

masuk dalam Top 100 QS WUR by Subjects. Faktor yang menyebabkan indikator tersebut tidak 

tercapai target karena tidak banyak kerjasama LN yang 100 QS (PT LN yang unggul tidak 

gampang ditembus), dan ada beberapa kerjasama tapi tidak semua masuk dalam katergori Top 

100 QS.  

 

 

3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Fakultas  

 

IKU 1 

Tabel 3.13 Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak 

SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Kualitas Lulusan dalam Bidang Akademik dan 

Non Akademik 

 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN %  

1 

Persentase lulusan S1 dan Diploma (TS-1) yang 

berhasil mendapat pekerjaan dengan gaji 1,2 kali 

UMK dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah 

lulus 

25% 19.01% 76.04% 

2 

Persentase lulusan S1 dan Diploma (TS-1) yang 

berhasil menjadi wiraswasta dengan pendapatan 

per bulan 1,2 kali UMK dalam waktu kurang dari 6 

bulan setelah lulus 

25% 2.02% 8.08% 

3 

Persentase lulusan S1 dan Diploma (TS-1) yang 

melanjutkan studi dalam rentang waktu 1 tahun 

setelah lulus 

10% 3,17% 31.70% 

 

IKU 1 memiliki 3 indikator untuk mengukur ketercapaian peningkatan kualitas lulusan 

dalam bidang akademik dan non akademik. Ketiga indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di 

atas. Pada indikator 1 yaitu lulusan S1 dan Diploma (TS-1) yang berhasil mendapat pekerjaan 
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dengan gaji 1,2 kali UMK dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah lulus Fakultas Sastra 

memperoleh capaian 76.04%. Adapun indikator 2 yaitu lulusan S1 dan Diploma (TS-1) yang 

berhasil menjadi wiraswasta dengan pendapatan per bulan 1,2 kali UMK dalam waktu kurang 

dari 6 bulan setelah lulus, FS UM memperoleh capaian 8.08%. Sedangkan indikator 3 lulusan S1 

dan Diploma (TS-1) yang melanjutkan studi dalam rentang waktu 1 tahun setelah lulus mendapat 

capaian 31,70%. 

 

IKU 2 

Tabel 3.14 Mahasiswa Mendapatkan Pengalaman di Luar Kampus 

SASARAN STRATEGIS 3: Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran. 

NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN %  

1 
Jumlah mahasiswa S1 dan D3 yang memiliki 

prestasi minimal tingkat nasional. 
111 448 100% 

2 

Jumlah mahasiswa yang mengikuti program 

merdeka belajar di luar kampus pada tahun 

berjalan. 

1408 926 65,77% 

3 
Jumlah prestasi/kepesertaan kegiatan kompetisi 

BELMAWA pada tahun berjalan 
30 42 100% 

4 

Jumlah raihan medali/juara/penghargaan dalam 

bidang akademik, minat, dan bakat tingkat 

internasional non agenda BELMAWA pada tahun 

berjalan. 

9 18 100% 

5 

Jumlah raihan medali/juara/penghargaan dalam 

bidang akademik, minat, dan bakat tingkat regional 

dan nasional non agenda BELMAWA pada tahun 

berjalan. 

41 148 100% 

 

 IKU 2 tentang mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus berdasarkan 

sasaran strategis Fakultas Sastra sesuai dengan sasaran strategis 3 yaitu meningkatnya kualitas 

kurikulum dan pembelajaran. Terdapat 5 indikator dalam sasaran strategis 3 dan capaian tahun 

2022 tersebut yaitu dengan penjelasan sebagai berikut: 

● Pada indikator 1 jumlah mahasiswa S1 dan D3 yang memiliki prestasi minimal tingkat 

nasional dari target 111 berhasil mendapatkan capaian 448 (100%). Indikator ini sudah 

sangat tinggi. Perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi prestasi mahasiswa tingkat 

nasional. 

● Pada indikator 2 jumlah mahasiswa yang mengikuti program merdeka belajar di luar kampus 

pada tahun 2022 dengan target 1408 mendapatkan capaian 926 mahasiswa atau 65,77%. 

Capaian indikator ini perlu ditingkatkan untuk tahun berikutnya. Memaksimalkan 8 skema 

yang ada dalam program merdeka belajar yaitu pertukaran pelajar, magang atau praktek 

kerja, asistensi mengajar, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, 

studi/proyek independen, dan membangun desa.  
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● Pada indikator 3 jumlah prestasi/kepersetaan kegiatan kompetisi BELMAWA pada tahun 

2022 dari target 30 mendapatkan capaian 42 prestasi atau 100%. Indikator ini perlu 

ditingkatkan. 

● Pada indikator 4 jumlah raihan medali/juara/penghargaan dalam bidang akademik, minat, 

dan bakat tingkat internasional non agenda BELMAWA pada tahun 2022 dengan target 9 

mendapatkan capaian 18 atau 100%. 

● Pada indikator 5 jumlah raihan medali/juara/penghargaan dalam bidang akademik, minat, 

dan bakat tingkat regional dan nasional non agenda BELMAWA pada tahun berjalan dengan 

target 41 mendapatkan capaian 148 atau 100%. 

 

IKU 3 

Tabel 3.15 Dosen Berkegiatan di Luar Kampus 

SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Dosen. 

  

NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN %  

1 
Persentase dosen yang membina 
mahasiswa yang berhasil meraih prestasi 
paling rendah tingkat nasional. 

15% 22.58% 100% 

2 
Persentase dosen yang berkegiatan tri 

dharma di kampus lain. 
10% 20.43% 100% 

3 

Persentase dosen yang berkegiatan 

tridharma di QS100 berdasarkan bidang 

ilmu (QS100 by subject). 

5% 4.84% 96.8% 

4 

Persentase dosen yang memiliki 

pengalaman bekerja sebagai praktisi di 

dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir. 

10% 11.29% 100% 

Pada IKU 3 yaitu dosen berkegiatan di luar kampus mencakup sasaran strategis 2 yaitu 

meningkatnya kualitas dosen. Dalam IKU ini terdapat semua indikator mendapatkan capaian 

yang sangat baik. Bahkan ada tiga indikator yang mencapai 100% yaitu (1) Persentase dosen 

yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, (2) 

Persentase dosen yang berkegiatan tri dharma di kampus lain, (3) Persentase dosen yang 

memiliki pengalaman bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir.  

 

IKU 4 

Tabel 3.16 Praktisi Mengajar di dalam Kampus 

 

SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Kualitas Lulusan dalam Bidang Akademik dan 

Non Akademik. 

SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Dosen. 
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NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN %  

1 
Jumlah dosen tetap yang berasal dari 
kalangan praktisi profesional, dunia 
industri, atau dunia kerja. 

1 5 100% 

2 

Jumlah dosen tetap berkualifikasi S2 
yang memiliki sertifikat 
kompetensi/profesi yang diakui oleh 
industri dan dunia kerja. 

13 40 100% 

3 Jumlah dosen berkualifikasi S3. 98 102 100% 

IKU 4 yaitu praktisi mengajar di dalam kampus mencakup 2 sasaran strategis yaitu 

sasaran strategis (1) Meningkatnya Kualitas Lulusan dalam Bidang Akademik dan Non Akademik 

dan (2) Meningkatnya Kualitas Dosen. Pada IKU 4 terdapat indikator (1) Jumlah dosen tetap yang 

berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja, (2) Jumlah dosen tetap 

berkualifikasi S2 yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia 

kerja, (3) Jumlah dosen berkualifikasi S3. Semua indikator tersebut terpenuhi 100% persen. 

IKU 5 

Tabel 3.17 Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat atau Mendapat Rekognisi 

Internasional 

SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Dosen. 

 

NO INDIKATOR 
TARGE

T 
CAPAIAN % 

1 
Rasio jumlah dosen dan jumlah HKI yang granted pada tahun 

berjalan. 
1/1 1/0,80 80% 

2 

Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal 

internasional terindeks selain Wos dan Scopus pada tahun 

berjalan. 

146 28 19,18% 

3 

Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal 

internasional terindeks WoS atau Scopus pada tahun 

berjalan. 

32 73 100% 

4 
Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding 

internasional terindeks Scopus pada tahun berjalan. 
125 11 8,80% 

5 

Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding 

internasional terindeks selain WoS dan Scopus pada tahun 

berjalan. 

128 18 14,06% 

6 

Jumlah luaran penelitian dan abdimas berupa karya terapan 

atau karya seni yang memenuhi kriteria dalam Panduan IKU 

pada tahun berjalan. 

20 33 100% 
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Dalam IKU 5 (Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat atau Mendapat Rekognisi 

Internasional) mencakup sasaran strategis 2 yaitu meningkatnya kualitas dosen. Deskripsi IKU 5 

tercermin pada tabel di atas. Pada tahun 2022, dari 6 indikator, FS berhasil mencapai hasil yang 

baik pada indikator (1) Rasio jumlah dosen dan jumlah HKI yang granted pada tahun berjalan 

mencapai 80%, (2) Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional 

terindeks WoS atau Scopus pada tahun berjalan mencapai 100%, dan (3) Jumlah luaran 

penelitian dan abdimas berupa karya terapan atau karya seni yang memenuhi kriteria dalam 

Panduan IKU pada tahun berjalan mencapai 100%. 

Pada indikator jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional 

terindeks selain Wos dan Scopus pada tahun berjalan masih tergolong rendah yaitu 19,18% 

padahal jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks WoS 

atau Scopus pada tahun berjalan dari target 32, capaiannya adalah 73. Oleh karena itu FS akan 

berupaya mendorong publikasi dosen agar lebih merata diarahkan pada jurnal yang tidak 

terindeks WoS atau Scopus, sehingga capaian akan lebih berimbang. 

Pada indikator jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding internasional 

terindeks Scopus pada tahun berjalan capainnya adalah 8,80% dan indikator jumlah judul karya 

ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding internasional terindeks selain WoS dan Scopus pada 

tahun berjalan adalah 14,06%. Kedua indikator ini masih tergolong rendah. FS kedepan akan 

mendorong dosen untuk lebih sering mengikuti seminar internasional yang menghasilkan 

prosiding internasional baik terindeks WoS dan Scopus maupun tidak terindeks. Hal ini terutama 

mendorong publikasi pada gelaran kegiatan seminar internasional yang diselenggarakan oleh 

lembaga internal FS. 

 

IKU 6 

Tabel 3.18 Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia 

SASARAN STRATEGIS 4: Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Tata Kelola 

Kelembagaan. 

 

NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN % 

1 
Persentase prodi yang menjalin kerjasama sesuai 

dengan kriteria dalam Panduan IKU. 
100% 86,67% 86,67% 

 

Dalam IKU 6 (Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia) mencakup sasaran 

strategis 4 yaitu meningkatnya kualitas manajemen dan tata kelola kelembagaan. IKU 6 hanya 

memiliki 1 indikator yaitu persentase prodi yang menjalin kerjasama sesuai dengan kriteria dalam 

Panduan IKU.  Capaian indikator ini sudah baik yaitu 86,67%.FS terus berupaya meningkatkan 

capaian indikator ini dengan mendorong kerjasama Prodi di lingkungan FS di bidang pendidikan, 

penelitian, pengabdian masyarakat, hingga manajemen/tata kelola. 
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IKU 7 

Tabel 3.19 Kelas Yang Kolaboratif dan Partisipatif 

 

SASARAN STRATEGIS 3: Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran. 

 

NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN %  

1 

Persentase mata kuliah S1 dan Diploma 

yang menggunakan metode 

pembelajaran pemecahaan kasus (case 

method) atau pembelajaran kelompok 

berbasis proyek (team-based project) 

sebagai sebagian bobot evaluasi. 

55% 47.62% 86.58% 

 

Hanya terdapat 1 indikator untuk IKU 7 pada sasaran strategis 3 (Meningkatnya Kualitas 

Kurikulum dan Pembelajaran) dengan capaian indikator 86,58% pada persentase mata kuliah S1 

dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahaan kasus (case method) atau 

pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi 

hal ini sudah terbilang baik.  

 

IKU 8 

Tabel 3.20 Program Studi Berstandar Internasional 

SASARAN STRATEGIS 3: Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran. 

 

NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN % 

1 

Persentase program studi S1 dan Diploma yang 

memiliki akreditasi atau sertifikat internasional 

yang diakui pemerintah dan masih berlaku pada 

tahun berjalan. 

23.08% 69.23% 100% 

 

Hanya terdapat 1 indikator untuk IKU 8 pada sasaran strategis 3 (Meningkatnya Kualitas 

Kurikulum dan Pembelajaran) dengan capaian indikator 100% pada Persentase program studi 

S1 dan Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah dan 

masih berlaku pada tahun berjalan, dari indikator tersebut terbilang sangat baik. 

 

3.4 Praktik Baik (Good Practices)  

Perjanjian kinerja Dekan FS – Rektor UM tahun 2022 memuat 63 indikator dan terbagi 

pada 4 Sasaran Strategis 1) meningkatnya kualitas lulusan dalam bidang akademik dan non 

akademik (20 indikator), 2) meningkatnya kualitas dosen (26 indikator), 3) meningkatnya kualitas 

kurikulum dan pembelajaran (4 indikator), dan 4) meningkatnya kualitas manajemen dan tata 

kelola kelembagaan (13 indikator). Keempat sasaran strategis tersebut terdiri dari sembilan topik 

indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan diantaranya (1) Visi, Misi, Tujuan, dan 
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Strategi, (2) Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama, (3) Kualitas Mahasiswa, (4) Kualitas 

Sumber Daya Manusia, (5) Sarana dan Prasarana, (6) Kualitas Pendidikan, (7) Kualitas 

Penelitian, (8) Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat, dan (9) Kualitas Luaran dan Capaian 

Tridharma. Dari 63 indikator kinerja, ebanyak 70% indikator berhasil tercapai dengan sangat baik 

bahkan melampaui target yang telah ditentukan, 13% indikator berhasil tercapai 70% - 99%, dan  

selebihnya capain indikator kurang dari 70%. Keberhasilan Fakultas Sastra mencapai sebagian 

besar target kinerja untuk kesembilan topik menunjukkan strategi yang telah diimplementasikan 

dapat menjadi best practices yang dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan.  

Dosen-dosen di Fakultas Sastra mempunyai profil dan juga capaian kinerja yang sangat 

baik dalam banyak indikator sasaran strategis. Fakultas Sastra telah melakukan beberapa upaya 

dalam peningkatan kualitas dosen dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator kinerja yang 

hampir seluruhnya menunjukkan pencapaian seratus persen bahkan beberapa indikator 

menunjukkan pencapaian melampaui target. Beberapa indikator yang melampaui kontrak kinerja 

antara lain pada luaran penelitian dan abdimas, produk inovasi atau prototipe industri, karya 

ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks WoS atau Scopus, persentase 

dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, 

persentase dosen yang berkegiatan tri dharma di kampus lain, persentase dosen yang memiliki 

pengalaman kerja sebagai praktisi, dosen tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, 

dosen tetap S2 yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi, dosen berkualifikasi S3, akademisi/ 

peneliti (bukan dosen tetap UM) yang mengajar dan melakukan penelitian secara aktif di UM, 

dosen aktif yang melakukan kegiatan tridharma di UM, institusi afiliasi dalam kolaborasi publikasi 

internasional terindeks scopus, dan jumlah prestasi/ rekognisi dosen tingkat internasional.  

Indikator lain yang memenuhi target kinerja seratus persen adalah pada kegiatan ilmiah 

tingkat internasional yang dilaksanakan bekerjasama dengan komunitas akademik/ konsorsium 

keilmuan internasional. Pada sasaran strategis ini, beberapa indikator masih perlu didorong 

dalam meningkatkan capaian dikemudian hari. Dalam hal ini Fakultas Sastra  telah melakukan 

beberapa usaha untuk peningkatan ketercapaian indikator tersebut. Hal ini dapat dilihat pada dua 

indikator yang hampir memenuhi kontrak capaian kinerja yaitu pada rasio jumlah dosen dan 

jumlah HKI yang telah mencapai 80% dan persentase dosen yang berkegiatan tridharma di QS 

100 yang telah mencapai 97%. Selain itu, usaha pemenuhan capaian indikator ini juga 

ditunjukkan melalui adanya pertumbuhan persentase capaian setiap bulannya, artinya bahwa 

Fakultas Sastra  tetap berusaha melakukan peningkatan pencapaian indikator setiap bulan pada 

tahun berjalan. Pertumbuhan persentase ini ada pada karya ilmiah yang dipublikasikan pada 

prosiding internasional terindeks selain WoS dan Scopus, luaran penelitian dan abdimas berupa 

karya terapan atau karya seni yang memenuhi kriteria dalam panduan IKU, karya ilmiah yang 

dipublikasikan pada prosiding internasional terindeks Scopus, dan rerata sitasi SCOPUS tiga 

tahun terakhir per dosen. 

Di bidang pembinaan prestasi mahasiswa, dosen-dosen Fakultas Sastra juga 

menunjukan kinerja yang sangat baik. Hal ini bisa dilihat dari capaian persentase dosen yang 

membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional yang sangat 

baik juga. Selain membina mahasiswa, dosen-dosen Fakultas Sastra juga menunjukkan prestasi 

yang sangat baik di bidang kerjasama dan kolaborasi kegiatan ilmiah dan juga kegiatan ilmiah 

internasional serta prestasi/rekognisi dosen di tingkat internasional dan peningkatan  jumlah 

adjunct professor di fakultas. Capaian Fakultas Sastra di semua indikator tersebut sangat baik. 
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Namun demikian, masih ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan lagi pencapaiannya 

seperti jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal dan prosiding internasional 

terindeks WoS dan Scopus serta jurnal internasional yang terindeks selain WoS dan Scopus. 

Selain itu rasio jumlah dosen dan jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih 

perlu ditingkatkan. Untuk jumlah HKI yang granted dan persentase dosen yang berkegiatan 

tridharma di QS100 berdasarkan bidang ilmu juga perlu sedikit ditingkatkan untuk mencapai 

tingkat yang sangat memuaskan.  

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Fakultas Sastra dan Universitas Negeri 

Malang sudah sangat memadai. Di bidang pengajaran, sarana dan prasarana ini bisa dilihat dari 

tersedianya ruang dosen yang dilengkapi dengan kubikel (cubicle) untuk masing-masing dosen 

di FS. Di bidang pendidikan, Fakultas Sastra ditunjang oleh nilai pendapatan unit bisnis, pihak 

swasta, pemda di luar Kemendikbud Ristek, dan dari sumber pendanaan inovasi melampaui hasil 

yang didapatkan. Untuk sarana dan prasarana terkait penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, dosen-dosen di Fakultas Sastra juga turut aktif berkompetisi untuk mendapatkan 

pendanaan baik dari Kemendikbud Ristek, dana non-APBN, maupun dana dari UM dan Fakultas 

Sastra sendiri. Banyak hal yang  menunjang peningkatan kualitas pendidikan sehingga 

melampaui target yang direncanakan, antara lain penyesuaian dan pembaharuan kurikulum yang 

disesuaikan dengan abad 21 dan tantangannya, adanya program Merdeka Belajar Kurikulum 

Merdeka (MBKM) dengan 8 Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP)nya, serta tersedianya 

SIPEJAR (learning management system) yang dimiliki oleh UM. Selain itu dalam proses 

pembelajaran, dosen juga menyediakan bahan ajar dalam bentuk cetak maupun digital, agar 

proses pembelajaran terjadi dengan lebih baik dan lebih kondusif. Tersedianya Gedung Kuliah 

Bersama (GKB), Gedung A19 dan A20, yang terdiri dari 9 lantai dan dilengkapi dengan 

auditorium/hall, ruang seminar, ruang kelas, dan self-access centre (untuk 5 bahasa: Bahasa 

Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, Bahasa Mandarin, dan Bahasa Arab) turut 

mendukung tercapainya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang baik dan sangat baik.  

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen yang 

melibatkan mahasiswa, kolaborator asing, kolaborator dosen PT lain, alumni dan juga 

masyarakat, menunjukkan peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian yang dapat dilihat 

pada indikator capaian kerjasama sesuai dengan kriteria IKU. Kolaborasi penelitian ini sangat 

didukung oleh fasilitas berupa dana yang disediakan oleh lembaga, serta bertambahnya 

kebijakan berkelanjutan untuk melakukan penelitian dan pengabdian secara berkala pada tiap 

tahun. Ruang penelitian dan pengabdian sangat luas diberikan pada dosen, sehingga dapat 

dilanjutkan secara kontinu.  

Dosen yang berkegiatan Tri dharma juga telah sesuai dengan target. Namun hasil dari tri 

darma ini belum maksimal, dengan rasio jumlah dosen dan HKI masih 1:1, jumlah judul karya 

ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding internasional Wos atau Scopus  masih jauh dari target 

yaitu kurang lebih 16% dari target yang harus dicapai. Lembaga telah memberikan fasilitas untuk 

menambah kelayakan pada pelaksanaan Tri dharma berupa  pelatihan penyusunan proposal 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penulisan artikel untuk publikasi ilmiah, dan 

workshop HKI, sehingga luaran yang dihasilkan lebih meningkat setiap tahun. Luaran penelitian 

dan abdimas berupa karya terapan sudah memenuhi kriteria panduan IKU, sehingga setiap tahun 

berjalan bisa lebih ditingkatkan lagi.  
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3.5 Serapan Anggaran Fakultas/Unit Kerja Tahun 2022 

 

Tabel 3.21 Serapan Anggaran FS UM Tahun 2022 

NO URAIAN 
JUMLAH DANA PENDIDIKAN 

ALOKASI SERAPAN % 
ALOKASI % 

1 Dana Pendidikan      

  Departemen Sastra Indonesia            332.696.000  25,03% 
 

243.115.731 73,07% 

  Departemen Sastra Inggris            257.391.000  19,37% 
 

211.053.130 82,00% 

  Departemen Sastra Jerman            200.908.000  15,12% 
 

164.947.111 82,10% 

  Departemen Sastra Arab            208.665.000  15,70% 
 

121.889.228 58,41% 

  Departemen Seni dan Desain            329.243.000  24,78%  163.734.484 49,73% 

  1.328.903.000 100% 1.328.903.000             904.739.684   68,08% 

2 Penelitian/ Departemen    396.000.000 375.450.000 94,81% 

3 Pengabdian/ Departemen     83.000.000 81.200.000 97,83% 

4 Dana Bidang Akademik      2.435.477.000 1.630.534.936 66,95% 

5 Dana Kemahasiswaan     1.235.402.000 696.399.582 56,37% 

6 Dana Bidang Keuangan dan 
Kepegawaian 

    2.721.765.000 2.226.522.642 81,80% 

7 RUP     4.941.420.000 4.905.503.368 99,27% 

8 Pascasarjana     372.525.000 266.715.602 71,60% 

9 Balai Bahasa     347.500.000 271.729.600 78,20% 

  TOTAL     13.861.992.000 11.358.795.414 81,94% 

 

Tabel di atas menunjukkan data alokasi dan serapan anggaran Fakultas Sastra pada tahun 2022, dengan total serapan 

anggaran hingga bulan Desember 2022 sebesar Rp 11.358.795.414 dari alokasi anggaran sebesar Rp 13.861.992.000. Presentase 

serapan anggaran hingga Desember 2022 sebesar 81,94%.  
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BAB IV 
PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan Capaian Kinerja 

Berdasarkan paparan capaian kinerja FS tahun 2022 yang telah disajikan pada Bab 

III, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik. Selanjutnya dipaparkan sebagai berikut.  

 

Sasaran Strategis 1 

Berdasarkan Perjanjian Kinerja FS tahun 2022, sasaran strategis 1 memiliki 20 

indikator kinerja untuk mengukur ketercapaian lulusan yang unggul, relevan, dan 

keberterimaan tinggi secara nasional dan regional. Hasil capaian kinerja pada tahun 2022 

yaitu sebesar 14 indikator (70%) yang telah tercapai tuntas 100%, dan 2 indikator (10%) telah 

tercapai dengan baik, Selain itu ada 2 indikator (10%) yang capaiannya kategori cukup yaitu 

jumlah mahasiswa asing program non-gelar (non-degree) pada tahun berjalan (56,1%) dan 

jumlah mahasiswa yang mengikuti program merdeka belajar di luar kampus pada tahun 

berjalan (65,77%).  Dan terdapat 2 indikator (10%) yang capaiannya masih kurang yaitu 

Persentase lulusan S1 dan Diploma (TS-1) yang berhasil menjadi wiraswasta dengan 

pendapatan per bulan 1,2 kali UMK dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah lulus, dan 

persentase lulusan S1 dan Diploma (TS-1) yang melanjutkan studi dalam rentang waktu 1 

tahun setelah lulus (31,7%). 

Sedangkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) FS tahun 2022, pada 

sasaran strategis 1 terdapat IKU 1 yang memiliki 3 indikator untuk mengukur ketercapaian 

peningkatan kualitas lulusan dalam bidang akademik dan non akademik. Dari ketiga indikator 

tersebut, 1 indikator capaiannya sebesar 76.04% yaitu untuk indikator lulusan S1 dan Diploma 

(TS-1) yang berhasil mendapat pekerjaan dengan gaji 1,2 kali UMK dalam waktu kurang dari 

6 bulan setelah lulus. 1 indikator yaitu S1 dan Diploma (TS-1) yang berhasil menjadi 

wiraswasta dengan pendapatan per bulan 1,2 kali UMK dalam waktu kurang dari 6 bulan 

setelah lulus, capaiannya sebesar 8.08%, dan 1 indikator yaitu lulusan S1 dan Diploma (TS-

1) yang melanjutkan studi dalam rentang waktu 1 tahun setelah lulus mendapat capaian 

31,70%. 

 

Sasaran Strategis 2  

Berdasarkan Renstra FS tahun 2020-2024, sasaran strategis 2 memiliki 27 indikator 

untuk mengukur ketercapaian peningkatan kualitas dosen dalam rangka meningkatkan 

kualitas dan kuantitas penelitian dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat. Hasil 

capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu sebesar 59% (16) indikator kinerja tercapai dan 

melebihi target kinerja di FS UM; 22% (6) menunjukkan fluktuasi ketercapaian dalam arti 

bahwa pada tahun tertentu target kinerja tidak tercapai dan pada tahun tertentu tercapai atau 

melebihi target kinerja; dan 18% (5) target kinerja tidak tercapai;  

Berdasarkan Perjanjian Kinerja FS tahun 2022, sasaran strategis 2 memiliki indikator 

yang terbagi menjadi beberapa sub kategori sebagai berikut. Untuk sub-kategori ketercapaian 

kualifikasi, rekognisi dan kegiatan dosen, terdiri dari 9 indikator, yang semuanya telah tercapai 

dengan sangat baik. Hal itu menunjukkan bahwa dosen FS UM mendapatkan keberterimaan 

yang tinggi di masyarakat, baik masyarakat akademik perguruan tinggi, maupun sekolah dan 

masyarakat. Untuk sub-kategori Peneliti Asing dan Adjunct Professor, terdiri dari 3 indikator 

yang semuanya telah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan kemampuan FS UM dalam 

melibatkan peneliti asing dan menghadirkan adjunct professor sudah sangat bagus. Untuk 

sub-kategori Luaran Publikasi Ilmiah, terdiri dari 7 indikator dengan capaian kinerja sebesar 
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42,85% (3 indikator) yang sudah tercapai 100%, dan 57.15% (4 indikator) yang masih belum 

mencapai target yang ditetapkan. Untuk sub-kategori luaran lainnya, terdapat 1 indikator yaitu 

jumlah produk inovasi yang dihasilkan pada tahun berjalan yang telah tercapai dan melampaui 

target yang ditetapkan. Dan untuk sub-kategori sitasi karya dosen, terdapat 1 indikator yang 

telah tercapai 100% yaitu rerata sitasi SCOPUS tiga tahun terakhir per artikel. Hal ini 

menunjukkan bahwa artikel dosen FS UM merupakan artikel yang menarik dan banyak 

diminati bidang ilmunya. Sedangkan indikator yang belum terpenuhi yaitu rerata sitasi 

SCOPUS tiga tahun terakhir per dosen (24%). Indikator ini tidak terpenuhi karena kurangnya 

jumlah publikasi ilmiah dosen FS UM dibandingkan dengan jumlah keseluruhan dosen, 

sehingga nilai rerata sitasi relatif rendah.  

Sedangkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) FS tahun 2022, pada 

sasaran strategis 2 terdapat IKU 3 yaitu dosen berkegiatan di luar kampus. Pada IKU 3 ini 

semua indikator mendapatkan capaian yang sangat baik, bahkan ada 3 indikator yang 

mencapai 100% yaitu (1) Persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih 

prestasi paling rendah tingkat nasional, (2) Persentase dosen yang berkegiatan tri dharma di 

kampus lain, (3) Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja sebagai praktisi di 

dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada IKU 4 yaitu praktisi mengajar di dalam 

kampus terdapat 3 indikator yang semuanya tercapai 100%. Dan pada IKU 5 yaitu Hasil Kerja 

Dosen Digunakan oleh Masyarakat atau Mendapat Rekognisi Internasional, terdapat 6 

indikator dimana FS berhasil mencapai hasil yang baik pada 3 indikator yaitu (1) Rasio jumlah 

dosen dan jumlah HKI yang granted pada tahun berjalan mencapai 80%, (2) Jumlah judul 

karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks WoS atau Scopus pada 

tahun berjalan mencapai 100%, dan (3) Jumlah luaran penelitian dan abdimas berupa karya 

terapan atau karya seni yang memenuhi kriteria dalam Panduan IKU pada tahun berjalan 

mencapai 100%. Sementara untuk 3 indikator yang lainnya  yaitu jumlah judul karya ilmiah 

yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks selain Wos dan Scopus pada tahun 

berjalan capaiannya 19,18%, untuk indikator jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan 

pada prosiding internasional terindeks Scopus pada tahun berjalan capaiannya adalah 8,80%, 

dan indikator jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding internasional 

terindeks selain WoS dan Scopus pada tahun berjalan adalah 14,06%. 

 

Sasaran Strategis 3 

Pada tahun 2022, berdasarkan Renstra FS tahun 2020-2024 pada sasaran strategis 

3 tentang meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran  terdapat 3 indikator sasaran 

strategis yang tidak tercapai; 16 indikator sasaran strategis yang tercapai; dan 15 indikator 

sasaran strategis yang melampaui dari total 34 indikator. Indikator-indikator yang tidak 

tercapai adalah (1) persentase dosen dengan jabatan guru besar; (2) jumlah dosen yang 

menjadi penyaji dan peserta dalam kegiatan ilmiah internasional; dan (3) persentase lulusan 

bersertifikat kompetensi dan profesi.  Tetapi dari 34 indikator terdapat 15 indikator yang 

konsisten melampaui target di tiap tahunnya. Kelima belas indikator tersebut yaitu (1) 

persentase dosen berkualifikasi S3; (2) persentase dosen dengan jabatan lektor kepala; (3) 

IPK lulusan; (4) jumlah mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa; (5) jumlah 

mahasiswa peraih penghargaan dalam minat dan bakat; (6) jumlah PKM yang lolos PIMNAS; 

(7) jumlah proposal PKM yang didanai; (8) jumah jurnal cetak dan online berlangganan; (9) 

jumlah prosiding cetak dan online; (10) jumlah POB yang dikembangakan sesuai kebutuhan; 

(11) persentase RPS yang diunggah; (12) persentase dosen mengisi dan menggunakan 

SIPEJAR; (13) jumlah lembaga multinasional pengguna lulusan; (14) gaji pertama alumni; dan 
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(15) skor kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL-Like) pada awal semester dan akhir semester 

mahasiswa. 

Berdasarkan Perjanjian Kinerja FS tahun 2022, capaian perjanjian kinerja dalam 

sasaran strategis 3 ini, meskipun terdapat 2 indikator belum mencapai 100 % dalam 

ketercapaiannya seperti indikator Persentase prodi yang menjalin kerjasama sesuai dengan 

kriteria dalam Panduan IKU sebanyak 86,67% dan indikator penggunaan metode 

pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek 

(team-based project) sebagai bobot evaluasi terdapat 47,62 yang telah tercapai dari target 

55. Hal ini bisa dikatakan sebagian besar indikator menunjukkan ketercapaian perjanjian 

kinerja yang baik bahkan telah melampaui target yang ditetapkan.  

Sedangkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) FS tahun 2022, indikator 

yang sesuai dengan sasaran strategis 3 hanya terdapat di IKU 2, IKU 7 dan IKU 8. Untuk IKU 

2, dari 5 indikator hanya 1 indikator yang capaiannya perlu ditingkatkan untuk tahun berikutnya 

yaitu jumlah mahasiswa yang mengikuti program merdeka belajar di luar kampus pada tahun 

berjalan. Sedangkan 4 indikator lainnya mendapatkan capaian sempurna atau 100%. IKU 7 

dan IKU 8 hanya terdapat 1 indikator yang sesuai dengan sasaran strategis 3 yaitu persentase 

mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahaan kasus 

(case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai 

sebagian bobot evaluasi dan  persentase program studi S1 dan Diploma yang memiliki 

akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah dan masih berlaku pada tahun 

berjalan. Dari 2 indikator tersebut hasil capaiannya sudah tergolong sangat baik bahkan 

melampaui target.  

 

Sasaran Strategis 4 

Berdasarkan Renstra FS tahun 2020-2024, capaian pada sasaran strategis 4 tentang 

meningkatnya Kualitas Manajemen dan Tata Kelola Kelembagaan dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga kategori, yakni capaian indikator kinerja di atas 100% dengan 11 indikator, 

capaian indikator kinerja yang memenuhi 100% dengan 22 indikator, dan capaian indikator 

kinerja di bawah 100% dengan 7 indikator. Secara umum dapat disimpulkan bahwa 85 % dari 

40 indikator sasaran strategis 4 (yaitu 33 indikator) selalu mengalami ketercapaian kinerja. 

Dari jumlah tersebut diketahui bahwa 3  indikator cenderung selalu mengalami kenaikan 

sangat signifikan, yaitu Jumlah kerjasama LN, Jumlah kerjasama DN, dan Jumlah program 

studi yang terakreditasi internasional. 

Berdasarkan Perjanjian Kinerja FS tahun 2022, capaian kinerja pada sasaran 

strategis 4 terdapat 12 indikator (dari 13 indikator) telah tercapai bahkan melebihi target 

bahkan data menunjukkan sebagian besar indikator telah mencapai target 100%, Adapun 

indikator yang tercapai adalah (1) Nilai rupiah pendapatan unit kerja UM yang bersumber dari 

hasil kerjasama dengan unit bisnis UM atau institusi swasta/industri dari 187 juta target 

mencapai 251,94 juta (2) nilai rupiah pendanaan dari pihak luar UM  yang digunakan untuk 

mendukung kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi pada tahun berjalan dari 187 

juta target mencapai 467,87 juta (3) nilai rupiah pendanaan dari pihak swasta/industri untuk 

pengembangan dan komersialisasi prototipe industri/produk inovasi dari 37juta mencapai 

target sebesar 87,94 juta. Sehingga dari ketiga indikator di atas dikatakan presentase 

pencapaian sebesar 100%. (4) program kegiatan berorientasi pencapaian 4 SDG utama dan 

program kegiatan pencapaian SDG selain 4SDG utama juga presentase pencapaiannya 

sebesar 100%; (5)Jumlah kolega pengguna lulusan yang memberikan respon positif pada 

survei reputasi lulusan presentase capaiannya sebesar 98,75%; (6) mitra DU/DI, mitra institusi 

luar negeri, mitra kementrian/lembaga pemerintahan dan pemda serta mitra perguruan tinggi 
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yang memiliki perjanjian kerjasama yang masih aktif sampai akhir tahun berjalan presentase 

capaiannya pun sebesar 100%. Pada tahun 2022, hanya ada 1 indikator yang tidak tercapai 

dalam sasaran strategis 4, yaitu kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang masuk dalam Top 

100 QS WUR by Subjects dengan presentase capaian sebesar 35%. Faktor yang 

menyebabkan indikator tersebut tidak tercapai target karena tidak banyak kerjasama LN yang 

100 QS (PT LN yang unggul tidak gampang ditembus), dan ada beberapa kerjasama tapi 

tidak semua masuk dalam katergori Top 100 QS. Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama 

(IKU) FS tahun 2022, hanya ada 1 indikator dalam IKU 6 yang sesuai dengan sasaran 

strategis 4 yaitu persentase prodi yang menjalin kerjasama sesuai dengan kriteria dalam 

Panduan IKU dengan persentase capaian indikator sebesar 86,67% yang dapat disimpulkan 

capaian indikator tersebut sudah sangat baik. 

 

4.2 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan pada bagian sebelumnya, berikut adalah beberapa 

rekomendasi untuk peningkatan kinerja Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang pada 

tahun 2023. 

Sasaran Strategis 1 

Rekomendasi untuk peningkatan kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja FS 2022, 

dua indikator yang capaiannya dalam kategori cukup dapat ditingkatkan dengan (1) 

menyusun berbagai program kursus singkat (short course) yang dibuka dengan sistem 

periodik sepanjang tahun untuk dipublikasikan kepada mahasiswa dari universitas mitra luar 

negeri, (2) meningkatkan intensitas kerja sama di tingkat program studi yang serupa dengan 

berbagai universitas dalam negeri yang memiliki pencirian berbeda agar motivasi mahasiswa 

untuk mengikuti program MBKM di luar kampus meningkat, dan (3) menjalin kerja sama 

dengan berbagai perusahaan dan instansi yang berpotensi untuk menyerap lulusan Fakultas 

Sastra melalui program Magang MBKM. Selanjutnya, rekomendasi untuk indikator yang 

capaiannya dalam kategori kurang adalah (1) menyusun tim pengajar untuk pengembangan 

kurikulum matakuliah Manajemen Inovasi agar mahasiswa dapat menghasilkan produk yang 

layak, (2) menginisiasi program inkubasi bisnis yang dibimbing oleh tim dosen yang 

berpengalaman di bidang wiraswasta untuk hilirisasi produk mahasiswa, dan (3) menciptakan 

program percepatan studi lanjut yang diprioritaskan untuk mahasiswa tingkat akhir yang 

berpotensi lulus tepat waktu. 

Rekomendasi untuk peningkatan kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

FS tahun 2022 adalah (1) peningkatan kerja sama dengan berbagai perusahaan dan instansi 

yang berpotensi untuk menyerap lulusan dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan seminar 

dari HRD untuk memperluas wawasan mahasiswa mengenai kebutuhan dunia kerja, (2) 

meningkatkan hilirisasi produk dari mahasiswa dengan menciptakan program inkubasi bisnis, 

dan (3) menawarkan program percepatan studi lanjut bagi mahasiswa tingkat akhir yang 

berpotensi lulus tepat waktu. 

 

Sasaran Strategis 2 

Untuk sasaran strategis ini, rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meninngkatkan 

kualitas dosen dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan 

penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Renstra FS tahun 2020 —

2024 adalah (1) Meningkatkan sosialisasi pendanaan hibah penelitian dan pengabdian 

masyaratakat kepada seluruh dosen agar jumlah yang didanai meningkat. (2) Mengefektifkan 
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komunikasi dan kinerja KBK untuk menyusun proposal penelitian dan pengabdian yang 

melibatkan mahasiswa. 

Pada sub-kategori ketercapaian kualifikasi, rekognisi dan kegiatan dosen pada kinerja 

tahun 2022 telah tercapai, makan untuk selanjutnya perlu dipertahankan kinerja tersebut agar 

tidak terjadi penurunan. Pada sub-kategori Peneliti Asing dan Adjunct Professor, terdiri dari 3 

indikator yang semuanya telah mencapai 100%, rekomendasi yang dapat diberikan adalah 

(1) Meningkatkan penelitian, pengabdian masyarakat dan penulisan artikel ilmiah yang 

melibatkan peneliti asing (2) Meningkatkan kegiatan bersama Ajunct Profesor dalam berbagai 

bentuk seperti kuliah tamu, workshop, shortcourse dll. Pada sub-kategori Luaran Publikasi 

Ilmiah telah tercapai 100 % rekomendasi untuk tahun mendatang adalah mempertahankan 

atau bahkan meningkatkan capaian tersebut.Pada sub-bab sitasi karya dosen, kaitannya 

dengan publikasi yang terindeks SCOPUS rerata sitasi per artikel telah terpenuhi 100%, 

namun rerata sitasi karya ilmiah perdosen belum terpenuhi, makan rekomendasi yang 

diberikan adalah (1) Perlu adanya peningkatan fungsi bengkel publikasi yang siap 

memfasilitasi dosen, mulai dari pendampingan penyusunan artikel, finalisasi artikel sampai 

pada layanan penerjemahan, pengunggahan, dan informasi jurnal bereputasi yang aman 

untuk artikel – artikel yag akan disubmit. (2) Dosen FS dapat memanfaatkan fasilitas dari TIM 

TPP yang disediakan LP2M UM untuk mendampingi publikasi dosen dalam penerbitan artikel 

terindeks SCOPUS. 

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) FS tahun 2022, pada sasaran strategis 

2 terdapat IKU 3 yaitu dosen berkegiatan di luar kampus. Pada IKU 3 ini semua indikator 

mendapatkan capaian yang sangat baik, bahkan ada 3 indikator yang mencapai 100% maka 

rekomendasi yang perlu dilakukan di tahun mendatang adalah  (1) Meningkatkan persentase 

dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat 

nasional, (2) Meningkatkan persentase dosen yang berkegiatan tri dharma di kampus lain, (3) 

Meningkatkan persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja sebagai praktisi di dunia 

industri dalam 5 (lima) tahun terakhir (4)  Meningkatkan Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh 

Masyarakat atau Mendapat Rekognisi Internasional, dan (5) Meningkatkan jumlah luaran 

penelitian dan abdimas berupa karya terapan atau karya seni. 

 

Sasaran Strategis 3 

Untuk sasaran strategis ini, rekomendasi untuk peningkatan kinerja berdasarkan 

Renstra FS tahun 2020—2024 adalah (1) menawarkan skema penelitian khusus program 

percepatan Guru Besar, (2) memberikan bantuan pembiayaan untuk kontribusi jurnal 

internasional bereputasi, (3) menyelenggarakan kegiatan ilmiah internasional dua kali dalam 

setahun, dan (4) menambah jumlah asesor LSP untuk setiap program studi agar mahasiswa 

tingkat akhir mendapatkan sertifikasi kompetensi dan profesi saat lulus. 

Selanjutnya, rekomendasi berdasarkan Perjanjian Kinerja FS tahun 2022 untuk 

indikator yang belum tercapai adalah (1) menyelenggarakan lokakarya untuk menelaah 

perjanjian kerja sama berdasarkan Pandian IKU untuk setiap program studi, (2) memperbarui 

klausul dalam perjanjian kerja sama untuk program studi yang belum sesuai dengan Panduan 

IKU, dan (3) menyelenggarakan lokakarya penyusunan RPS untuk meningkatkan jumlah 

matakuliah yang dapat menerapkan metode pembelajaran pemecahan kasus (Problem 

Based Learning) dan pembelajaran berbasi proyek (Project Based Learning) dalam proses 

evaluasinya. 

Rekomendasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) FS tahun 2022 adalah (1) 

meningkatkan intensitas kerja sama di tingkat program studi yang serupa dengan berbagai 

universitas dalam negeri yang memiliki pencirian berbeda agar motivasi mahasiswa untuk 
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mengikuti program MBKM di luar kampus meningkat dan (2) menjalin kerja sama dengan 

berbagai perusahaan dan instansi yang berpotensi untuk menyerap lulusan Fakultas Sastra 

melalui program Magang MBKM. 

 

Sasaran Strategis 4 

Berdasarkan hasil kinerja tahun 2022 diperoleh data bahwa kualitas mutu prodi yang 

saat ini sudah melampaui target, perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan menambah 

jumlah prodi yang terakreditasi nasional dengan predikat unggul dan menambah capaian level 

akreditasi tingkat internasional. Rekomendasi yang perlu dilakukan untuk mempertahankan 

dan meningkatkan capaian di tahun mendatang adalah (1) Melakukan penyiapan  data 

kebutuhan akreditasi sejak jauh-jauh hari, (2) Mendokumentasikan semua karya dan luaran 

dari aktivitas dosen yang diperlukan untuk akreditasi secara sistematis agar mempermudah 

proses penyiapan bukti fisik akreditasi (3) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana 

dan prasarana yang dapat mendukung tercapainya akreditasi unggul. 

Berdasarkan Perjanjian Kinerja FS tahun 2022, capaian kinerja pada sasaran 

strategis 4 dengan indikator (1) Nilai rupiah pendapatan unit kerja UM yang bersumber dari 

hasil kerjasama dengan unit bisnis UM atau institusi swasta/industri dari 187 juta target 

mencapai 251,94 juta (2) nilai rupiah pendanaan dari pihak luar UM  yang digunakan untuk 

mendukung kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi pada tahun berjalan dari 187 

juta target mencapai 467,87 juta (3) nilai rupiah pendanaan dari pihak swasta/industri untuk 

pengembangan dan komersialisasi prototipe industri/produk inovasi dari 37juta mencapai 

target sebesar 87,94 juta. Sehingga dari ketiga indikator di atas dikatakan presentase 

pencapaian sebesar 100%. (4) program kegiatan berorientasi pencapaian 4 SDG utama dan 

program kegiatan pencapaian SDG selain 4SDG utama juga presentase pencapaiannya 

sebesar 100%; (5)Jumlah kolega pengguna lulusan yang memberikan respon positif pada 

survei reputasi lulusan presentase capaiannya sebesar 98,75%; (6) mitra DU/DI, mitra institusi 

luar negeri, mitra kementrian/lembaga pemerintahan dan pemda serta mitra perguruan tinggi 

yang memiliki perjanjian kerjasama yang masih aktif sampai akhir tahun berjalan presentase 

capaiannya pun sebesar 100%. Rekomendasi untuk tahun selanjutnya adalah 

mempertahankan dan meningkatkan kegiatan yang berakitan dengan capaian-capaian 

tersebut. 

Pada tahun 2022, hanya ada 1 indikator yang tidak tercapai dalam sasaran strategis 

4, yaitu kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang masuk dalam Top 100 QS WUR by 

Subjects, rekomendasi yang perlu dilakukan untuk mancapai target tersebut adalah (1) 

Meningkatkan jumlah kerjasama LN yang 100 QS (2).  
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

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

Nama : Dr. Roekhan, M.Pd.
Jabatan : Ketua Jurusan Sastra Indonesia 

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Dra. Hj. Utami Widiati, M.A., Ph.D.
Jabatan : Dekan Fakultas Sastra

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya 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 perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 
pencapaian target kinerja 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,      Januari 2022

PIHAK KEDUA,

Prof. Dra. Hj. Utami Widiati, M.A., Ph.D.
NIP 196508131990022001

PIHAK PERTAMA,

Dr. Roekhan, M.Pd.
NIP 196105041987011001
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Target Kinerja 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 
FS 

Target 
JSI 

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

Meningkatnya 
Kualitas Lulusan 
dalam Bidang 
Akademik dan Non 
Akademik 

1 Jumlah prestasi/kepesertaan 
kegiatan kompetisi 
BELMAWA pada tahun 
berjalan 

partisipasi 30 8 

2 Jumlah PKM yang lolos 
PIMNAS pada tahun 
berjalan 

judul 3 1 

3 Jumlah proposal PKM yang 
didanai pada tahun berjalan 

judul 13 3 

4 Jumlah raihan 
medali/juara/penghargaan 
dalam bidang akademik, 
minat, dan bakat tingkat 
internasional non agenda 
BELMAWA pada tahun 
berjalan. 

prestasi 9 2 

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

prestasi 41 10 

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

judul 48 12 

7 Jumlah rekognisi nasional 
non kegiatan BELMAWA 
yang diperoleh mahasiswa 
pada tahun berjalan 

rekognisi 117 26 

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

orang 49 11 

9 Jumlah kegiatan 
kewirausahaan mahasiswa 
yang mendapatkan 
pendanaan dari pihak 
swasta (non APBN/APBD) 
pada tahun berjalan 

judul 1 0 

10 Jumlah kegiatan 
kewirausahaan mahasiswa 

judul 1 0 
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yang menghasilkan produk 
inovasi pada tahun berjalan 

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

orang - 
 

12 Jumlah mahasiswa asing 
program non-gelar (non-
degree) pada tahun berjalan 

orang 169 50 

13 Jumlah mahasiswa yang 
mengikuti pertukaran 
mahasiswa (inbound & 
outbound) dengan PT dalam 
negeri pada tahun berjalan 

orang 222 45 

14 Jumlah mahasiswa yang 
mengikuti pertukaran 
mahasiswa outbound ke PT 
luar negeri pada tahun 
berjalan 

orang 56 10 

15 Jumlah mahasiswa program 
Diploma dan S1 yang 
melaksanakan kegiatan 
pengabdian kepada 
masyarakat pada tahun 
berjalan 

orang 49 10 

16 Jumlah kegiatan pembinaan 
mental kebangsaan pada 
tahun berjalan 

kegiatan 3 3 

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

orang 1089 265 

18 Jumlah alumni terlibat 
kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat pada tahun 
berjalan 

orang 13 3 

19 Persentase alumni (TS-1) 
yang mengisi tracer study 

% 80 80 

20 Persentase lulusan tepat 
waktu pada tahun berjalan 

% 55 55 

21 Rata-rata lama studi lulusan 
S1 pada tahun berjalan 

tahun 4.4 4.4 

22 Rerata IPK lulusan S1 pada 
tahun berjalan 

ipk 3,38 3.38 

23 Rerata skor kemampuan 
Bahasa Inggris (TOEFL-like) 
lulusan pada tahun berjalan 

poin 415 415 

24 Persentase lulusan S1 dan 
Diploma (TS-1) yang 
melanjutkan studi dalam 
rentang waktu 1 tahun 
setelah lulus. 

% 11 11 
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25 Persentase lulusan 
bersertifikat kompetensi dan 
profesi pada tahun berjalan 

% 50 50 

26 Persentase lulusan S1 dan 
Diploma (TS-1) yang 
berhasil mendapat 
pekerjaan dengan gaji 1,2 
kali UMK dalam waktu 
kurang dari 6 bulan setelah 
lulus 

% 57 57 

27 Persentase lulusan S1 dan 
Diploma (TS-1) yang 
berhasil menjadi wiraswasta 
dengan pendapatan per 
bulan 1,2 kali UMK dalam 
waktu kurang dari 6 bulan 
setelah lulus 

% 16 16 

28 Rerata gaji pertama alumni juta 3 3 

29 Rerata masa tunggu lulusan bulan 6 6 

30 Jumlah lembaga 
multinasional pengguna 
lulusan 

unit 10 2 

31 Persentase lulusan (TS-1) 
bekerja di badan usaha 
tingkat multi 
nasional/internasional 

% 0.5 0.5 

32 Jumlah lembaga nasional 
pengguna lulusan 

unit 40 9 

33 Persentase lulusan (TS-1) 
bekerja di badan usaha 
tingkat nasional atau 
berwirausaha yang berizin. 

% 80 80 

34 Persentase lulusan (TS-1) 
bekerja sesuai bidang studi 

% 60 60 

35 Persentase lulusan S1 dan 
Diploma yang 
menghabiskan paling sedikit 
20 (dua puluh) sks di luar 
kampus 

% 21 21 

36 Persentase prodi 
menyelenggarakan sistem 
penjaminan mutu 
pembelajaran pada tahun 
berjalan 

% 100 100 

37 Persentase prodi S1 dan 
Diploma yang memasukkan 
Kewirausahaan sebagai 
matakuliah wajib dalam 
kurikulumnya 

% 90 90 

38 Persentase mata kuliah S1 
dan Diploma yang 

% 50 50 
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menggunakan metode 
pembelajaran pemecahaan 
kasus (case method) atau 
pembelajaran kelompok 
berbasis projek (team-based 
project) sebagai sebagian 
bobot evaluasi. 

39 Persentase dosen aktif 
menggunakan SIPEJAR 
pada tahun berjalan 
(melengkapi RPS, SAP, dan 
mengisi minimal 16 modul 
pertemuan) 

% 90 90 

40 Jumlah dosen menjadi ketua 
tim kegiatan pengembangan 
produk baru invensi 
pembelajaran 

produk 13 3 

41 Jumlah bahan ajar ber-ISBN 
karya dosen atau mahasiswa 
UM yang terbit pada tahun 
berjalan 

judul 18 6 

42 Jumlah judul tugas 
akhir/skripsi/tesis/disertasi 
yang menghasilkan produk 
inovasi pada tahun berjalan 

judul 1 0 

43 Jumlah mahasiswa 
penerima beasiswa non 
APBN pada tahun berjalan 

orang 5 1 

Meningkatnya 
Kualitas Dosen 

44 Jumlah penelitian dosen yg 
didanai DRPM pada tahun 
berjalan 

judul 14 5 

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

judul 1 0 

46 Jumlah penelitian dosen 
dengan sumber pendanaan 
dalam negeri selain oleh UM 
dan DRPM pada tahun 
berjalan 

judul 5 1 

47 Jumlah penelitian dosen 
dengan sumber pendanaan 
UM pada tahun berjalan 

judul 157 39 

48 Nilai pendanaan dari pihak 
swasta (non APBN) yang 
digunakan untuk 
mendukung kegiatan 
penelitian, pengembangan, 
dan inovasi pada tahun 
berjalan 

juta 55 13 

49 Jumlah paten granted pada 
tahun berjalan 

produk 1 0 
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50 Jumlah paten yang diajukan 
pada tahun berjalan 

produk 2 0 

51 Jumlah paten granted yang 
sudah diaplikasikan, 
dihitung secara kumulatif 
sampai dengan tahun 
berjalan. 

produk 1 0 

52 Jumlah HKI luaran 
penelitian yang granted 
pada tahun berjalan 

produk 38 9 

53 Jumlah kekayaan intelektual 
yang didaftarkan pada 
tahun berjalan 

produk 73 18 

54 Jumlah paten granted yang 
berasal dari penelitian 
mahasiswa (S1 s.d. S3) pada 
tahun berjalan. 

produk 1 0 

55 Jumlah HKI luaran kegiatan 
pengabdian kepada 
masyarakat yang granted 
pada tahun berjalan 

produk 16 4 

56 Jumlah buku 
referensi/monograf yang 
diterbitkan pada tahun 
berjalan 

judul 17 5 

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

judul 32 9 

58 Jumlah judul karya ilmiah 
hasil penelitian yang 
dipublikasikan pada 
prosiding internasional 
terindeks Scopus pada 
tahun berjalan 

judul 125 30 

59 Jumlah judul karya ilmiah 
hasil penelitian yang 
dipublikasikan pada jurnal 
internasional terindeks 
selain Scopus pada tahun 
berjalan 

judul 146 37 

60 Jumlah judul karya ilmiah 
hasil penelitian yang 
dipublikasikan pada 
prosiding internasional 
terindeks selain WoS dan 
Scopus pada tahun berjalan 

judul 128 30 

61 Jumlah judul karya ilmiah 
luaran kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat yang 

judul 1 0 
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dipublikasikan pada jurnal 
internasional pada tahun 
berjalan 

62 Jumlah judul karya ilmiah 
hasil penelitian yang 
dipublikasikan pada 
prosiding kegiatan ilmiah 
nasional pada tahun berjalan 

judul 238 53 

63 Jumlah peneliti asing yang 
berkolaborasi dalam 
aktivitas penelitian maupun 
publikasi karya ilmiah pada 
tahun berjalan 

orang 22 5 

64 Jumlah publikasi karya 
ilmiah yang dihasilkan dari 
kolaborasi dengan peneliti 
asing pada tahun berjalan 

judul 37 8 

65 Rerata sitasi SCOPUS per 
dosen 

sitasi 10 10 

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

produk 41 4 

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

kegiatan 4 1 

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

kegiatan 40 10 

69 Jumlah judul karya ilmiah 
hasil penelitian yang 
dipublikasikan pada jurnal 
nasional berISSN pada 
tahun berjalan 

judul 366 90 

70 Jumlah judul karya ilmiah 
luaran kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat yang 
dipublikasikan pada jurnal 
nasional berISSN pada 
tahun berjalan 

judul 22 5 

71 Jumlah judul karya ilmiah 
luaran kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat yang 
dipublikasikan pada 
prosiding kegiatan ilmiah 
internasional pada tahun 
berjalan 

judul 1 0 
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72 Jumlah judul karya ilmiah 
luaran kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat yang 
dipublikasikan pada 
prosiding kegiatan ilmiah 
nasional pada tahun berjalan 

judul 22 5 

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

% 100 100 

74 Jumlah sarana penunjang 
penelitian berupa Lahan/ 
Kebun Percobaan/ Lab/ 
Studio 

unit 20 3 

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

unit 1 0 

76 Jumlah jurnal bereputasi 
terindeks nasional 
(terakreditasi SINTA S2-S6) 
yang masih aktif sampai 
dengan akhir tahun berjalan 

jurnal 9 5 

77 Jumlah jurnal bereputasi 
terindeks global yang masih 
aktif sampai dengan akhir 
tahun berjalan 

jurnal 1 0 

78 Rasio jumlah KBK dan 
jumlah dosen tetap pada 
tahun berjalan 

rasio 5 5 

79 Persentase dosen 
berkualifikasi S3 

% 48 48 

80 Persentase dosen dengan 
jabatan guru besar 

% 12 20 

81 Persentase dosen dengan 
jabatan lektor kepala 

% 22 22 

82 Persentase dosen penerima 
sertifikat pendidik 

% 67 73 

83 Persentase dosen tetap 
memiliki sertifikat 
kompetensi/profesi yang 
diakui oleh industri dan 
dunia kerja 

% 78 95 

84 Persentase dosen tetap 
berasal dari kalangan 
praktisi profesional, dunia 
industri, atau dunia kerja. 

% 1 1 

85 Persentase dosen yang 
memiliki pengalaman 
bekerja sebagai praktisi di 

% 3 3 



~ 9 ~ 
 

dunia industri dalam 5 
(lima) tahun terakhir 

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

% 3 4 

87 Persentase dosen yang 
berkegiatan tridarma di 
kampus lain. 

% 11 11 

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

orang 3 1 

89 Jumlah prestasi/rekognisi 
dosen pada tahun berjalan 

rekognisi 78 25 

90 Persentase dosen yang 
membina mahasiswa yang 
berhasil meraih prestasi 
paling rendah tingkat 
nasional. 

% 5 5 

91 Jumlah dosen pembina 
startup oleh LP2M 

unit 1 1 

92 Jumlah dosen pembina 
spinoff oleh LP2M 

unit 1 1 

93 Jumlah dosen yang menjadi 
PIC dalam program 
pembinaan desa atau 
kelompok masyarakat oleh 
LP2M 

unit 7 2 

Meningkatnya 
Kualitas Kurikulum 
dan Pembelajaran 

94 Jumlah kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat yang 
didanai DRPM pada tahun 
berjalan 

judul 1 0 

95 Jumlah kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat dengan 
sumber pendanaan luar 
negeri pada tahun berjalan 

judul 1 0 

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

judul 59 14 

97 Jumlah kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat dengan 
sumber pendanaan UM 
pada tahun berjalan 

judul 92 22 

98 Jumlah prototipe industri 
yang dihasilkan pada tahun 
berjalan 

produk 1 0 
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99 Jumlah produk inovasi yang 
dihasilkan pada tahun 
berjalan 

produk 1 0 

100 Jumlah anggaran dari 
Kemdikbudristek ditambah 
dengan dari internal PT 
yang digunakan untuk 
kegiatan pengembangan 
inovasi pada tahun berjalan 

juta 183 41 

101 Nilai pendanaan dari Pemda 
atau Kementrian selain dari 
Kemdikbudristek yang 
digunakan untuk 
mendukung kegiatan 
penelitian, pengembangan, 
dan inovasi pada tahun 
berjalan 

juta 55 15 

102 Nilai total anggaran untuk 
mendukung kegiatan 
penelitian, pengembangan, 
dan inovasi pada tahun 
berjalan 

miliar 7.68 1,68 

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

juta 28 7 

104 Jumlah buku luaran 
kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat pada tahun 
berjalan 

judul 10 3 

105 Jumlah mitra baru berbadan 
hukum dampak dari 
kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat pada tahun 
berjalan 

unit 1 0 

106 Jumlah produk 
tersertifikasi/ terstandirisasi 
luaran kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat pada 
tahun berjalan 

produk 1 0 

107 Jumlah publikasi kegiatan 
pengabdian kepada 
masyarakat di media massa 
nasional dan internasional 
pada tahun berjalan 

judul 37 7 

108 Jumlah luaran penelitian 
dan abdimas berupa karya 
terapan atau karya seni 
sesuai kriteria IKU 2020 
pada tahun berjalan 

produk 22 2 
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109 Jumlah prodi S1 yang 
melaksanakan program 
merdeka belajar pada tahun 
berjalan 

prodi 11 3 

110 Jumlah kegiatan Program 
Pelatihan Keprofesian 
Berkelanjutan (PPKB) 
Pascastudi 

kegiatan 60 14 

Meningkatnya 
Kualitas Manajemen 
dan Tata Kelola 
Kelembagaan 

111 Persentase Prodi 
terakreditasi A dan atau 
Unggul 

% 75 75 

112 Persentase program studi S1 
dan Diploma yang memiliki 
akreditasi atau sertifikat 
internasional yang diakui 
pemerintah dan masih 
berlaku pada tahun berjalan. 

% 12 25% 

113 Jumlah program studi aktif 
pada tahun berjalan 
(kumulatif) 

prodi 20 6 

114 Rasio Dosen-Mahasiswa rasio 1:35 1:35 

115 Jumlah kerjasama bidang 
pendidikan 

kerjasama 66 15 

116 Jumlah kerjasama bidang 
penelitian 

kerjasama 23 5 

117 Jumlah kerjasama bidang 
pengabdian kepada 
masyarakat 

kerjasama 21 5 

118 Jumlah kerjasama dengan 
Perguruan Tinggi yang 
masuk dalam Top 100 QS 
WUR by Subjects 

kerjasama 13 3 

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

kerjasama 5 1 

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

kerjasama 3 1 

121 Jumlah kerjasama penelitian 
dengan perguruan tinggi di 
dalam negeri atau lembaga 
riset non pemerintah yang 
masih aktif sampai dengan 
akhir tahun berjalan 

kerjasama 6 2 

122 Jumlah kerjasama penelitian 
dengan lembaga pemerintah 
atau pemda yang masih 

kerjasama 5 1 
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aktif sampai dengan akhir 
tahun berjalan 

123 Jumlah kerjasama dengan 
DU/DI dalam bidang 
pengabdian kepada 
masyarakat yang masih aktif 
sampai dengan akhir tahun 
berjalan 

kerjasama 23 5 

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

kerjasama 24 5 

125 Rasio Mitra dan PKS aktif 
pada tahun berjalan 

rasio 1 1 

126 Jumlah mitra DU/DI yang 
memiliki perjanjian 
kerjasama yang masih aktif 
sampai akhir tahun berjalan 

unit 13 3 

127 Jumlah mitra perguruan 
tinggi yang memiliki 
perjanjian kerjasama yang 
masih aktif sampai akhir 
tahun berjalan 

unit 13 3 

128 Jumlah mitra institusi luar 
negeri yang memiliki 
perjanjian kerjasama yang 
masih aktif sampai akhir 
tahun berjalan 

unit 13 3 

129 Jumlah mitra 
kementerian/lembaga 
pemerintah dan pemda 
yang memiliki perjanjian 
kerjasama yang masih aktif 
pada tahun berjalan 

unit 13 3 

130 Jumlah program studi S1 
dan D4/D3/D2 yang 
melaksanakan kerja sama 
dengan mitra sesuai standar 
IKU 2020 

unit 13 3 

131 Nilai Kontrak Kegiatan Non 
Penelitian pada tahun 
berjalan 

juta 405 
 

132 Jumlah laboratorium yang 
mendapatkan 
sertifikasi/akreditasi yang 
masih aktif sampai dengan 
akhir tahun berjalan 

unit - 
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133 Rasio Tenaga Laboran / 
Teknisi terhadap Jumlah 
Laboratorium

rasio 0,5 0,5

134 Jumlah program kegiatan 
berorientasi pencapaian 
SDG

kegiatan 20 6

135 Rasio mahasiswa program 
Diploma dan Sarjana 
terhadap mahasiswa 
program Magister dan 
Doktoral

rasio 1:3 1:3
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