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Menimbang : a.

b.

bahwa dalam rangka penyelenggaraan
prograrn kerja Universitas lriegeri Malang
Tahun 2017, perlu menerbitkan peraturan
tentang kebijakan program kerja
LTniversitas Nlegeri Matrang Tahun zaLT;
bahwa sehubungan dengan butir a, perlu
menetapkan Peraturan Rektor tentang
Kebijakan Prograrn Kerja universitas
lrlegeri Malang Teihun ZAIT ;
Undang-undang Nomor Z0 tahun 2003
tentang Sistern Pendidikan lrtrasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 NomorTB, Tambahan
Lem baran Nlegara Republik Indonesia

Mengingat : 1.
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4.

2.

3.

7,

8.

Nomor $A\;
Undang-undang Nornor T}tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi (tembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor L58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336)
Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
(I*mbaran Negara Tahun2014 Nomor 1,6,

Tambahan lcmbaran Negara Nomor 5500);

Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tab Kerja Universitas
Negeri Malang;
Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor Tl Tahun 2012
tentang Statuta [Tninersitas Negeri Malang;
Peraturan Menteri Riset, TeknologU dan
Pendidikan Tinggi ltiom or M Tahun 2015

tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi;
Keputusan Menteri Riset, Teknologl, dan
Pendidikan Tinggi Nomor
U8 / MFK. A4/ W / 2A14 tentang
Pengangkatan Rektor Universitas Negeri
Malang
Keputusan Menteri Keuangan Nomor
279 /KMK05/ 2008 tentang Penetapan
Universitas Negeri Malang pa,Ca

Departemen Pendidian Nasional sebagai
Instansi Pemerintah yang Menerapkan

5.

6.
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Memperhatikan :

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
[Jmum;

9. Keputusan Rektor Nornor
0008/KEP /Hgz/pR/201 0 tentang Rencana
hrduk Pengem bangan tlniversitai Nege ri
Malang tahun 2011 -2030;

10. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 201s-ientang 
Rencana Strategis Bisnis

lJniversitas Negeri Malang Tahun 20Ls -
2019"

Rapat Pimpinan universitas Negeri Malang
tanggal 11 Mei 2A16.

MEMUTUSI(AN

: KEBIIAIGN PROGRAMKERIA
UNTVERSITAS NEGERI I\&\IANG TAHUN
2fiI7

Menehpkan

Pasal 1
(1) Rincian Kebiiakart Prograrn Kerja Universitas lriegeri Malang

Tahun 2077 sebagaimana terlampir aahm Peratural Rektor ini.
(2) Program Ketla Universitas Negeri Malang Tahun 2012 merupakan

prioritas program tahun 2917 dan menjadi acuan bagi unirunit
kerja di lingkungan Universitas Negeri Malang dalam frenetapkan
program, kegiatan, dan anggaran unit:unit kl4a hhun anggaran
2417.
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(2)

Pasal 2
Pimpinan tiniversitas irlegeri Malang berkewajiban untuk
merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi
program dan kegiatan universitas.

Pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Malang
memiliki wewenang untuk mengusulkan program-program
prioritas dan anggaran unit kerja yang akan dilaksanakan dalam
tahun 2A17.

(3) Pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Malang
berkewajiban untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor,
mengevaluasi, dan melaporkan program dan kegiatan unit keria
masing-masing. i

(4) Pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Malang
berkewajiban untuk melaporkan kemajuan hasil kegiatan unit
kerja per akhir triwulan (Maret, Juni, September, dan Desember).

Pasal 3

(U Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini
akan diafur lebih lanjut.

(2) Peraturan Rektor ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pda tanggal 1"5 ]uni zAM

lROFTUDDIN
196203031985031002
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I-AMPIRAI{
PERATURAI.{ REICTOR
UNTVERSITAS NEGERI I\4ALANIG
NOMOR6TAFIUN 2016
TENTANIG
KEBIIAKAN pROGIttlv{ KERIA
UNTVERSTTAS NEGERI IWALAIVG
TAHUN 2017

KEBTJAKAI{ PROG RAI\{ KERIA
UNTVERSTTAS N EG ERT IVTAIAI{G

,' TAFrtrN 2(n7

MISI 1
Menyelenggarakan pendidika n dan pemhlajaran yang berkualitas
tinggi untuk mengenrbangkan potensi dan kepribadian mahasiswa
yang unffiul secara nasional dan regional

a. Sasaran Strategis
(l) Terselenggaranya pendidikan ,Can pembelajaran yang

unggul.
(2) 'Ierwuiudnya lulusan relevan dan keberterimaan tinggi

secara nasional dan reglonal,

b" Garis Besar Kebiialon 
,,.,-, . : . r.

Program priorihs: Peniriigkatan kualitas lulusan yang memiliki
daya saing tinggi sec+{a nasional dan regibnat.

c- Kegiatan-kegiatan tftt*" trd; rpigs .,Dikembang163n dan
Dilaksanakan ,.".'u

(1 ) Pembelajaran dikbtnb4ngkan dEn dilaksanakan berbasis
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pada laboratorium dan hasil penelitian yang relevan.

(2) Rekonstruksi dan implementasi kurikulum program sfudi
sesuai SI{PT, KKI\.TI, dan inovasi pembelaiaran yang relevan.

(3) Peningkatan kualifikasi dosen dan konrpetensinya dalam
pelaks anaan pe mbe lajaran.

(4) Pengembangan standar pendidikan UM.

(5) Peningkatan jumlah program studi terakreditasi A.
(6) Pengusulan akreditasi internasional program studi.

d. hrdikatar Kineria yang Diukur dan Dievaluasi
(1) |umlah produk inovasi pembelajaran hasil pengembangan

berbasis penelitian;
(2) lumlah program studi dengan kurikulum yang sesuai

dengan SNPT, KKNI, dan inovasi pernbelajaran yang
relevan;

(3) ]umlah dosen berpendidikan 53;

(4) lumlah guru besar;

(5) ]umlah program studi yang menetapkan standar mutu
pembelajaran dan melaksanakan sistem peniaminan mutu
pembelajaran;

(6) ]umlah program studi terakreditasi A;

t7) fumlah program stuCi yang mengusulkan akreditasi

internasionatr,
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MISI 2
Menyelenggarakan penelitian untnk memajukan ilmu pengetatruan
dan teknologi, meningftatkan kesejahteraan masyarakat, dan
mendapatkan pengakuan nasional dan intemasional

a. Sasaran Strategis

(U Meningkatnya F€r"rerolehanHaK[.
(2) Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah nasional dan

internasional.

b. Garis Besar Kebijakan
Program prioritas: Peningkatan iumlah publikasi ilmiah, penguatan
konsorsium riset/penelitian dan rintisan pernbentukan pusat
unggulan ipbk

c. Kegratan-kegiatan Utama yang Harus Dikembangkan dan
nihksanakan
(1) Mengembangk art ronfunrp penelitian berbasis KBK
(2) Melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada para ,Cosen

dan tenaga fungsional yang akan menghasilkan karya ilmiah
dan potensial untuk dipubhkasikan pada jurnal nasional dan
internasional.

(3) Mengadakan kegiatan ilmiah berskala nasional dan
internasional secara berkala dan bratur (seminar, konferensi
kuliah tamu, bedah buku, pameran produk teknologi
darr/ ahau seni).

(4) Melanggan junral-jurnal nasional terakreditasi dan jurnal
internasional brindeks.

(5) Pembinaan pengelolaan jurnal ilmiah di lingkungan LIM.

{61 Peningkatan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi
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lain dalam bentuk konsorsium riset.

n Peningkatan kerjasama penelitian dengan pemerintah daerah,

dunia usaha dan indushi.

(S) Penrbinaan dan fasilitasi dosen dan bnaga fungsional yang

memiliki k*rya ilmiah potensial untuk pemerolehan HaKL

(9) Pengembangan penelitnn interdisiplin melalui penguatan

kolaborasi antara dosen darn mahasiswa, serta anhr
perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

d. Indikator Kinerja yang Diukru dan Dievaluasi

(1) Dokume nroafutwp penelitian dosen;

(2) Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional

dan inbrnasional bereputasi;

(3) Jumlah kegiatan ilmiah nasional dan internasional di {JM;

(4) Iurnlah jurnal nasional Erakreditasi yang dilat ggan;

(5) ]umlah jurnal internasional bereputasi yang dilanggan;

(6) Iumlah jurnal ilmiah di lingkungan UM yang tenilkreditasu

n ]umlah penelitian lariasama dengan pemerintah daerah;

(S) Jumlah penelitian keriasama interdisiplin dengan perguruan

tinggi lain dalam bentuk konsorsium rise!

(9) Jumlah penelitian kerjasama derrgan dunia usaha/industri;

(10) JumlahHaK[.
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MISI 3
Menyelenggarakan pengabdian kepa da masyiuakat sebagai
pengamalan dan pembudayaan ihnu pengetahuan dan telurologi
nn hrk rnernaiukan kesejahteraan maqyarakat dan mencerdaskan
kehidupan bangsa

a, Sasaran Strategis

Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang berbasis
pada hasil-hasil kajian dan penelitian untuk mendukung
penge mbangan pendid ikarL

b. Garis Besar Kebiiakan
Program priorihs: Peningkatan kualitas penyelenggaraan
pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada hasil-hasil
penelitian

G Keglatan-kEliatan Utarna yang Harus Dikembangkan dan
Dilal$anakan
(1) Penyusunan dokumen pengembarngan arah kebija@n

pro gram pengabdian kepada masyarakal
(2) Peningkatan jumlah dan relevansi pengabdian masyarakat

berbasis hasil penelitian
(3) Peningkatan kualitas keriasama dengan instansi pemerintah

dan swash untuk meningkat{Gn pelayanan pendidikan

d"- Indikator Kineria yang Diuk*r d4r Dievaluasi
(1) jumlah kegiatan Pengabdian dan pernhrdayaan masyarakat

oleh dosen dan/atau bnaga kependidikan yang berbasis hasil
penelitian.

(2) dokumen pengembangan arah kebijakan program kegiatan
pengatxlian kepada masyarakat.



(3) jumlah kemitraan dengan pemerintah/dunia usaha/dunia
industri untuk diseminasi hasil-hasil program kegiatan
pengabd ian kepada masyarakal

MISI 4
Menyelenggarakan tata paryong yang tangguh, akurtabel dan
transpirran dan memperkuat kemihaan d ai.-n rangka meningkatkan
kualitas berkelanj utan

a. Sasaran Strategis

(l) Meningkatnya status kelembagaan UM menjadi PTI{-BH dan
reputasi institusi pada skala nasional dan internasional.

(2) Menguabrya kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan
layarum pendidikan dan pemhlajaran.

(3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam mengelcla asset

sebag u incwne generntor.

b. Garis Besar Kebilakan
Program prioritas: Penguatan kapabilitas pengelolaan dan citra

lembaga.

c. Kegiahn-kegiatan Utama, fng ry Dikembangkan dan
Dilaksanakan ,,';',':,"

(1) Peningkatan **g,ryti sistem informasi yang bertrasis TIK
dengan didukungi pH.keandalan qtrrthtktur, sumber daya

manusia, dan fngglqlapnnya.
(2) Pemetaan kompuq ,$an kualifikasi endga kependidikan
(3) Peningkatan kualitas'i,ygbsite UM dan rp*,ru subdomairrnya.
(4) Peningkatan lceriasamddengan.pergtfuan tinggu lembaga riset,
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d.

dan dunia usaha/industri di dalarn dan luar negeri untgk
memperkuat citra lembaga secara nasional dan internasional.

(5) Penguatan peran Pusat Bisnis UM sebagai pengelola incorrc
getwftttor.

(6) Pengembangan sistern promosi lembaga yang terintegrasi.

n Peningkatan program-program iruternasionalisasi UM.
(8) Peningkatan status LPzh{ sebagai lembaga penelitian

berku alifikasi mandiri"

Indikator Kineria yang Diukur dan Dievaluasi
(1) Data akademik dan adminishatif yang trerintegrasu

Q) Peringkat UM pada beberapa sistem pemeringkatan pe{guruan
tinggr, baik nasional maupun internasionaL.

(3) Peta kompetensi dan kualifikasi bnag€ kependidikarU
(4) Sistem inforrrasi pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
(5) Jumlah PNBP dari oengelolaan ase$

(6) Iumlah keriasama (MoU) dengan perguruan tinggr, lembaga
riset, dan dunia usaha/industri di dalam dan luar negeri;

n |umlah PNBP dari kerjasarrra kelembagaan;

(8) Jumlah rnobilitas akademik dari dan ke luar negeru
(9) Status LfzM menjadi lemb*gu mandiri"

. ROHI'UDDIN

-11 -

IP 196203031985031002


