




          

            

LAKIN UTM  2018 
      

www.trunojoyo.ac.id 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

a. Gambaran Umum  

Universitas Trunojoyo Madura (UTM) berlokasi di Jl. Raya Telang, Desa 

Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, kabupaten paling barat di Pulau 

Madura. Lokasi ini cukup strategis mengingat Kabupaten Bangkalan bersebelahan 

dengan Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini juga berdekatan 

dengan dua pintu akses ke dan dari Pulau Madura, yaitu Jembatan Suramadu dan 

penyebrangan Pelabuhan Perak – Kamal. UTM hanya berlokasi sekitar 11 km dari 

gerbang Jembatan Suramadu dan 5 km dari pelabuhan Kamal yang umumnya 

tanpa kemacetan. 

Awalnya, UTM adalah sebuah universitas swasta bernama Universitas 

Bangkalan yang didirikan pada tahun 1981. Pendiri universitas ini adalah Yayasan 

Pendidikan Kyai Lemah Duwur MKGR Bangkalan.  Universitas ini memiliki 3 

fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Ekonomi dan Pertanian. Fakultas Hukum memiliki 

jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi memiliki jurusan Manajemen, dan 

Fakultas Pertanian dengan Jurusan Agronomi. 

Seiring dengan adanya keinginan dan tuntuan masyarakat Madura agar ada 

upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan tinggi, khususnya perguruan 

tinggi negeri yang menampung sumberdaya manusia (SDM) secara khusus di 

Madura, pengelola Universitas Bangkalan yang didukung oleh tokoh masyarakat 

Madura mengajukan perubahan status. Pengajuan dikabulkan dengan 

didapatkannya status perguruan tinggi negeri (PTN) dan perubahan nama 

universitas menjadi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) pada tahun 2001. 

Pengukuhan status PTN dan perubahan nama tersebut melalui Keputusan 

Presiden Nomor 85 Tahun 2001 tertanggal 5 Juli 2001 yang ditandatangani oleh K. 

BAB I. PENDAHULUAN 
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H. Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Peresmian 

langsung oleh Presiden pada tanggal 23 Juli 2001.  Di tahun 2001, UTM 

menambahkan satu fakultas, yaitu Fakultas Teknik, dengan 10 program 

studi/jurusan. Di tahun 2018, UTM telah memiliki tujuh (7) fakultas dan tiga puluh 

enam (36) program studi. Sebaran jumlah program studi per Fakultas dapat dilihat 

di Gambar 1.1. 

 

 

Gambar 1.1. Jumlah Program Studi per Fakultas di Universitas Trunojoyo 
Madura Tahun 2018 

 
Adapun perkembangan akreditasi program studi di lingkungan Universitas 

Trunojoyo Madura sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Data Akreditasi Program Studi di Universitas Trunojoyo Madura 
sampai dengan Tahun 2018 

No Fakultas/ Program Studi Program 
Ijin Operasional/ 

Akreditasi 
Akreditasi 

I FAKULTAS HUKUM    

A. Jurusan Ilmu Hukum    

1. Ilmu Hukum S1 
4241/SK/BAN-

PT/Akred/S/XI/2017 
B 

2. Ilmu Hukum S2 
3372/SK/BAN-

PT/Akred/M/XII/2018 
B 

II 
FAKULTAS EKONOMI DAN 
BISNIS 

  
 

B. Jurusan Manajemen    

3. Manajemen S2 
3884/SK/BAN-

PT/Akred/M/X/2017  
B 
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No Fakultas/ Program Studi Program 
Ijin Operasional/ 

Akreditasi 
Akreditasi 

4. Manajemen S1 
2519/SK/BAN-

PT/Akred/S/IX/2018 
A 

5. Entrepreneurship D3 
401/SK/BAN-

PT/Akred/Dpl-
III/X/2014 

C 

C. Jurusan Akuntansi    

6. Akuntansi S2 
154/SK/BAN-

PT/Akred/M/V/2014 
B 

7. Akuntansi S1 
836/SK/BAN-

PT/Akred/S/III/2018 
B 

8. Akuntansi Sektor Publik D3 
143/SK/BAN-

PT/Akred/Dpl-III/V/2014 
B 

D Jurusan Ilmu Ekonomi    

9. Ilmu Ekonomi S2 
1584/SK/BAN-

PT/Akred/M/VI/2018 
B 

10. Ekonomi Pembangunan S1 
2432/SK/BAN-

PT/Akred/S/IX/2018 
B 

III FAKULTAS PERTANIAN    

E. 
Jurusan Ilmu dan Teknologi 
Pertanian 

   

11. 
Pengelolaan Sumber Daya 
Alam 

S2 295/KPT/I/2017 C 

12. Agroekoteknologi S1 
2688/SK/BAN-

PT/Akred/S/IX/2018 
A 

13. Agribisnis S1 
2895/SK/BAN-

PT/Akred/S/VIII/2017 
A 

14. Teknologi Industri Pertanian S1 
3748/SK/BAN-

PT/Akred/S/X/2017 
B 

F. 
Jurusan Kelautan dan 
Perikanan 

   

15. Ilmu Kelautan S1 
1925/SK/BAN-

PT/Akred/S/VI/ 2017 
A 

16. 
Manajemen Sumberdaya 
Perairan 

S1 
164/SK/BAN-

PT/Akred/S/I/2018 
B 

IV FAKULTAS TEKNIK    

G. Jurusan Teknik Informatika    

17. Teknik Informatika S1 
416/SK/BAN-

PT/Akred/S/X/2014 
B 

18. Sistem Informasi S1 78/KPT/I/2016 C 

19. Manajemen Informatika D3 
476/SK/BAN-
PT/Akred/Dpl-

III/IX/2014 
B 

20. 
Teknik Multimedia dan 
Jaringan 

D3 
375/SK/BAN-

PT/Akred/Dpl-
III/IX/2014 

C 

H. 
Jurusan Teknik Industri 
dan Teknik Mesin 

   

21. Teknik Industri S1 
247/SK/BAN-PT/Ak-

XVI/S/XII/2013 
B 

22. Teknik Mesin S1 77/KPT/I/2016 C 
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No Fakultas/ Program Studi Program 
Ijin Operasional/ 

Akreditasi 
Akreditasi 

I. Jurusan Teknik Elektro    

23. Teknik Mekatronika S1 
3165/SK/BAN-

PT/Akred/S/XI/2018 
C 

24. Teknik Elektro S1 
468/SK/BAN-

PT/Akred/S/XII/2014 
C 

25. Mekatronika D3 
394/SK/BAN-

PT/Akred/Dpl-
III/X/2014 

C 

V FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU BUDAYA 

J. 
Jurusan Ilmu Sosial dan 
Ilmu Budaya 

   

26. Sosiologi S1 
0661/SK/BAN-

PT/Akred/S/VI/2016 
B 

27. Ilmu Komunikasi S1 
0504/SK/BAN-

PT/Akred/S/V/2016 
B 

28. Sastra Inggris S1 
2848/SK/BAN-

PT/Akred/S/VIII/ 2017 
B 

29. Psikologi S1 
227/SK/BAN-PT/Ak-

XVI/S/XI/2013 
C 

VI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  

K. Jurusan Ilmu Pendidikan    

30. 
Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar 

S1 
2501/SK/BAN-

PT/Akred/S/VIII/2017 
B 

31. 
Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini 

S1 
2430/SK/BAN-

PT/Akred/S/IX/2018 
B 

32. Pendidikan IPA S1 
1489/SK/BAN-PT/Ak-

SURV/S/V/2017 
B 

33. Pendidikan Informatika S1 
255/SK/BAN-PT/ 

Akred/S/IV/2015 
C 

34. 
Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia 

S1 
2613/SK/BAN-

PT/Akred/S/IX/2018 
B 

VII FAKULTAS KEISLAMAN 

L. Jurusan Ilmu Keislaman    

35. Hukum Bisnis Syariah S1 
237/SK/BAN-PT/Ak-

XVI/S/XI/2013 
C 

36. Ekonomi Syariah S1 
044/SK/BAN-

PT/Akred/S/I/2014 
C 

 
 
a.1. Mahasiswa dan Lulusan  

 Sebagai perguruan tinggi akademik, UTM memiliki 36 program studi yang 

sebagian besar adalah program studi strata 1 (S1), sehingga jumlah mahasiswa S1 

mendominasi. Gambar 1.2 memperlihatkan bahwa jumlah keseluruhan mahasiswa 

cenderung meningkat dari tahun 2014, kecuali di tahun 2018. Sementara itu, 

jumlah mahasiswa S2 dan D3 berfluktiasi, bahkan cenderung menurun dalam 
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kurun waktu tiga tahun teakhir.  Total jumlah mahasiswa UTM di tahun 2018 

sebanyak 13.764 mahasiswa. Penerimaan mahasiswa baru S1 melalui tiga jalur, 

yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama 

Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan SMMUTM (Seleksi Mandiri Masuk 

Universitas Trunojoyo Madura). Sementara itu, jalur penerimaan mahasiswa baru 

untuk jenjang S2 dan D3 hanya melalui satu jalur saja, yaitu jalur SMMUTM 

(Seleksi Mandiri Masuk Universitas Trunojoyo Madura). 

 

 

Gambar 1.2. Perkembangan Jumlah Mahasiswa (Student Body) UTM Tahun 
2014 – 2018 

 
Beberapa mahasiswa UTM telah menorehkan prestasi akademik maupun 

non akademik, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Prestasi 

mahasiswa masih lebih banyak pada prestasi akademik, seperti kejuaraan di 

bidang penalaran dan keilmuwan (Gambar 1.3).  
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Gambar 1.3. Jumlah Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa 
selama Tiga Tahun Terakhir (2016 - 2018) 

 
Seiring dengan pertumbuhan jumlah mahasiswa per tahunnya, maka 

jumlah lulusan UTM pun meningkat. Jika di tahun 2016 UTM meluluskan sekitar 

1.844 lulusan, maka di tahun 2018 UTM meluluskan sebanyak 2.854 lulusan 

(Gambar 1.4). Dari tahun 2016 hingga 2018, UTM menggelar tiga kali acara wisuda 

setiap tahunnya. Wisuda semester ganjil umumnya dilakukan di minggu terakhir 

Bulan Maret, sementara wisuda semester genap dilakukan di minggu terakhir 

Bulan September. 

 

 

Gambar 1.4. Perkembangan Jumlah Lulusan UTM Tahun           2016 – 2018 
Berdasarkan Jenjang 

 
 Secara rata-rata, lama studi lulusan masih di atas masa studi yang 

seharusnya, yaitu 2 tahun untuk program studi S2, 4 tahun untuk program studi 

S1, dan 3 tahun untuk program studi D3. Walaupun demikian, terdapat 

kecenderungan rata-rata lama studi yang semakin menurun menuju nilai masa 

studi yang seharusnya (Gambar 1.5). 
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Gambar 1.5. Rata-Rata Lama Studi Lulusan UTM Berdasarkan Jenjang, Tahun 

2016 – 2018 
 
 Indeks Prestasi lulusan UTM juga relatiF tinggi. Di tahun 2018, lulusan 

Magister (S2) memiliki rata-rata IPK 3,57, lulusan S1 memiliki rata-rata IPK 3,44, 

sementara lulusan Diploma memiliki IPK 3,22 (Gambar 1.6). 

 
Gambar 1.6. Perkembangan Rata-rata Indeks Prestasi Lulusan Tahun 2016 – 

2018 
 

a.2. Dosen dan Tenaga Kependidikan  

 UTM didukung oleh sumberdaya manusia (SDM) pendidik atau dosen 

maupun tenaga kependidikan yang cukup memadai. Secara total, di tahun 2018 

UTM memiliki dosen tetap sebanyak 402 orang dan tidak memiliki dosen tidak 

tetap. Seluruh dosen telah memenuhi kualifikasi pendidikan terakhir S2 dan sudah 

banyak pula yang bergelar doktor, walaupun jumlah / proporsinya bervariasi di 

setiap fakultasnya (Gambar 1.7). Sebagian besar (87,3%) dosen telah memiliki 

sertifikat pendidikan/dosen.  
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Gambar 1.7. Jumlah Dosen UTM Berdasarkan Pendidikan Terakhirnya  
 
Sebagian besar dosen juga telah memiliki jabatan fungsional. Proporsi 

terbesar jabatan fungsional dosen adalah lektor, lektor kepala atau guru besar 

(Gambar 1.8). 

 

Gambar 1.8. Sebaran Dosen UTM Berdasarkan Jabatan Fungsional 
 

Di tahun 2018, UTM didukung oleh 179 tenaga kependidikan yang sebagain 

besar adalah lulusan pendidikan tinggi (D3, S1 atau S2). Para tenaga kependidikan 

tersebut telah menempati posisi sesuai kebutuhannya (Gambar 1.9). 
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Gambar 1.9. Komposisi Tenaga Kependidikan Berdasarkan Pendidikan 

Terakhir dan Jabatannya 
 

a.3. Sarana, dan Prasarana UTM 

Kampus UTM berdiri di atas lahan seluas 35 hektar. Sekitar 16,23 hektar 

telah termanfaatkan untuk gedung dan fasilitas kampus di luar gedung. Sekitar 

11,10 hektar lahan digunakan untuk tiga puluh sembilan bangunan gedung 

perkuliahan, perkantoran, laboratorium, gedung pertemuan, asrama, perumahan 

dinas, dan lain-lain. Sekitar 5,18 hektar diperuntukkan sebagai lahan parkir, taman 

kampus, jalan, dan lapangan olahraga. Sisanya adalah lahan kosong yang siap 

dibangun untuk pengembangan UTM di masa mendatang. 
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Informasi yang lengkap telah terhimpun dalam website laboratorium, yaitu 

http://labterpadu.trunojoyo.ac.id; 

(3) Pusat Bahasa yang melayani tes bahasa asing, kursus bahasa asing dan 

terjemahan. Pusat Bahasa telah dilengkapi dengan gedung, laboratorium 

bahasa, ruang kelas, perpustakaan dan koneksi internet. Informasi lengkap 

dapat dilihat di websitenya, yaitu http://pusatbahasa.trunojoyo.ac.id, 

termasuk informasi tentang hasil test/uji kemampuan berbahasa asing; 

(4) Perpustakaan UTM dan ruang-ruang baca yang menyebar di fakultas dan/atau 

jurusan di lingkungan UTM. Perpustakaan UTM melayani administrasi 

keanggotaan, sirkulasi, referensi, terbitan berkala, Bank Indonesia (BI) corner, 

Madura Corner dan Mobil Pintar dengan jumlah koleksi referensi di tahun 

2018 seperti tampak di Gambar 1.10. Untuk memberikan layanan pustaka 

artikel-artikel ilmiah terkini dari jurnal internasional bereputasi, UPT 

Perpustakaan telah berlangganan jurnal online Springer Nature sejak tahun 

2018 yang bisa diakses oleh seluruh civitas akademik. UPT Perpustakaan juga 

telah menyediakan website http://library.trunojoyo.ac.id untuk memberikan 

pelayanan tersebut di atas secara online maupun mengakses jurnal online yang 

dilanggan kemenristekdikti, seperti Ebsco, Proquest, dan Gale. Sebagai bukti 

jaminan layanan yang berkualitas, UPT perpustakaan UTM telah dilengkapi 

dengan sertifikat ISO 9001:2015; 

 

Gambar 1.10. Jumlah Koleksi Perpustakaan UTM Tahun 2018 
berdasarkan Jenisnya 
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5. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang yang bertugas melaksanakan 

pengembangan, pengelolaan dan pemberian layanan TIK serta pengelolaan 

sistem informasi. Beberapa layanan yang telah diberikan TIK antara lain: 

a.  Internet dan Jaringan. Fasilitas internet di UTM pada tahun 2018 memiliki 

bandwith sebesar 1300 MBps (1,3 GBps). Dan pada tahun 2019 

direncanakan akan ditingkatkan menjadi 1400 MBps (1,4 GBps); 

b. Semua gedung di UTM sudah terhubung dengan jaringan internet. Baik 

dengan kabel, wifi ataupun dengan Fiber Optik (FO); 

c. Semua Gedung sudah memiliki akses wifi yang dapat digunakan oleh seluruh 

civitas. Jumlah access point (titik wifi/hotspot) yang tersebar di seluruh 

UTM kurang lebih 100 buah; 

d. UPT TIK juga telah mengembankan dan mengelola berbagai Sistem 

Informasi untuk mendukung aktivitas civitas akademik, seperti SIDAMABA, 

SIREG, SIAKAD, SIPEG, SIGERU, SIMKEU, SIM Pendaftaran KKN, SIM 

Pendaftaran Wisuda, Portal Tugas Akhir (pta) dan E-learning; 

a. Untuk fasilitas surat elektronik, UTM melalui UPT TIK bekerjasama dengan 

google, dalam mengelola domain email @trunojoyo.ac.id. Melalui program 

kerjasama google education, email @trunojoyo.ac.id memiliki beberapa 

kelebihan: 

 Dapat memanfaatkan google class room; 

 Fasilitas penyimpanan cloud yang unlimited; 

 Email yang dapat tersinkron dengan smartphone; 

 Keamanan server lebih terjamin. 

b. UPT TIK juga memiliki dan mengelola Laboratorium TIK, yaitu 

Laboratorium Video Conference dan Laboratorium Multimedia 

c. UPT TIK memiliki 31 Software berlicensi di tahun 2017 – 2018; 

d. UPT TIK mengelola dan mengembangkan website UTM, yaitu 

www.trunojoyo.ac.id. 

 
Selain itu, kampus juga telah dilengkapai dengan sarana prasarana pendukung 

lainnya, meliputi lima gedung asrama mahasiswa yang berkapasitas hingga 1200 

mahasiswa, pelayanan terpadu, gedung pertemuan, rumah dinas dosen, sarana-
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prasarana olahraga, sarana peribadatan, sarana transportasi penunjang kegiatan 

kampus, gedung untuk aktiftas kemahasiswaan, ATM center, dan lain-lain. 

 

a.4. Sistem Penjaminan Mutu  

Penjamian mutu UTM mulai dibentuk tahun 2006 melalui Surat Keputusan 

Rektor Nomor 155/UN46/2006 tertanggal 2 Maret 2006 tentang Pusat Jamiann 

Mutu (PJM) UTM. Seiring perubahan Organisasi dan Tata Kerja UTM di tahun 2015 

(melalui Permenristekdikti Nomor 35 Tahun 2015), unit PJM yang semula berada 

di bawah koordinasi langsung Pembantu Rektor I beralih berada di bawah 

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3MP) UTM. 

Walaupun demikian, tugas pokok dan fungsi PJM tetap, yaitu sebagai unsur yang 

melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan 

pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan UTM. 

Pelaksanaan penjaminan mutu UTM tidak hanya dilakukan oleh PJM (di 

tingkat universitas), namun juga dilakukan oleh unit jaminan mutu fakultas (JMF) 

dan jaminan mutu jurusan/program studi (JMPS). Di Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat telah ada tim yang berfungsi untuk menjamin 

mutunya. Selain itu, di UPT Perpustkaan dan  Pusat Bahasa telah ada upaya 

penjaminan mutu melalui sertifikasi ISO dan akreditasi perpustakaan. Selain itu, 

terdapat pula Satuan Pengawas Internal (SPI) UTM yang berfungsi melakukan 

pengawasan dan penjaminan mutu non akademik, seperti sarana prasarana dan 

keuangan. 

Sesuai dengan tugas PJM untuk melaksanaan (PPEPP) maka kegiatan rutin 

yang dilakukan antara lain, mengkordinasi pembuatan dan/atau revisi dokumen 

mutu universitas, seperti standar mutu dan berbagai manual prosedur di 

lingkungan UTM. PJM juga mendampingi unit-unit yang ingin membuat atau 

mengembangkan dokumen mutu mereka, umumnya manual prosedur untuk 

pelayanan unit. Untuk memastikan pelaksanaan dokumen mutu oleh berbagai 

pihak terkait di UTM, maka dokumen-dokumen tersebut disahkan melalui 

peraturan atau Surat Keputusan rektor dan disosialisasikan kepada yang  

berkepentingan. Sementara itu, kegiatan evaluasi dilakukan oleh PJM melalui 
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kegiatan rutin Audit Mutu Internal terhadap program studi, biro, laboratorium 

maupun unit pelaksana teknis lainnya. Audit yang dilakukan umumnya adalah 

audit dokumen dan/atau audit kepatuhan. Laporan yang di dalamnya terdapat 

temuan dan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi/audit 

diberikan/dipresentasikan kepada pihak yang dievaluasi (auditee) dan 

disampaikan juga ke pimpinan untuk ditindaklanjuti. Untuk memberikan insentif 

bagi unit untuk melaksanakan penjaminan mutu, UTM melalui PJM menyediakan 

Unijoyo Performance Award per tahun yang diberikan kepada program studi 

dan/atau pengelolanya yang berkinerja terbaik. 

Di tingkat fakultas, jurusan dan/atau program studi, terdapat tim JMF dan 

JMPS. JMF dan JMPS ini melaksanakan tugas di unitnya masing-masing. Beberapa 

kegiatan rutin JMF atau JMP yang menunjukkan pelaksanaan tugas penjaminan 

mutu internal adalah pelaksanaan audit mutu internal di tigkat program studi oleh 

fakultas, evaluasi proses belajar-mengajar dan mutu soal. Untuk memastikan 

adanya komunikasi dan koordinasi intensif antar PJM dengan JMF maupun JMPS, 

maka PJM mengadakan kegiatan rutin focused group discussion dengan tim 

penjaminan mutu yang ditujukan sebagai ajang sharing penyampaian 

permasalahan penjaminan mutu di unitnya serta mencari solusinya bersama. 

Masukan dari forum ini seringkali memunculkan kegiatan PJM di tahun berikutnya 

sebagai bukti tindak lanjut dan menjawab permasalahan yang dihadapi.   

PJM juga memfasilitasi program studi yang akan meningkatkan status 

akreditasinya. PJM menyediakan kegiatan pendampingan kepada prodi yang akan 

melakukan akreditasi, baik saat menyusun borang, mengoreksi, melakukan 

simulasi hingga pendampingan saat visitasi oleh Asessesor BAN PT. Saat ada 

instrumen baru akreditasi prodi, PJM memfasilitasi pengenalan instrumen baru 

tersebut ke pengelola prodi, jurusan dan fakultas. 

Jaminan mutu di unit pendukung yang telah/sedang proses mendapatkan 

pengakuan pihak eksternal adalah UPT Perpustakaan dan UPT Pusat Bahasa. 

Perpustakaan kembali mendapatkan ISO pada tahun 2018, setelah pertama kali 

mendapatkan ISO tersebut pada tahun 2016. Perpustakaan juga telah 

mendapatkan status akreditasi B untuk pengelolaan perpustakaan yang dilakukan 
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oleh Perpustakaan Nasional. Sementara itu, Pusat Bahasa sedang menunggu 

keputusan proses sertifikasi ISO setelah dilakukan visistasi (assement lapang) 

pada bulan September 2018. 

 

  



          

            

LAKIN UTM  2018 
      

www.trunojoyo.ac.id 

 

 

 
15 

b. Dasar Hukum 

Beberapa dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan pembentukan 

organisasi yang tertuang dalam statuta Universitas Trunojoyo Madura dan dasar 

hukum penyusunan laporan kinerja Universitas Trunojoyo Madura adalah sebagai 

berikut : 

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005; 

d. Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2001 tentang Pendirian 

Universitas Trunojoyo Madura; 

e. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia No. 034/O/2005 tanggal 28 April 

2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo; 

f. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006, tanggal 22 

Maret 2006 tentang Statuta Universitas Trunojoyo; 

g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura; 

h. Undang-Undang    Nomor    28    Tahun    1999    tentang Penyelenggaraan  

Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari Korupsi,   Kolusi,   dan   Nepotisme; 

i. Keputusan Menpan Nomor : Kep/135/M.Pan/9/2004 Tentang Pedoman 

Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

j. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  tentang Pelaporan  

Keuangan  dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah; 

k. Peraturan   Presiden   Nomor   29   Tahun   2014   tentang Sistem    

Akuntabilitas    Kinerja    Instansi    Pemerintah (Lembaran   Negara   

Republik   Indonesia   Tahun   2014 Nomor 80); 

l. Peraturan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara Nomor 9 Tahun 

2007 tentang Indikator Kinerja Utama; 
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m. Peraturan   Menteri   Negara   Pendayagunaan   Aparatur Negara  dan  

Reformasi  Birokrasi  Nomor  53  Tahun  2014 tentang  Petunjuk  Teknis  

Perjanjian  Kinerja,  Pelaporan Kinerja   dan   Tata   Cara   Reviu   atas   

Laporan   Kinerja Instansi  Pemerintah; 

n. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  dan  Aparatur  Negara dan  Reformasi  

Birokrasi  Nomor  12  Tahun  2015  tentang Pedoman Evaluasi atas 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

o. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Riset, Teknologi, 

Dan Pendidikan Tinggi. 

 

c. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi 

Tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Universitas Trunojoyo 

Madura terdapat dalam dokumen Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas 

Trunojoyo Madura yang disahkan berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi 

dan Pendidikan Tinggi nomor 35 tahun 2015.  UTM memiliki organ yang terdiri 

atas:  

a. Senat; 

b. Rektor; 

c. Satuan Pengawas Internal; 

d. Dewan Pertimbangan. 

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:  

a. Rektor dan Wakil Rektor; 

b. Biro; 

c. Fakultas; 

d. Lembaga; 

e. Unit Pelaksana Teknis (UPT). 
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Tabel 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organ Pengelola pada Struktur 
Organisasi Universitas Trunojoyo Madura 

No Organ Pengelola Tupoksi 

1 Rektor Memimpin penyelenggaraan pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, 
serta membina pendidik, tenaga kependidikan, 
mahasiswa, dan hubungannya dengan 
lingkungan. Rektor menyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan 

tinggi; 
b. pelaksanaan penelitian dalam rangka 

pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi; 

c. pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat; 

d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika 
dan hubungannya dengan lingkungan; 

e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif. 
2 Wakil Rektor Bidang 

Akademik 
Mempunyai tugas membantu Rektor dalam 
memimpin penyelenggaraan pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

3 Wakil Rektor Bidang 
Umum dan Keuangan 

Mempunyai tugas membantu Rektor dalam 
memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang 
administrasi umum, keuangan, dan 
kepegawaian. 

4 Wakil Rektor Bidang 
Kemahasiswaan 

Mempunyai tugas membantu Rektor dalam 
memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang 
pembinaan kemahasiswaan, alumni, dan 
layanan kesejahteraan mahasiswa. 

5 Biro Akademik dan 
Kemahasiswaan (BAK)  

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di 
bidang akademik dan kemahasiswaan. 
Mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, 

dan anggaran; 
b. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan rencana 

dan program; 
c. pelaksanaan penyusunan rencana 

pengembangan UTM; 
d. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat; 
e. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat; 
f. pelaksanaan registrasi dan data mahasiswa; 
g. pelaksanaan urusan pembinaan minat dan 

kesejahteraan mahasiswa; 
h. pelaksanaan penyusunan data alumni serta 
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urusan alumni lainnya; 
i. pelaksanaan urusan kegiatan kerja sama. 

6 Biro Umum dan 
Keuangan (BUK) 

Mempunyai tugas melaksanakan urusan, 
ketatausahaan, hukum, ketatalaksanaan, 
kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan 
pengelolaan barang milik Negara. Biro Umum 
dan Keuangan menyelenggarakan fungsi  
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan; 
b. pelaksanaan urusan hukum dan 

ketatalaksanaan; 
c. pelaksanaan urusan kepegawaian; 
d. pelaksanaan urusan keuangan dan 

akuntansi; 
e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; 
f. pelaksanaan pengelolaan barang milik 

negara. 
7 Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan 

mengelola pendidikan akademik, vokasi, 
dan/atau profesi dalam satu atau beberapa 
pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan 
teknologi.  
Fakultas menyelenggarakan fungsi:  
a. pelaksanaan dan pengembangan 

pendidikan di lingkungan Fakultas; 
b. pelaksanaan penelitian untuk 

pengembangan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi; 

c. pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat; 

d. pelaksanaan pembinaan civitas akademika; 
e. pelaksanaan urusan tata usaha. 

8 Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
Masyarakat (LPPM) 

Unsur pelaksana akademik di bawah Rektor 
yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di 
bidang penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat. 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat menyelenggarakan fungsi:  
a. penyusunan rencana, program, dan 

anggaran Lembaga; 
b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan 

terapan; 
c. pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat; 
d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat; 
e. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat;  
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f. pelaksanaan kerja sama di bidang 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dengan perguruan tinggi 
dan/atau institusi lain baik di dalam negeri 
maupun di luar negeri; 

g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat; 

h. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga. 
9 Lembaga 

Pengembangan 
Pembelajaran dan 
Penjaminan Mutu 
Pendidikan (LP3MP) 

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, 
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi 
kegiatan peningkatan pengembangan 
pembelajaran dan penjaminan mutu 
pendidikan. Lembaga Pengembangan 
Pembelajaran dan Penjaminan Mutu 
menyelenggarakan fungsi:  
a. penyusunan rencana, program, dan 

anggaran Lembaga; 
b. pelaksanaan peningkatan dan 

pengembangan pembelajaran; 
c. pelaksanaan pengembangan sistem 

penjaminan mutu pendidikan; 
d. koordinasi pelaksanaan kegiatan 

peningkatan pembelajaran, pengembangan 
pembelajaran, dan penjaminan mutu 
pendidikan; 

e. pemantauan dan evaluasi peningkatan 
pembelajaran, pengembangan 
pembelajaran, dan penjaminan mutu 
pendidikan; 

f. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga. 
11 UPT Perpustakaan UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana, program, dan 
anggaran UPT; 

b. penyusunan rencana kebutuhan dan 
penyediaan bahan pustaka; 

c. pengolahan bahan pustaka; 
d. pemberian layanan dan pendayagunaan 

bahan pustaka; 
e. pemeliharaan bahan pustaka; 
f. pelaksanaan urusan tata usaha UPT. 

12 UPT Teknologi 
Informasi Komunikasi 

mempunyai tugas melaksanakan, 
pengembangan, pengelolaan, dan pemberian 
layanan teknologi informasi dan komunikasi 
serta pengelolaan sistem informasi. 
UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi 
menyelenggarakan fungsi: 
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a. penyusunan rencana, program, dan 
anggaran UPT; 

b. pelaksanaan pengembangan jaringan dan 
web site UTM; 

c. pelaksanaan pendataan dan pemrograman; 
d. pelaksanaan pengembangan dan 

pengelolaan multi media; 
e. pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras 

dan perangkat lunak teknologi informasi 
dan komunikasi; 

f. pemberian layanan teknologi informasi dan 
komunikasi kepada mahasiswa; 

g. pelaksanaan urusan administrasi UPT. 
13 UPT Bahasa mempunyai tugas melaksanakan 

pengembangan pembelajaran, peningkatan 
kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan 
bahasa. UPT Bahasa menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana, program, dan 

anggaran UPT; 
b. pengembangan pembelajaran bahasa; 
c. pelayanan peningkatan kemampuan 

bahasa; 
d. pelayanan uji kemampuan bahasa; 
e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT. 

14 UPT Laboratorium  
Terpadu 

mempunyai tugas melaksanakan layanan 
laboratorium untuk program pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 
UPT Laboratorium Terpadu menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan rencana, program, dan 

anggaran UPT; 
b. pelaksanaan layanan laboratorium untuk 

program pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat bagi dosen 
dan mahasiswa; 

c. pemeliharaan dan perawatan laboratorium; 
d. pelaksanaan urusan tata usaha UPT. 

 

Berikut merupakan struktur organisasi di lingkungan Universitas 

Trunojoyo Madura: 
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Gambar 1.11. Struktur Organisasi Universitas Trunojoyo Madura 
 

Kepemimpinan di UTM dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

masing-masing organ seperti yang telah dijelaskan dalam OTK nomer 35 tahun 

2015. Masing-masing bagian sudah ada garis koordinasi dan garis komando yang 

jelas, sehingga tumpang tindih pekerjaan, sudah dapat seminimal mungkin 

dihindari.  

Sebagai ilustrasi :  

1. Wakil Rektor Bidang Akademik bertugas untuk membantu rektor dalam 

menangani semua kegiatan yang terkait dengan bidang akademik seperti 

penerimaan mahasiswa baru, her registrasi, proses pembelajaran, menjamin 

mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dalam menjalankan tugasnya 

wakil rekor akan berkoordinasi dengan Fakultas (Dekan dan wakil dekan I), 

LPPM, LP3MP, Biro akademik, dan UPT terkait; 

2. Wakil Rektor bidang Umum dan Keuangan bertugas untuk membantu rektor 

dalam menangani semua kegiatan yang terkait dengan bidang umum dan 

keuangan seperti : sarana, prasarana, sumberdaya manusia, dan keuangan 
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UTM.  Dalam menjalankan tugasnya wakil rekor akan berkoordinasi dengan 

Fakultas (Dekan dan Wakil Dekan II) perencanaan, BUK, dan SPI;  

3. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan. bertugas untuk membantu rektor dalam 

menangani semua kegiatan yang terkait dengan kemahasiswaan seperti : 

organisasi kemahasiswaan, dan pembinaan softskill dan hardskill mahasiswa. 

Dalam menjalankan tugasnya wakil rektor akan berkoordinasi dengan Fakultas 

(Dekan dan Wakil Dekan III) serta BAK. 

 

c. Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi  

 Permasalahan Utama  yang dihadapi oleh Universitas Trunojoyo Madura 

sebagai sebuah organisasi dikelompokkan ke dalam empat bidang, sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi perguruan tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, dan kerjasama. Bidang pendidikan 

mencakup kriteria pendidikan, kemahasiswaan, sumberdaya manusia khususnya 

tenaga pendidik, keuangan-sarana-prasarana penunjang pembelajaran, dan luaran 

yang terkait dengan lulusan. Bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

meliputi kriteria penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta luaran-capaian. 

Bidang Tata Kelola meliputi kriteria visi-misi-tujuan, tata pamong, sumberdaya 

manusia, dan keuangan-sarana-prasarana. Sementara itu, kerjasama dapat 

meliputi keseluruhan kriteria. Berikut ditampilkan Permasalahan Utama  yang 

dihadapi oleh Universitas Trunojoyo berdasarkan keempat bidang yang telah 

disebutkan di atas adalah sebagai berikut: 

1. Bidang Akademik 

Adapun Permasalahan Utama yang dihadapi oleh Universitas Trunojoyo dalam 

bidang akademik yaitu: 

- Sistem informasi akademik, e-learning belum dimanfaatkan secara optimal; 

- Kapasitas sarana prasarana penunjang pembelajaran berbasis TIK masih 

terbatas; 

- Terbatasnya dosen bergelar doktor dan memiliki jabatan fungsional lektor 

kepala dan guru besar; 
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- Pengetahuan dan keterampilan dosen dan implementasi metode 

pembelajaran inovatif masih terbatas; 

- Monitoring dan Evaluasi serta tindak lanjutnya terhadap kurikulum KKNI, 

proses  belajar mengajar belum terimplementasi sepenuhnya. Peran JMF dan 

JMP masih belum optimal; 

- Kuantitas dan kualitas Kegiatan pengembangan softskill, pendidikan karakter 

dan kewirausahaan masih terbatas; 

- Kuantitas dan kualitas layanan bagi calon lulusan terbatas. 

2. Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Adapun Permasalahan Utama  yang dihadapi oleh Universitas Trunojoyo dalam 

bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yaitu: 

- Kemauan dan kemampuan dosen UTM beragam dan ada yang masih terbatas 

baik dalam penelitian dan lebih khususnya dalam pengabdian kepada 

masyarakat; 

- Masih rendahnya kuantitas dan kualitas penelitian kerjasama antar dosen-

mahasiswa, antar jurusan/fakultas dalam UTM maupun antar perguruan 

tinggi/stakeholders lain, khususnya dengan luar negeri; 

- Rendahnya kuantitas dan kualitas aktifitas grup-grup riset di UTM; 

- Rendahnya alokasi dana litabmas internal UTM; 

- Belum optimalnya fungsi jaminan mutu dalam SPMI litabmas; 

- Kuantitas dan kualitas publikasi, HAKI hasil litabmas terbatas; 

- Terbatasnya unit bisnis berbasis hasil litabmas UTM; 

- Hilirisasi hasil litambas masih terbatas (sebatas prototype, hasil penelitian 

laboratorium/belum dikembangkan menjadi prototype industri); 

- Database litabmas dosen/tenaga pendidik belum terintegrasi dalam satu 

sistem berbasis TIK. 

3. Bidang Tata Kelola Institusi 

Adapun Permasalahan Utama yang dihadapi oleh Universitas Trunojoyo dalam 

bidang tata kelola institusi yaitu: 

- Keterbatasan pemahaman dan kompetensi tim pelaksana SPMI (tim jaminan 

mutu serta pimpinan); 
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- Siklus SPMI (PPEPP) belum sepenuhnya berjalan secara rutin; 

- Belum semua unit memiliki komitmen yang sama dalam menjamin mutu 

institusi; 

- Terkait tata kerja, belum semua tenaga kependidikan memiliki komitmen 

yang sama untuk memperikan pelayanan prima; 

- Keterbatasan pemahaman dan keterampilan dalam pemberian pelayanan 

prima; 

- Pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian insentif atau evaluasi tahunan 

rutin penyelenggaraan tupoksi belum dilakukan sebagaimana mestinya; 

- Meskipun tersedia sistem informasi yang membantu tata kerja dan/aktivitas 

keseharian, namun belum semuanya termanfaatkan secara optimal, belum 

terintegrasi. Berbagai database belum sepenuhnya tersedia melalui sistem 

informasi; 

- Pengelolaan keuangan yang kurang optimal yang menyebabkan terbatasnya 

kualitas pengelolaan keuangan. 

4. Bidang Kerjasama 

Adapun Permasalahan Utama yang dihadapi oleh Universitas Trunojoyo dalam 

bidang kerjasama yaitu: 

- Meskipun perjanjian kerjasama terbilang banyak, namun tindak lanjut dari 

kerjasama masih terbatas; 

- Kuantitas dan kualitas Kerjasama internasional masih; 

- Keterbatasan SDM UTM yang kompeten untuk melakukan kerjasama luar 

negeri, khususnya kemampuan berbahasa asing; 

- Keterbatasan aktifitas dosen, mahasiswa atau pun tenaga kependidikan ke 

luar negeri dalam menjalankan tridharmanya; 

- UTM atau civitas di dalamnya belum bergabung dalam konsorsium peneliti di 

luar negeri; 

- Kerjasama dengan industri, khususnya untuk teaching industry atau hilirisasi 

produk inovatif litabmas masih rendah, khususnya sebagai income generating 

unit. 
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Perencanaan pengembangan UTM tertuang dalam Rencana Strategis 

(Renstra) UTM 2015-2018 yang merupakan revisi sekaligus pengembangan 

Renstra UTM 2014-2018. Sebagai perguruan tinggi satuan kerja di bawah 

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), rencana 

pengembangan UTM harus mengacu pada rencana pengembangan yang tertuang 

dalam Renstra Kemenristekdikti. Kemenristekdikti merupakan kementerian yang 

bertanggung jawab menyelenggarakan dan mencapai tujuan pembangunan 

nasional pada urusan pemerintahan bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi 

nasional. Karenanya, Renstra Kemenristekdikti akan mengacu pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), khususnya pada urusan yang 

menjadi tanggung jawabnya. Periode dokumen Renstra Kementerian akan 

mengikuti periode RPJMN, pun demikian satuan kerja yag berada di bawah 

Kemenristekdikti. 

 

a. Ringkasan Renstra UTM 2014 -2018 

Renstra UTM disusun dengan mengacu pada kebijakan yang tertuang dalam 

Renstra Kemenristekdikti serta Rencana Pengembangan Jangka Panjang UTM.  

Rencana Pengembangan Jangka Panjang UTM diarahkan untuk mencapai visi UTM 

tahun 2030, yaitu “menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan 

lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional, yang 

berdaya saing secara global, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

juga mampu menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan/atau seni yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara”. Untuk 

mencapai visi tersebut, telah ditetapkan beberapa milestone pencapaian, sekaligus 

menjadi tahapan pengembangan UTM hingga 2030 (Gambar 2.1). Pengembangan 

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 
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UTM 2014-2018 berada pada tahap kedua, yaitu difokuskan pada percepatan daya 

saing regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Rencana Pengembangan Jangka Panjang UTM 2010 - 2030. 

Gambar 2.1. Milestones Pencapaian Visi UTM Tahun 2030 

 

Rektor UTM periode 2014 – 2018 telah menetapkan cita-cita / visi 

pengembangan UTM hingga tahun 2018  sekaligus menjadi strategi pencapaian 

rencana pengembangan jangka panjang UTM tahap kedua tersebut. Cita-cita atau 

visi pengembangan UTM 2014 – 2018 (jangka menengah) adalah: “Universitas 

Trunojoyo Madura Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul di bidang 

Pendidikan dan Riset” 

Untuk mencapai visi jangka menengah tersebut, telah dirumuskan misi UTM 

sebagai berikut:  

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang  mampu memenuhi tuntutan 

pemangku kepentingan (stakeholders) jasa pendidikan  tinggi untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat; 

2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis riset untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni dan budaya; 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis pada hasil riset 

untuk mendukung proses pembelajaran dan bermanfaat bagi masyarakat. 

 

Visi UTM 2030: 

 

Mencetak lulusan 

yang memiliki 

kompetensi akademik 

dan/atau professional, 

berdaya saing, dan 

bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa 

(berakhlakul karimah) 

2010-2014 : Peningkatan Mutu Pendidikan  
Skala Prioritas: 
kebutuhan 
sarana dan 
prasarana 
akademik serta 
peningkatan 
kualitas 
Sumber Daya 
Manusia 

2014-2018 : Percepatan Daya saing Regional   

Skala Prioritas: 
Optimalisasi 
manajemen 
mutu dan 
pemenuhan 
standar mutu 
perguruan 
tinggi serta 
peningkatan 
kerjasama 
(Networking) 

2018-2022 : Percepatan Daya Saing Nasional 

Skala Prioritas: 
Peningkatan 
kualitas mutu 
berbasis ISO 
Pendidikan 
Perguruan 
Tinggi dan 
Pelayanan 
Prima 

  

2022-2026 : Transformasi 
Menuju Daya Saing ASEAN 

Skala 
Prioritas: 
Menuju 
persaingan 
Nasional 
dengan 
profesionalis
me lulusan 
yang 
berkarakter 

 

2026-2030 : Berdaya 
Saing dan Unggul di 
tingkat ASEAN 
Skala Prioritas: 
Menuju 
persaingan ASEAN 
dan evaluasi 
Milestone ke-I 
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Dalam rangka penyelenggaraan misi-misi tersebut, telah ditetapkann Tujuan 

Pengembangan UTM 2014-2018, sebagai berikut: 

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan berdaya saing; 

2. Menghasilkan hasil riset yang berkontribusi dalam peningkatan kualitas 

hidup masyarakat; 

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis pada hasil riset untuk 

kemanfaatan masyarakat; 

4. Menghasilkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, 

responsibilitas, independensi dan fairness; 

5. Menghasilkan jalinan kerjasama yang sinergis dan berkelanjutan dengan 

mitra. 

Tujuan ini selaras dan mendukung arahan kebijakan dalam Renstra 

Kemenristekdikti 2014 – 2018. Kemenristekdikti telah menetapkan empat sasaran 

penyelenggaraan urusan pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi tujuan 

pengembangan pendidikan tinggi, termasuk UTM. Walaupun diungkapkan dalam 

frase yang berbeda, namun tujuan UTM tetap selaras dengan keempat sasaran 

tersebut (Tabel 2.1). Indikator Tujuan Pengembangan UTM menjadi Indikator 

Kinerja Utama UTM sekaligus kinerja yang diperjanjikan Rektor UTM kepada 

Menteri Ristekdikti. 

 

No. SASARAN 

1 Mutu calon mahasiswa baru meningkat 

2 Semua lulusan memiliki nilai TOEFL minimal 460 

3 
Jumlah prestasi mahasiswa tingkat regional sekurang-kurangnya 
20 ; nasional 70, internasional 2 

4 
Terbinanya soft skill, kepemimpinan dan jiwa kewirausahaan 
mahasiswa 

5 Masa tunggu kerja pertama dari lulusan 8 bulan 

6 Semua program studi telah melaksanakan kurikulum KKNI 

7 
30 prodi telah melaksanakan pembelajaran student center learning 
dan laboratory based education 

8 100% dari MK di masing-masing prodi telah mempunyai RPS 

9 40% dari MK di masing-masing prodi berbasis riset 

10 Rerata masa studi mahasiswa S1  adalah 4 tahun 2 bulan 
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11 Rerata  IPK mahasiswa lulusan S1 adalah 3,3 

12 Produktifitas Lulusan 17.5% 

13 Persentase angka DO/keluar mahasiswa 0.5% 

14 Persentase dosen yang berkualifikasi doktor 35% 

15 
Prosentase Jumlah PLP, Teknisi, Laboran terhadap jumlah  
laboratorium/studio/workshop/bengkel 100% 

16 Meningkatnya kualifikasi dan jumlah pustakawan 

17 Persentase guru besar 4% 

18 Meningkatnya kualifikasi tenaga kependidikan 

19 Semua dosen memenuhi beban kerja sesuai ketentuan 

20 Jumlah prodi baru D3, S1 dan S2 13 program 

21 
Tersedianya formulasi daya tampung mahasiswa sesuai dengan 
ketentuan dan ketersediaan sumberdaya  

22 Terciptanya suasana akademik dan budaya mutu yang baik 

23 Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap 1:32 

24 Tersedianya peta kebutuhan PLP, Tehnisi, dan Laboran 

25 Terlaksananya audit mutu akademik 2 kali per tahun 

26 Meningkatkan peringkat akreditasi prodi 

27 Semua prodi telah melakukan evaluasi pembelajaran 

28 Jumlah auditor akademik 50 orang 

29 100% prodi telah diaudit akademik 

30 Meningkatnya kualitas penelitian 

31 
Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal 
internasional 30 artikel 

32 Jumlah jurnal yang terakreditasi sebanyak 4 

33 Jumlah buku ajar/ teks yang dihasilkan (tingkat nasional) 31 buku 

34 
Jumlah buku ajar/ teks yang dihasilkan (tingkat internasional) 5 
buku 

35 Jumlah HAKI (Patent, Hak Cipta dll) 20 HAKI 

36 Pemakalah dalam pertemuan nasional 100 orang 

37 Pemakalah dalam pertemuan internasional 60 orang 

38 Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen 

39 Persentase proposal PKM yang didanai 17% 

40 Meningkatnya kualitas penelitian 

41 Terdiseminasikannya hasil penelitian kepada stakeholder 

42 Angka partisipasi dosen dalam penelitian 36% 

43 Terbentuknya kelompok peneliti sesuai dengan bidang kelimuan 

44 Terbentuknya 8 puslit di LPPM 

45 Partisipasi laboran dan teknisi  2 orang per penelitian 

46 Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penelitian 

47 Meningkatnya tata kelola penelitian untuk menjamin mutu 
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penelitian 

48 Jumlah kerjasama penelitian 96 judul  

49 Rata-rata dana penelitian Rp. 3 juta per dosen per tahun 

50 
Jumlah teknologi tepat guna, model/prototipe, desain dan 
rekayasa sosial yang dihasilkan sebanyak 12  

51 
Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal pengabdian 
sebanyak 15 

52 
Jumlah HAKI (Patent, Hak Cipta dll) dari kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat sebanyak 1 

53 Jumlah Desa Binaan sebanyak 30 

54 20% kegiatan Pengabdian kepada menghasilkan modul 

55 
Meningkatnya  penerima manfaat kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat 

56 Meningkatnya tata kelola pengabdian kepada masyarakat 

57 
Meningkatnya jejaring kerjasama bidang pengabdian kepada 
masyarakat 

58 
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengabdian kepada 
masyarakat 

59 
Angka partisipasi dosen dalam pengabdian kepada masyarakat 
sebesar 11% 

60 Terbentuknya kelompok pengabdi sesuai dengan bidangnya 

61 
Terbentuknya 3 lembaga pengabdian di bawah pusat pengabdian 
kepada masyarakat 

62 40% MK disetiap prodi telah memanfaatkan fasilitas e-learning 

63 Terselenggaranya tata kelola perguruan tinggi yang baik 

64 
Terciptanya pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel dan 
efisien 

65 Terciptanya sistem dan layanan kehumasan yang baik 

66 
Tersedianya jumlah tenaga IT sampai di tingkat prodi/unit kerja 
sebanyak 39 orang 

67 Terdapat 12 Sistem Informasi  yang terintegrasi  

68 Terdapat 174 titik hotspot di lingkungan kampus 

69 Peringkat Perguruan Tinggi di Webometric Indonesia 50 

70 
Tersedianya SOP perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 
penilaian pembelajaran 

71 
Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi  
25 artikel 

72 Jumlah auditor non akademik 33 orang 

73 
Semua unit kerja telah diaudit operasional (keuangan, SDM, BMN), 
Kerjasama dan Kemahasiswaan 

74 1 unit kerja tersertifikasi ISO 

75 Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama 



          

            

LAKIN UTM  2018 
      

www.trunojoyo.ac.id 

 

 

30 

76 Luas lahan kampus 50 ha 

77 Luas ruang dosen 4 m2 

78 Terpenuhi sarana dasar ruang dosen 

79 Rasio ruang kelas per mahasiswa 1.37 m2 

80 Rasio ruang laboratorium per mahasiswa 1.60 m2 

81 100% pagar keliling kampus sudah terbangun 

82 Terdapat tanaman hias di semua lingkungan RKB 

83 Pelaksanaan standar keamanan kampus 90% 

84 Pelaksanaan SOP Pengelolaan Sarana dan prasarana umum 90% 

85 Memiliki gedung olahraga 

86 100% gazebo telah terbangun 

87 
Meningkatnya kondisi sarana prasarana yang mendukung kegiatan 
akademik dan non akademik 

88 Jumlah judul buku per  > 400 judul (25 prodi) 

89 Jumlah buku ajar 229 judul 

 

No. PROGRAM 

1 Program Peningkatan Kompetensi Lulusan/Mahasiswa. 

2 
Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Dosen dan Tenaga 
Kependidikan 

3 
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang 
Pendidikan  

4 Program Penguatan Tata Kelola 

5 Program Penguatan Administrasi, Kelembagaan, dan Keuangan 

6 
Program Penguatan, Pendayagunaan dan Pengintegrasian Sistem 
Informasi 

7 Program Optimalisasi Penjaminan Mutu 

8 Program Penjalinan Kerjasama 

9 Program Penguatan Penelitian 

10 Program Penguatan Pengabdian kepada Masyarakat 

 

 

KEGIATAN 
PELAKSANA 

2015 2016 2017 2018 

Peningkatan daya 
tampung dan promosi 

Peningkatan 
daya tampung 
dan promosi 

Peningkatan 
daya tampung 
dan promosi 

Peningkatan 
daya tampung 
dan promosi 

Universitas, 
Humas,  
Fakultas, Prodi 

Pelatihan Bahasa 
Inggris Intensif 

Pelatihan Bahasa 
Inggris Intensif 

Pelatihan Bahasa 
Inggris Intensif 

Pelatihan Bahasa 
Inggris Intensif 

UPT Bahasa 
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Aktifitas 
pengembangan 
organisasi mahasiswa 

Aktifitas 
pengembangan 
organisasi 
mahasiswa 

Aktifitas 
pengembangan 
organisasi 
mahasiswa 

Aktifitas 
pengembangan 
organisasi 
mahasiswa 

Universitas, 
Fakultas 

Pelatihan penyusunan 
proposal penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat 

Pelatihan 
penyusunan 
proposal 
penelitian dan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 

Pelatihan 
penyusunan 
proposal 
penelitian dan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 

Pelatihan 
penyusunan 
proposal 
penelitian dan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 

Universitas, 
Fakultas 

Pelatihan penulisan 
artikel ilmiah 

Pelatihan 
penulisan artikel 
ilmiah 

Pelatihan 
penulisan artikel 
ilmiah 

Pelatihan 
penulisan artikel 
ilmiah 

Universitas, 
Fakultas 

Kegiatan 
Pengembangan Bakat 
dan Minat Mahasiswa 

Kegiatan 
Pengembangan 
Bakat dan Minat 
Mahasiswa 

Kegiatan 
Pengembangan 
Bakat dan Minat 
Mahasiswa 

Kegiatan 
Pengembangan 
Bakat dan Minat 
Mahasiswa 

Universitas, 
Fakultas 

Pelatihan bahasa 
inggris intensif bagi 
mahasiswa bidikmisi 

Pelatihan bahasa 
inggris intensif 
bagi mahasiswa 
bidikmisi 

Pelatihan bahasa 
inggris intensif 
bagi mahasiswa 
bidikmisi 

Pelatihan bahasa 
inggris intensif 
bagi mahasiswa 
bidikmisi 

Universitas 

Pelatihan 
kewirausahaan 

Pelatihan 
kewirausahaan 

Pelatihan 
kewirausahaan 

Pelatihan 
kewirausahaan 

Universitas, 
CDEC, Fakultas, 
Prodi 

Pelatihan 
kepemimpinan 

Pelatihan 
kepemimpinan 

Pelatihan 
kepemimpinan 

Pelatihan 
kepemimpinan 

Universitas, 
Fakultas, Prodi 

Pelatihan Emotional 
and Spiritual Quatient 
(ESQ) 

Pelatihan 
Emotional and 
Spiritual 
Quatient (ESQ) 

Pelatihan 
Emotional and 
Spiritual 
Quatient (ESQ) 

Pelatihan 
Emotional and 
Spiritual 
Quatient (ESQ) 

Universitas 

Mentoring Keagamaan 
Mentoring 
Keagamaan 

Mentoring 
Keagamaan 

Mentoring 
Keagamaan 

Universitas, 
MKDU 

Pembinaan karakter 
pada mahasiswa 
tingkat 1 di asrama 
mahasiswa UTM 

Pembinaan 
karakter pada 
mahasiswa 
tingkat 1 di 
asrama 
mahasiswa UTM 

Pembinaan 
karakter pada 
mahasiswa 
tingkat 1 di 
asrama 
mahasiswa UTM 

Pembinaan 
karakter pada 
mahasiswa 
tingkat 1 di 
asrama 
mahasiswa UTM 

Asrama 

Dukungan institusi 
terhadap mahasiswa 
yang mengikuti 
lomba/kejuaraan 
tingkat regional 
(persiapan materi, 
fasilitas dan keuangan) 

Dukungan 
institusi 
terhadap 
mahasiswa yang 
mengikuti 
lomba/kejuaraa
n (persiapan 
materi, fasilitas 
dan keuangan) 

Dukungan 
institusi 
terhadap 
mahasiswa yang 
mengikuti 
lomba/kejuaraa
n (persiapan 
materi, fasilitas 
dan keuangan) 

Dukungan 
institusi 
terhadap 
mahasiswa yang 
mengikuti 
lomba/kejuaraan 
(persiapan 
materi, fasilitas 
dan keuangan) 

Universitas, 
Fakultas 
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Pemberian beasiswa 
kerja Universitas 

Pemberian 
beasiswa kerja 
Universitas 

Pemberian 
beasiswa kerja 
Universitas 

Pemberian 
beasiswa kerja 
Universitas 

Universitas 

Pembinaan 
kewirausahaan 
mahasiswa 

Pembinaan 
kewirausahaan 
mahasiswa 

Pembinaan 
kewirausahaan 
mahasiswa 

Pembinaan 
kewirausahaan 
mahasiswa 

CDEC 

Peminjaman modal 
usaha 

Peminjaman 
modal usaha 

Peminjaman 
modal usaha 

Peminjaman 
modal usaha 

CDEC 

Memberikan layanan 
pembinaan karir dan 
kewirausahaan pada  
Carier Development 
and Enterpreneuship 
Center (CDEC) 

Memberikan 
layanan 
pembinaan karir 
dan 
kewirausahaan 
pada  Carier 
Development 
and 
Enterpreneuship 
Center (CDEC) 

Memberikan 
layanan 
pembinaan karir 
dan 
kewirausahaan 
pada  Carier 
Development 
and 
Enterpreneuship 
Center (CDEC) 

Memberikan 
layanan 
pembinaan karir 
dan 
kewirausahaan 
pada  Carier 
Development 
and 
Enterpreneuship 
Center (CDEC) 

CDEC 

Penyelenggaraan bursa 
kerja 

Penyelenggaraan 
bursa kerja 

Penyelenggaraan 
bursa kerja 

Penyelenggaraan 
bursa kerja 

CDEC 

Benchmarking 
kurikulum berbasis 
KKNI 

      Prodi 

Workshop kurikulum 
berbasis KKNI 

Workshop 
kurikulum 
berbasis KKNI 

    Prodi 

Evaluasi dan 
Penyusunan Kurikulum 
berbasis KKNI 

Evaluasi dan 
Penyusunan 
Kurikulum 
berbasis KKNI 

    Prodi 

Menyelenggarakan in-
service training 
mengenai metode 
pembelajaran student-
centered learning dan 
laboratory-based 
education 

      P3AI 

  

Mengembangkan 
bahan ajar 
berbasis student 
center learning  

Mengembangkan 
bahan ajar 
berbasis student 
center learning  

Mengembangkan 
bahan ajar 
berbasis student 
center learning  

Prodi 

  

Mengembangkan 
bahan ajar 
berbasis 
laboratory-based 
education 

Mengembangkan 
bahan ajar 
berbasis 
laboratory-based 
education 

Mengembangkan 
bahan ajar 
berbasis 
laboratory-based 
education 

Prodi 
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Pelatihan pembuatan 
RPS melalui pelatihan 
PEKERTI dan AA 

Implemetasi RPS 
dalam PBM 

Evaluasi RPS Evaluasi RPS P3AI 

TOT Instruktur P2AI 
TOT Instruktur 
P2AI 

TOT Instruktur 
P2AI 

TOT Instruktur 
P2AI 

P3AI 

Hibah pembuatan 
bahan ajar 

Hibah 
pembuatan 
bahan ajar 

Hibah 
pembuatan 
bahan ajar 

Hibah 
pembuatan 
bahan ajar 

Universitas, 
Fakultas, Prodi 

Workshop e-learning 
Workshop e-
learning 

Hibah e-learning Hibah e-learning 
Universitas, 
Fakultas, Prodi 

Workshop perkuliahan 
berbasis riset 

Workshop 
perkuliahan 
berbasis riset 

Penyusunan 
bahan ajar 
berbasis riset 

Penyusunan 
bahan ajar 
berbasis riset 

Fakultas 

Disain kurikulum 
berbasis KKNI yang  
mampu mengakselerasi 
lulusan 

Disain kurikulum 
berbasis KKNI 
yang  mampu 
mengakselerasi 
lulusan 

    Prodi 

Meningkatkan 
keikutsertaan 
mahasiswa dalam 
peneltian  yang 
dilakukan dosen 

Meningkatkan 
keikutsertaan 
mahasiswa 
dalam peneltian  
yang dilakukan 
dosen 

Meningkatkan 
keikutsertaan 
mahasiswa 
dalam peneltian  
yang dilakukan 
dosen 

Meningkatkan 
keikutsertaan 
mahasiswa 
dalam peneltian  
yang dilakukan 
dosen 

Prodi 

Menyediakan  layanan 
Bimbingan dan 
konselling bagi 
mahasiswa 

Menyediakan  
layanan 
Bimbingan dan 
konselling bagi 
mahasiswa 

Menyediakan  
layanan 
Bimbingan dan 
konselling bagi 
mahasiswa 

Menyediakan  
layanan 
Bimbingan dan 
konselling bagi 
mahasiswa 

Prodi 

Pelaksanaan kegiatan 
pengayaan mata kuliah 

Pelaksanaan 
kegiatan 
pengayaan mata 
kuliah 

Pelaksanaan 
kegiatan 
pengayaan mata 
kuliah 

Pelaksanaan 
kegiatan 
pengayaan mata 
kuliah 

Prodi 

Fasilitasi dosen yang 
berpotensi studi lanjut 
di luar negeri melalui 
pelatihan bahasa asing 
di luar negeri 

Fasilitasi dosen 
yang berpotensi 
studi lanjut di 
luar negeri 
melalui pelatihan 
bahasa asing di 
luar negeri 

Fasilitasi dosen 
yang berpotensi 
studi lanjut di 
luar negeri 
melalui pelatihan 
bahasa asing di 
luar negeri 

  Universitas 

  

Monitoring dan 
evaluasi 
penyelesaian 
studi lanjut 

Monitoring dan 
evaluasi 
penyelesaian 
studi lanjut 

Monitoring dan 
evaluasi 
penyelesaian 
studi lanjut 

Universitas, 
Fakultas, Prodi 

Penambahan jumlah 
dosen tetap 

Penambahan 
jumlah dosen 
tetap 

Penambahan 
jumlah dosen 
tetap 

Penambahan 
jumlah dosen 
tetap 

Universitas, 
Fakultas, Prodi 
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Penambahan jumlah 
PLP, Teknisi laboran 

Penambahan 
jumlah PLP, 
Teknisi laboran 

Penambahan 
jumlah PLP, 
Teknisi laboran 

Penambahan 
jumlah PLP, 
Teknisi laboran 

Universitas, 
Fakultas, Prodi, 
Lab Dasar 

  

Mengirim 1 
orang pustaka 
studi S2 pada 
bidang ilmu yang 
relevan 

    Perpustakaan 

  

Penambahan 
pustakawan baru 
dengan 
kualifikasi yang 
dibutuhkan 

Penambahan 
pustakawan baru 
dengan 
kualifikasi yang 
dibutuhkan 

Penambahan 
pustakawan baru 
dengan 
kualifikasi yang 
dibutuhkan 

Perpustakaan 

Pendampingan 
pengurusan usulan 
guru besar 

Pendampingan 
pengurusan 
usulan guru 
besar 

Pendampingan 
pengurusan 
usulan guru 
besar 

Pendampingan 
pengurusan 
usulan guru 
besar 

Universitas 

Pengiriman tenaga 
kependidikan utk 
mengikuti pelatihan 
dan magang 

Pengiriman 
tenaga 
kependidikan 
utk mengikuti 
pelatihan dan 
magang 

Pengiriman 
tenaga 
kependidikan 
utk mengikuti 
pelatihan dan 
magang 

Pengiriman 
tenaga 
kependidikan 
utk mengikuti 
pelatihan dan 
magang 

Universitas, 
Fakultas 

Penyusunan panduan 
beban kerja dosen 

      PJM 

 Revisi Master Plan 
UTM 

Kebun 
percobaan 
terpadu 

Perluasan lahan  
untuk 
pengembangan 
kampus di masa 
yang akan 
datang 

Perluasan lahan  
untuk 
pengembangan 
kampus di masa 
yang akan datang 

Universitas 

Pemetaan kebutuhan 
ruang dosen; 
Penambahan/Lanjutan 
ruang dosen dan 
manajemen fakultas 

Penambahan/La
njutan ruang 
dosen dan 
manajemen 
fakultas 

Penambahan/La
njutan ruang 
dosen dan 
manajemen 
fakultas 

  Universitas 

  
melengkapi 
kenyamanan 
ruang dosen 

melengkapi 
kenyamanan 
ruang dosen 

melengkapi 
kenyamanan 
ruang dosen 

Universitas 

Pembangunan RKB 
baru 

Pembangunan 
RKB baru 

Pembangunan 
RKB baru 

Pembangunan 
RKB baru 

Universitas 

Lanjutan pembangunan 
1 blok gedung 
laboratorium bersama 

      Universitas 

  

Menyelesaikan 
pembangunan 
pagar keliling 
kampus 

    Universitas 
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Penghijauan di sekitar 
RKB, dan pemberian 
tanaman di dalam kelas 

Penghijauan di 
sekitar RKB, dan 
pemberian 
tanaman di 
dalam kelas 

Penghijauan di 
sekitar RKB, dan 
pemberian 
tanaman di 
dalam kelas 

Penghijauan di 
sekitar RKB, dan 
pemberian 
tanaman di 
dalam kelas 

Universitas, 
Fakultas 

Membuat standar 
keamanan kampus 

Evaluasi 
terhadap 
pelaksanaan 
standar 
keamanan 
kampus 

Evaluasi 
terhadap 
pelaksanaan 
standar 
keamanan 
kampus 

Evaluasi 
terhadap 
pelaksanaan 
standar 
keamanan 
kampus 

Universitas 

Penataan pengelolaan 
fasilitas umum 
pendukung 
(pembuatan SOP, 
sosialisasi, pada kantin, 
guest house, parkir, 
koperasi) 

Implementasi 
pelaksanaan SOP 

    Universitas 

      
Pembangunan 
Gedung Olahraga 

Universitas 

Pemetaan kebutuhan 
gazebo mahasiswa 

pembangunan 
gazebo 
mahasiswa  

pembangunan 
gazebo 
mahasiswa  

pembangunan 
gazebo 
mahasiswa  

Universitas 

Pengadaan AC untuk 
ruang kelas 

      Universitas 

Pemetaan ketersediaan 
dan kebutuhan buku 
sesuai disiplin ilmu 

Pengadaan buku 
dengan prioritas 
berdasarkan 
hasil pemetaan 

Pengadaan buku 
dengan prioritas 
berdasarkan 
hasil pemetaan 

Pengadaan buku 
dengan prioritas 
berdasarkan 
hasil pemetaan 

Perpustakaan. 
Prodi 

Hibah buku ajar Hibah buku ajar Hibah buku ajar Hibah buku ajar 
Universitas, 
Fakultas, Prodi 

Langganan jurnal 
terakreditasi  

Langganan 
jurnal 
terakreditasi  

Langganan 
jurnal 
terakreditasi  

Langganan jurnal 
terakreditasi  

Perpustakaan. 
Prodi 

Pemetaan kondisi 
eksisting dan 
kebutuhan peralatan 
laboratorium 

Pengadaan 
peralatan 
laboratorium 
sesuai dengan 
prioritas hasil 
pemetaan 

Pengadaan 
peralatan 
laboratorium 
sesuai dengan 
prioritas hasil 
pemetaan 

Pengadaan 
peralatan 
laboratorium 
sesuai dengan 
prioritas hasil 
pemetaan 

Universitas, 
Fakultas, Lab 
dasar 

Pembuatan SK 
pendirian 
Laboratorium 

      PJM 

Identifikasi kondisi 
ekssisting dan 
kebutuhan perabot 
pada semua unit kerja 

      
Universitas, 
Fakultas 
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Pengadaan perabot 
Pengadaan 
perabot 

    
Universitas, 
Fakultas 

Pemetaan kebutuhan 
peralatan pendidikan 

Pengadaan 
peralatan 
pendidikan bagi 
prodi dan 
fakultas baru 

Pengadaan 
peralatan 
pendidikan bagi 
prodi dan 
fakultas baru 

Pengadaan 
peralatan 
pendidikan bagi 
prodi dan 
fakultas baru 

Universitas, 
Fakultas, Prodi 

Pengadaan pemadam 
kebakaran di 
laboratorium 

Pengadaan mobil 
ambulan 

    Universitas 

Kajian potensi 
pengembangan prodi 
sesuai dengan standar 
dan terintegrasi dengan 
potensi Madura 

Kajian potensi 
pengembangan 
prodi sesuai 
dengan standar 
dan terintegrasi 
dengan potensi 
Madura 

Kajian potensi 
pengembangan 
prodi sesuai 
dengan standar 
dan terintegrasi 
dengan potensi 
Madura 

  Prodi 

Penyusunan proposal, 
review dan pengajuan 
usulan program studi 
baru 

Penyusunan 
proposal, 
reviewe dan 
pengajuan 
usulan program 
studi baru 

Penyusunan 
proposal, 
reviewe dan 
pengajuan 
usulan program 
studi baru 

Penyusunan 
proposal, 
reviewe dan 
pengajuan 
usulan program 
studi baru 

Universitas, 
Fakultas 

Penyusunan formulasi 
daya tampung 
mahasiswa baru 

Implementasi 
kebijakan daya 
tampung 
mahasiswa 

Implementasi 
kebijakan daya 
tampung 
mahasiswa 

Implementasi 
kebijakan daya 
tampung 
mahasiswa 

Universitas 

Diseminasi hasil-hasil 
penelitian, bedah buku, 
bedah jurnal antar 
mahasiswa dengan 
mahasiswa, antar dosen 
dengan mahasiswa, dan 
antar dosen dengan 
dosen (kegiatan 
internal prodi) 

Diseminasi hasil-
hasil penelitian, 
bedah buku, 
bedah jurnal 
antar mahasiswa 
dengan 
mahasiswa, 
antar dosen 
dengan 
mahasiswa, dan 
antar dosen 
dengan dosen 
(kegiatan 
internal prodi) 

Diseminasi hasil-
hasil penelitian, 
bedah buku, 
bedah jurnal 
antar mahasiswa 
dengan 
mahasiswa, 
antar dosen 
dengan 
mahasiswa, dan 
antar dosen 
dengan dosen 
(kegiatan 
internal prodi) 

Diseminasi hasil-
hasil penelitian, 
bedah buku, 
bedah jurnal 
antar mahasiswa 
dengan 
mahasiswa, 
antar dosen 
dengan 
mahasiswa, dan 
antar dosen 
dengan dosen 
(kegiatan 
internal prodi) 

Prodi 

  

Penyusunan 
panduan 
pelaksanaan 
beban kerja 
tenaga 
kependidikan 

Implementasi 
sistem dan 
analisis beban 
kerja  

Evaluasi 
panduan 
pelaksanaan 
beban kerja 
tenaga 
kependidikan 

Universitas 
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Penyusunan SOP dan 
Instrumen pengukuran 
kepuasan jasa layanan 
serta implementasi 
secara online 

Pelatihan 
pelayanan prima 

    PJM, Puskom 

Sosialisasi SOP 
pengelolaan keuangan 

Publikasi 
dokumen POK, 
Progres Serapan 
dan lakip kepada 
semua civitas 

Publikasi 
dokumen POK, 
Progres Serapan 
dan lakip melalui 
web universitas 

Publikasi 
dokumen POK, 
Progres Serapan 
dan lakip melalui 
web universitas 

SPI, 
Perencanaan 

Penyusunan SOP 
reward dan punishmen 

Implementasi 
sistem reward 
dan punishment 

Implementasi 
sistem reward 
dan punishment 

Evaluasi 
pelaksanaan 
sistem reward 
dan punishment 

PJM 

  

Penyusunan 
sistem promosi 
dan mutasi 
kepegawaian 

Implementasi 
sistem promosi 
dan mutasi 
kepegawaian 

Evaluasi sistem 
promosi dan 
mutasi 
kepegawaian 

Universitas 

Penyusunan OTK, 
Statuta dan Rensra 
Univ/ Fak/ Prodi/ Unit 

Penyusunan 
OTK, Statuta dan 
Rensra Univ/ 
Fak/ Prodi/ Unit 

Penyusunan 
OTK, Statuta dan 
Rensra Univ 
Fak/ Prodi/ Unit 

Penyusunan 
OTK, Statuta dan 
Rensra Univ/ 
Fak/ Prodi/ Unit 

Universitas, 
Fakultas, Prodi 

Raker awal tahun 
Raker awal 
tahun 

Raker awal 
tahun 

Raker awal 
tahun 

Universitas, 
Fakultas, Prodi 

Raker akhir tahun 
Raker akhir 
tahun 

Raker akhir 
tahun 

Raker akhir 
tahun 

Universitas, 
Fakultas, Prodi 

Membuat kebijakan 
dan panduan sumber-
sumber PNBP 

Implementasi 
kebijakan 

Implementasi 
kebijakan 

Implementasi 
kebijakan 

Universitas, SPI  

Pemetaan sumber-
sumber PNBP 

      SPI 

Pembuatan SOP 
kehumasan 

Sosialisasi dan 
Implementasi 
SOP Kehumasan 

    Humas 

Penerbitan media 
informasidan promosi 

Penerbitan 
media 
informasidan 
promosi 

Penerbitan 
media 
informasidan 
promosi 

Penerbitan 
media 
informasidan 
promosi 

Humas 

Penjalinan kerjasama 
dengan pers/institusi 
kehumasan serta 
menindaklanjutinya 

Penjalinan 
kerjasama 
dengan 
pers/institusi 
kehumasan serta 
menindaklanjuti
nya 

Penjalinan 
kerjasama 
dengan 
pers/institusi 
kehumasan serta 
menindaklanjuti
nya 

Penjalinan 
kerjasama 
dengan 
pers/institusi 
kehumasan serta 
menindaklanjuti
nya 

Humas 
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Penyusunan SOP 
layanan help desk dan 
sms centre 

Analisis 
kebutuhan dan 
perancangan 
layanan help 
desk dan sms 
center 

Pembangunan 
dan ujicoba 
layanan help 
desk dan sms 
center 

Implementasi 
dan sosialisasi 
layanan help 
desk dan sms 
center 

Humas, 
Puskom 

Updating web secara 
periodik 

Updating web 
secara periodik 

Updating web 
secara periodik 

Updating web 
secara periodik 

Universitas, 
Fakultas, Prodi, 
Unit 

Rekrutmen tenaga 
kontrak IT di masing-
masing prodi 

Rekrutmen 
tenaga kontrak 
IT di masing-
masing prodi 

Rekrutmen 
tenaga kontrak 
IT di masing-
masing prodi 

Rekrutmen 
tenaga kontrak 
IT di masing-
masing prodi 

Prodi 

Perencanaan dan 
persiapan audit sistem 
informasi 

Audit Sistem 
Informasi 

Perbaikan sistem 
informasi 

Perbaikan sistem 
informasi 

SPI, Puskom 

Perluasan dan 
penguatan cakupan 
jaringan komputer dan 
koneksi internet di 
lingkungan kampus 

Perluasan dan 
penguatan 
cakupan jaringan 
komputer dan 
koneksi internet 
di lingkungan 
kampus 

Perluasan dan 
penguatan 
cakupan jaringan 
komputer dan 
koneksi internet 
di lingkungan 
kampus 

Perluasan dan 
penguatan 
cakupan jaringan 
komputer dan 
koneksi internet 
di lingkungan 
kampus 

Puskom 

Penguatan kemampuan 
layanan data dan 
keamanannya 

Penguatan 
kemampuan 
layanan data dan 
keamanannya 

Penguatan 
kemampuan 
layanan data dan 
keamanannya 

Penguatan 
kemampuan 
layanan data dan 
keamanannya 

Puskom 

Penyempurnaan portal 
web universitas 

Penyempurnaan 
portal web 
universitas 

Penyempurnaan 
portal web 
universitas 

Penyempurnaan 
portal web 
universitas 

Puskom, 
Humas 

Pelatihan pengguna 
dan sertifikasi operator 
sistem informasi 

Pelatihan 
pengguna dan 
sertifikasi 
operator sistem 
informasi 

Pelatihan 
pengguna dan 
sertifikasi 
operator sistem 
informasi 

Pelatihan 
pengguna dan 
sertifikasi 
operator sistem 
informasi 

Puskom 

Evaluasi dan 
penyempurnaan sistem 
informasi akademik 

Evaluasi dan 
penyempurnaan 
sistem informasi 
akademik 

Evaluasi dan 
penyempurnaan 
sistem informasi 
akademik 

Evaluasi dan 
penyempurnaan 
sistem informasi 
akademik 

Puskom 

Penguatan identitas 
universitas dan civitas 
akademika di dunia 
internet 

Penguatan 
identitas 
universitas dan 
civitas 
akademika di 
dunia internet 

Penguatan 
identitas 
universitas dan 
civitas 
akademika di 
dunia internet 

Penguatan 
identitas 
universitas dan 
civitas 
akademika di 
dunia internet 

Puskom 

Penyusunan SOP 
Perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi 
dan penilaian 
pembelajaran 

Penyusunan SOP     PJM 
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Pemetaan kebutuhan 
dosen  

Evaluasi 
kebutuhan dosen  

Evaluasi 
kebutuhan dosen  

Evaluasi 
kebutuhan dosen  

Prodi, 
Universitas 

Pemetaan kebutuhan 
PLP, teknisi laboran 

Evaluasi 
kebutuhan PLP, 
teknisi laboran 

Evaluasi 
kebutuhan PLP, 
teknisi laboran 

Evaluasi 
kebutuhan PLP, 
teknisi laboran 

Prodi, 
Universitas 

Pelaksanaan audit 
mutu akademik untuk 
standar 1, 2, 3, 4 

Pelaksanaan 
audit mutu 
akademik untuk 
standar 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

Pelaksanaan 
audit mutu 
akademik untuk 
standar 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

Pelaksanaan 
audit mutu 
akademik untuk 
standar 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

PJM, JMP, JMF 

Pendampingan 
akreditasi bagi program 
studi oleh Pusat 
Jaminan Mutu 
Universitas Trunojoyo 
Madura (PJM UTM) 

Pendampingan 
akreditasi bagi 
program studi 
oleh Pusat 
Jaminan Mutu 
Universitas 
Trunojoyo 
Madura (PJM 
UTM) 

Pendampingan 
akreditasi bagi 
program studi 
oleh Pusat 
Jaminan Mutu 
Universitas 
Trunojoyo 
Madura (PJM 
UTM) 

Pendampingan 
akreditasi bagi 
program studi 
oleh Pusat 
Jaminan Mutu 
Universitas 
Trunojoyo 
Madura (PJM 
UTM) 

PJM 

UTM Performance 
Award 

UTM 
Performance 
Award 

UTM 
Performance 
Award 

UTM 
Performance 
Award 

PJM 

Melakukan evaluasi 
pembelajaran 

Melakukan 
evaluasi 
pembelajaran 

Melakukan 
evaluasi 
pembelajaran 

Melakukan 
evaluasi 
pembelajaran 

JMP 

Sosialisasi standar 
mutu akademik  

Pelatihan audit 
akademik 

Pelatihan audit 
akademik 

Pelatihan audit 
akademik 

PJM 

Penyusunan dan 
Sosialisasi standar 
mutu non akademik  

Pelatihan audit 
non akademik 

Pelatihan audit 
non akademik 

Pelatihan audit 
non akademik 

SPI 

Pelaksanaan audit 
operasional pada unit 
kerja (keuangan, SDM, 
BMN) 

Pelaksanaan 
audit 
operasional pada 
unit kerja 
(keuangan, SDM, 
BMN) 

Pelaksanaan 
audit 
operasional pada 
unit kerja 
(keuangan, SDM, 
BMN) dan 
Kerjasama 

Pelaksanaan 
audit operasional 
pada unit kerja 
(keuangan, SDM, 
BMN), Kerjasama 
dan 
Kemahasiswaan 

SPI 

Pelatihan ISO 
Penyiapan 
dokumen 
pengajuan ISO 

Penyiapan 
dokumen 
pengajuan ISO 

Penyiapan 
dokumen 
pengajuan ISO 

PJM, Perpus, 
Lab dasar, 
Prodi 

Pembuatan sistem 
audit internal yang 
terintegrasi 

Pembuatan 
Sistim Informasi 
Audit internal 

    PJM, SPI 

Sosialisasi sistem audit 
internal 

      PJM, SPI 

Implementasi sistem 
audit internal 

Implementasi 
sistem audit 
internal 

Implementasi 
sistem audit 
internal 

Implementasi 
sistem audit 
internal 

PJM, SPI 
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Penjajagan Peluang 
Kerjasama 

Tindak lanjut 
kerjasama 

Tindak lanjut 
kerjasama 

Tindak lanjut 
kerjasama 

Universitas, IO, 
Fakultas, Prodi 

Tindak lanjut 
kerjasama 

Evaluasi 
pelaksanaan 
MoU 

Evaluasi 
pelaksanaan 
MoU 

Evaluasi 
pelaksanaan 
MoU 

Universitas, IO, 
Fakultas, Prodi 

  
Review kode etik 
penelitian 

    LPPM 

Pelatihan penulisan 
artikel ilmiah hasil 
penelitian 

Insentif 
penulisan artikel 
ilmiah 

Insentif 
penulisan artikel 
ilmiah 

Peningkatan 
kualitas 
publikasi 
internasional 
dosen 

LPPM 

Mengadakan workshop 
pengelolaan jurnal 
terakreditasi 

Mengadakan 
workshop 
pengelolaa n 
jurnal 
terakreditasi 

Mengadakan 
workshop 
pengelolaa n 
jurnal 
terakreditasi 

Mengadakan 
workshop 
pengelolaa n 
jurnal 
terakreditasi 

LPPM 

Fasilitasi pengurusan 
proses akreditasi jurnal 

Fasilitasi 
pengurusan 
proses akreditasi 
jurnal 

Fasilitasi 
pengurusan 
proses akreditasi 
jurnal 

Fasilitasi 
pengurusan 
proses akreditasi 
jurnal 

LPPM, Prodi 

Peningkatan 
kemampuan drafting 
paten hasil penelitian 

Peningkatan 
kemampuan 
drafting paten 

    LPPM 

Insentif pendaftaran 
HAKI 

Insentif 
pendaftaran 
HAKI 

Penguatan peran 
dan kerjasama 
sentra HAKI 
UTM dengan 
stakeholder 
terkait 

Komersialisasi 
hasil paten dari 
output riset 

LPPM 

Bantuan pelaksanaan 
seminar 

Bantuan 
pelaksanaan 
seminar 

Bantuan 
pelaksanaan 
seminar 

Bantuan 
pelaksanaan 
seminar 

Universitas, 
Fakultas, Prodi 

Layanan bimbingan 
penyusunan proposal 
PKM  bagi mahasiswa  

Layanan 
bimbingan 
penyusunan 
proposal PKM  
bagi mahasiswa  

Layanan 
bimbingan 
penyusunan 
proposal PKM  
bagi mahasiswa  

Layanan 
bimbingan 
penyusunan 
proposal PKM  
bagi mahasiswa  

Fakultas, Prodi 

Harmonisasi fokus 
kegiatan penelitian 
sesuai dengan rencana 
strategis penelitian 

Peningkatan 
kualitas 
penelitian yang 
berorientasi 
pada penemuan 
gejala/postulat 
baru 

Integrasi 
penelitian antar 
disiplin dalam 
pengembangan 
iptek yang 
bermanfaat bagi 
masyarakat 

Pengembangan 
penelitian 
multidisiplin 
yang berkualitas 
internasional 

LPPM, Fakultas 

Pelatihan penyusunan 
road map penelitian 

Penyusunan 
road map 
penelitian 

Penyusunan 
road map 
penelitian 

Penyusunan road 
map penelitian 

LPPM 
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Penyusunan standar 
keselamatan kerja, 
kesehatan, 
kenyamanan  dan 
keamanan dalam 
pelaksanaan penelitian 

Sosialisasi 
standar tersebut 
kepada peneliti 
dan 
laboratorium 
yang ada 

    LPPM 

Penyusunan standar 
mutu penelitian 

Pelaksanaan 
Penjaminan 
mutu penelitian 

Penyempurnaan 
pelaksanaan 
penjaminan 
mutu penelitian 

Penyempurnaan 
pelaksanaan 
penjaminan 
mutu penelitian 

LPPM 

Perkuatan kapasitas 
tim jaminan mutu 
penelitian 

Perkuatan 
kapasitas tim 
jaminan mutu 
penelitian 

Peningkatan 
kuantitas dan 
kualitas 
reviewer 
internal 

Peningkatan 
kuantitas dan 
kualitas reviewer 
internal 

LPPM 

Sosialisasi road map 
penelitian kepada 
peneliti 

Sosialisasi road 
map penelitian 
kepada peneliti 

Sosialisasi road 
map penelitian 
kepada peneliti 

Sosialisasi road 
map penelitian 
kepada peneliti 

LPPM 

Analisis sistem 
pengumpulan data 
penelitian di tingkat 
prodi, fakultas dan 
universitas 

Integrasi sistem 
informasi 
penelitian LPPM 
dan simlitabmas 

    
Universitas, 
LPPM, 
Fakultas, Prodi 

  

Penyusunan 
kriteria minimal 
penilaian proses 
dan hasil 
penelitian 

    LPPM 

  

Pembuatan 
sistem pelaporan 
berkala terkait 
dengan proses 
penelitian 

Evaluasi lebih 
mendalam 
terhadap 
ketercapaian 
target waktu 
penelitian 

  LPPM 

Mengefektifkan sistem 
reward dan 
punishment 

Pemberian 
reward dan 
punishment 
secara adil dan 
transparan 

Pemberian 
reward dan 
punishment 
secara adil dan 
transparan 

Pemberian 
reward dan 
punishment 
secara adil dan 
transparan 

Universitas 

  

Penyusunan 
checklist 
penilaian 
kesesuaian 

Penyusunan SOP 
tindakan koreksi 
terhadap 
kesesuaian 

  LPPM 
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Peningkatan 
kemampuan dosen 
muda dalam 
melaksanakan 
penelitian 

Pendampingan 
penulisan 
proposal 
penelitian bagi 
dosen muda 

Pengembangan 
kerjasama riset 
dengan 
perguruan tinggi 
lain dan 
stakeholder 
terkait 

  LPPM, Prodi 

Restrukturisasi pusat 
studi/kajian dibawah 
koordinasi pusat 
studi/kajian yang ada 
di LPPM.  

Identifikasi 
kepakaran 

berdasarkan 
minat dan 

kompetensi 
dalam kerangka 
pengembangan 

riset. 

Harmonisasi 
riset berbasis 
kebutuhan 
pengguna jasa 
pendidikan 
tinggi dengan 
pengembangan 
kompetensi 
berbasis prodi. 

Penguatan 
kelembagaan 
pusat 
studi/kajian 
yang sudah 
terintegrasi 
melalui 
penyusunan 
rencana 
manajemen riset 
yang berkualitas. 

LPPM, 
Fakultas, Prodi 

  

Pembangunan 
gedung pusat 
kebudayaan 
Madura 

    Universitas 

    
Penambahan 
ruangan puslit 

Pengadaan 
sarana 
pendukung 

Universitas 

  

Pengadaan 
sarana dan 
prasarana 
penunjang 
penelitian 

Pengadaan 
sarana dan 
prasarana 
penunjang 
penelitian 

Pengadaan 
sarana dan 
prasarana 
penunjang 
penelitian 

Universitas 

Penyusunan Renstra 
Penelitian 

      LPPM 

Penyusunan dokumen 
mutu penelitian 

Pelaksanaan 
kegiatan 
penjaminan 
mutu penelitian 

Perbaikan 
standar mutu 

Pelaksanaan 
audit mutu 
penelitian on line 

LPPM 

Pelaksanaan dan 
pendokumentaian SOP 
rekrutmen reviewer 
internal penelitian 
secara elektronik 

Evaluasi SOP     LPPM 

Pelaksanaan dan 
pendokumentaian SOP 
evaluasi proposal 
penelitian secara 
elektronik 

Evaluasi SOP     LPPM 
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Pelaksanaan dan 
pendokumentaian SOP 
Monev Internal 
penelitian secara 
elektronik 

Evaluasi SOP     LPPM 

Pelaksanaan dan 
pendokumentaian SOP 
Seminar Hasil 
Penelitian secara 
elektronik 

Evaluasi SOP     LPPM 

Pelaksanaan dan 
pendokumentaian SOP 
Tindak lanjut hasil 
penelitian secara 
elektronik 

Evaluasi SOP     LPPM 

Pelaksanaan dan 
pendokumentaian SOP 
sistem reward dan 
punishmen kegiatan 
penelitian secara 
elektronik 

Evaluasi SOP     LPPM 

Penyempurnaan dan 
penambahan fitur 
website untuk data 
penelitian 

      LPPM, Puskom 

Desiminasi hasil riset 

Perluasan 
kerjasama 
penelitian untuk 
pengembangan 
potensi lokal 
baik dengan 
instansi 
pemerintah 
maupun swasta 

Pembentukan 
lembaga 
komersialisasi 
produk 
penelitian 
kampus 

Pembentukan 
lembaga 
komersialisasi 
produk 
penelitian 
kampus 

LPPM 

Hibah penelitian 
Mandiri 

Hibah penelitian 
Mandiri 

Hibah penelitian 
Mandiri 

Hibah penelitian 
Mandiri 

LPPM, 
Fakultas, Prodi 

Lokakarya penulisan 
proposal penelitian dan 
coaching clinic 

Lokakarya 
penulisan 
proposal 
penelitian dan 
coaching clinic 

Lokakarya 
penulisan 
proposal 
penelitian dan 
coaching clinic 

Lokakarya 
penulisan 
proposal 
penelitian dan 
coaching clinic 

LPPM 

Sosialisasi peluang 
akses hibah penelitian 
di luar DP2M 

Sosialisasi 
peluang akses 
hibah penelitian 
di luar DP2M 

Sosialisasi 
peluang akses 
hibah penelitian 
di luar DP2M 

Sosialisasi 
peluang akses 
hibah penelitian 
di luar DP2M 

LPPM 
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Review proposal 
penelitian yang akan 
dikirim 

Review proposal 
penelitian yang 
akan dikirim 

Review proposal 
penelitian yang 
akan dikirim 

Review proposal 
penelitian yang 
akan dikirim 

LPPM 

Fasilitasi penerapan 
teknologi tepat guna 
dan hasil lain dari 
kegiatan pengabdian  

Insentif 
penerapan hasil 
pengabdian 

Insentif 
penerapan hasil 
pengabdian 

Insentif 
penerapan hasil 
pengabdian 

LPPM 

Pelatihan penulisan 
artikel ilmiah dari 
pengabdian kepada 
masyarakat  

Insentif 
penulisan artikel 
ilmiah 

Insentif 
penulisan artikel 
ilmiah 

Insentif 
penulisan artikel 
ilmiah 

LPPM 

Pendampingan 
penulisan artikel ilmiah 
hasil pengabdian 

Pendampingan 
penulisan artikel 
ilmiah 

    LPPM 

Peningkatan 
kemampuan drafting 
paten hasil pengabdian 

Peningkatan 
kemampuan 
drafting paten 

    LPPM 

Revitalisasi kegiatan 
pengembangan desa 
binaan 

Revitalisasi 
kegiatan 
pengembangan 
desa binaan 

Revitalisasi 
kegiatan 
pengembangan 
desa binaan 

Revitalisasi 
kegiatan 
pengembangan 
desa binaan 

LPPM 

Workshop pembuatan 
modul pelatihan 

Workshop 
pembuatan 
modul pelatihan 

    LPPM 

Harmonisasi fokus 
kegiatan pengabdian 
sesuai dengan rencana 
strategis pengabdian 
kepada masyarakat 

Peningkatan 
kuantitas dan 
kualitas 
pengabdian 
kepada 
masyarakat yang 
berorientasi 
pada 
penyelesaian 
masalah dan 
pemberdayaan 
masyarakat 

Peningkatan 
kuantitas dan 
kualitas 
pengabdian 
kepada 
masyarakat yang 
berorientasi 
pada 
penyelesaian 
masalah dan 
pemberdayaan 
masyarakat 

Integrasi 
kegiatan 
penelitian dan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat  

LPPM 

Lokakarya penyusunan 
rencana kegiatan 
pengabdian kepada 
masyarakat 

      LPPM 
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Penyusunan standar 
keselamatan kerja, 
kesehatan, kenyamanan  
dan keamanan dalam 
pelaksanaan 
pengabdian kepada 
masyarakat 

Sosialisasi 
standar tersebut 
kepada 
pelaksana 

    LPPM 

Penyusunan standar 
mutu pengabdian 
kepada masyarakat 

Pelaksanaan 
Penjaminan 
mutu 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 

Penyempurnaan 
pelaksanaan 
penjaminan 
mutu 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 

Penyempurnaan 
pelaksanaan 
penjaminan 
mutu 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 

LPPM 

Perkuatan kapasitas 
tim jaminan mutu 
pengabdian kepada 
masyarakat 

Perkuatan 
kapasitas tim 
jaminan mutu 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 

Peningkatan 
kuantitas dan 
kualitas 
reviewer 
internal 

Peningkatan 
kuantitas dan 
kualitas reviewer 
internal 

LPPM 

Analisis sistem 
pengumpulan data 
pengabdian di tingkat 
prodi, fakultas dan 
universitas 

Integrasi sistem 
informasi 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
LPPM dan 
simlitabmas 

    LPPM 

  

Penyusunan 
kriteria minimal 
penilaian proses 
dan hasil 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 

    LPPM 

  

Pembuatan 
sistem pelaporan 
berkala terkait 
dengan proses 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 

Evaluasi lebih 
mendalam 
terhadap 
ketercapaian 
target waktu 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 

  LPPM 

Mengefektifkan sistem 
penjalinan kerjasama 

Penjalinan 
kerjasama 
dengan instansi 
pemerintah, 
bisnis dan 
industri 

Menindaklanjuti 
MOU menjadi 
aktivitas nyata 
dengan diikuti 
oleh publikasi 

Menindaklanjuti 
MOU menjadi 
aktivitas nyata 
dengan diikuti 
oleh publikasi 

LPPM 
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Peningkatan 
kemampuan dosen 
muda dalam 
melaksanakan 
pengabdian kepada 
masyarakat 

Pendampingan 
penulisan 
proposal 
pengabdian 
kepada 
masyarakatbagi 
dosen muda 

Pengembangan 
kerjasama 
pengabdian 
kepada 
masyarakatdeng
an perguruan 
tinggi lain dan 
stakeholder 
terkait 

  
LPPM, 
Fakultas, Prodi 

  

Restrukturisasi 
pusat 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 

Restrukturisasi 
pusat 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 

  LPPM 

    

Penambahan 
ruangan pusat 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 

Pengadaan 
sarana 
pendukung 

Universitas 

Penyusunan Renstra 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

      LPPM 

Penyusunan dokumen 
mutu pengabdian 
kepada masyarakat 

Pelaksanaan 
kegiatan 
penjaminan 
mutu 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 

Perbaikan 
standar mutu 

  LPPM 

Pelaksanaan dan 
pendokumentaian SOP 
rekrutmen reviewer 
internal pengabdian 
secara elektronik 

Evaluasi SOP 

Pelaksanaan 
audit mutu 
pengabdian 
kepada 
masyarakat on 
line 

  LPPM, PJM 

Pelaksanaan dan 
pendokumentaian SOP 
evaluasi proposal 
pengabdian secara 
elektronik 

Evaluasi SOP     LPPM, PJM 

Pelaksanaan dan 
pendokumentaian SOP 
Monev Internal 
pengabdian secara 
elektronik 

Evaluasi SOP     LPPM, PJM 

Pelaksanaan dan 
pendokumentaian SOP 
Seminar Hasil 
pengabdian secara 
elektronik 

Evaluasi SOP     LPPM, PJM 
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Pelaksanaan dan 
pendokumentaian SOP 
Tindak lanjut hasil 
pengabdian secara 
elektronik 

Evaluasi SOP     LPPM, PJM 

Pelaksanaan dan 
pendokumentaian SOP 
sistem reward dan 
punishmen kegiatan 
pengabdian secara 
elektronik 

Evaluasi SOP     LPPM, PJM 

Penyempurnaan dan 
penambahan fitur 
website untuk data 
pengabdian 

      LPPM, Puskom 

Desiminasi hasil 
pengabdian kepada 
masyarakat 

Perluasan 
kerjasama 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
dengan instansi 
pemerintah 
maupun swasta 

Perluasan 
kerjasama 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
dengan instansi 
pemerintah 
maupun swasta 
(regional) 

Perluasan 
kerjasama 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
dengan instansi 
pemerintah 
maupun swasta 
(nasional) 

LPPM 
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Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Pengembangan UTM 2014-2018 

Tujuan Sasaran Indikator sasaran 
Nilai Target 

2014 2015 2016 2017 2018 
Jumlah mahasiswa 
berprestasi 
(regional, nasional 
dan internasional) 

Meningkatnya 
mutu calon 
mahasiswa baru 

Rasio jumlah calon 
mahasiswa yang 
ikut seleksi 
terhadap daya 
tampung 

1:07 1:07 1:08 1:08 1:09 

    Kebijakan formulasi 
daya tampung 
mahasiswa baru 

Belum ada Ada 
Ada dan 

diterapkan 
Ada dan diterapkan 

Ada dan 
diterapkan 

    Rasio jumlah 
mahasiswa 
terhadap jumlah 
dosen tetap 

0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 

  Meningkatnya 
kuantitas dan 
kualitas kegiatan 
kemahasiswaan 
bidang akademis 
dan non akademik, 
serta pendidikan 
karakter 

Jumlah artikel AI 
dan GT 

4 5 7 9 10 

    Pelaksanaan 
Mentoring 

1 sks  1 sks  1 sks  1 sks  1 sks  

Jumlah mahasiswa 
yang (berhasil) 
berwirausaha 

Tumbuh dan 
berkembangnya 
jiwa 
kewirausahaan 
mahasiswa 

Jumlah usulan 
proposal usaha 
mahasiswa  

43 50 60 70 80 
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Persentase lulusan 
bersertifikat 
kompetensi dan 
profesi 

Meningkatnya 
kualitas proses 
belajar mengajar 
dalam aspek 
materi 
(kurikulum), 
metode 
pembelajaran dan 
kompetensi dosen 

Jumlah prodi yang 
menerapkan 
kurikulum KKNI 

Tidak ada  15 prodi 30 prodi 33 prodi 36 prodi 

    Persentase  prodi 
yang menerapkan 
metode 
pembelajaran 
student center 
learning dan 
laboratory based 
education 

N/A 7 prodi 14 prodi 21 prodi 30 prodi 

    Tersusunnya 
Rencana 
Pembelajaran 
Semester untuk 
semua mata kuliah 

Adanya SAP dan 
GBPP yang belum 

terstandarisasi 

25% dari MK di 
masing-masing 

prodi 

50% dari MK di 
masing-masing 

prodi 

75% dari MK di 
masing-masing 

prodi 

100% dari MK di 
masing-masing 

prodi 

    Persentase 
matakuliah telah 
memiliki handout 
dan diktat 

N/A 
25% dari MK di 
masing-masing 

prodi 

50% dari MK di 
masing-masing 

prodi 

75% dari MK di 
masing-masing 

prodi 

100% dari MK di 
masing-masing 

prodi 

    Prosentase 
perkuliahan 
berbasis riset 

Belum 
10% dari MK di 
masing-masing 

prodi 

20% dari MK di 
masing-masing 

prodi 

30% dari MK di 
masing-masing 

prodi 

40% dari MK di 
masing-masing 

prodi 
    

Prosentase Mata 
Kuliah tiap prodi 
yang memanfaatkan 
fasilitas e-learning 

Sudah tersedia 
Sistem Informasi 

Akademik 
(SIAKAD), namun 

belum 
dimanfaatkan 

secara maksimal 

10% dari MK 
sudah 

memanfaatkan 
fasilitas e-
learning 

20% dari MK 
sudah 

memanfaatkan 
fasilitas e-
learning 

30% dari MK sudah 
memanfaatkan 

fasilitas e-learning 

40% dari MK 
sudah 

memanfaatkan 
fasilitas e-learning 
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Pengembangan 
suasana akademik 
dan budaya mutu 
yang baik 

95% prodi belum 
mengembangkan 

kegiatan untuk 
mewujudkan 

suasana 
akademik dan 
budaya mutu 

yang baik 

25% prodi 50% prodi 75% prodi 100% prodi 

Persentase lulusan 
yang langsung 
bekerja 

Meningkatnya 
lulusan yang 
berkompeten di 
bidangnya 

Rata-rata Nilai 
TOEFL mahasiswa 
yang akan yudisium 

450 450 450 455 460 

    Jumlah mahasiswa 
penerima beasiswa 
kerja UTM 

Tidak ada 20 40 60 80 

    Masa tunggu kerja 
pertama dari 
lulusan  

12 bulan 11 bulan 10 bulan 9 bulan 8 bulan 

    Rerata lulusan S1 
menyelesaikan 
kuliahnya tepat 
waktu  

4 tahun 6 bulan  4 tahun 5 bulan 4 tahun 4 bulan 4 tahun 3 bulan 4 tahun 2 bulan 

    Rerata  IPK 
mahasiswa lulusan 
S1 

3.1 3.15 3.2 3.25 3.3 

    Produktifitas 
Lulusan  

0.16 0.16 0.165 0.17 0.175 

    Persentase angka 
DO/keluar 
mahasiswa  

1% 1% 1% 1% 1% 

    Prosentase Jumlah 
PLP, Teknisi, 
Laboran terhadap 
jumlah  
laboratorium/studi
o/workshop/bengk
el 

51% 59% 73% 87% 100% 
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Persentase prodi 
terakreditasi 
minimal B 

Meningkatnya 
kualtas prodi, unit 
pendukung dan 
institusi UTM 

Kenaikan peringkat 
akreditasi prodi 

A = 1; B = 12, C = 
17 

A = 1; B = 12, C = 
17 

A = 1; B = 14, C = 
15 

A = 1; B = 17, C = 12 
A = 3; B = 15, C = 

12 

    Jumlah Auditor 
akademik 

30 35 40 45 50 

    Indeks Kepuasan 
jasa layanan 

Belum ada 2 2.5 2.7 3 

Ranking PT 
Nasional 

Meningkatnya 
integrasi dan 
pendayagunaan 
sistem berbasis 
TIK dalam tata 
kelola lembaga 

Jumlah media 
informasi dan 
promosi 

3 3 4 5 7 

    Jumlah kerjasama 
dengan pers dan 
institusi kehumasan 
lainnya 

2 2 4 6 8 

    
Jumlah tenaga IT di 
Program Studi 

5 PNS dan 2 Non 
PNS di PTIK 

39 tenaga 
kontrak IT di 

prodi dan unit 
kerja 

39 tenaga 
kontrak IT di 

prodi dan unit 
kerja 

39 tenaga kontrak 
IT di prodi dan unit 

kerja 

39 tenaga kontrak 
IT di prodi dan 

unit kerja 

    Cakupan jaringan 
komputer dan 
koneksi internet 

belum 
teridentifikasi 

25% 50% 75% 100% 

    
Optimalisasi 
pemanfaatan 
portal/web  

Peringkat 
Perguruan Tinggi 

di Webometric 
Indonesia (97) 

71 60 55 50 

Akreditasi Institusi Meningkatnya 
kualitas tata kelola 
lembaga  Adanya dokumen 

tata pamong 

Draft OTK, 
Statuta versi 
lama, renstra 

univ/fakultas/pr
odi/unit versi 

lama 

Draft OTK dan 
statuta 

OTK dan Statuta, 
Renstra 

Univ/fak/prodi 
yang sudah 
diperbarui 

OTK dan Statuta, 
Renstra 

Univ/fak/prodi 
yang sudah 
diperbarui 

OTK dan Statuta, 
Renstra 

Univ/fak/prodi 
yang sudah 
diperbarui 

    Jumlah auditor non 
akademik 

13 18 23 28 33 

    Jumlah proposal 
pengajuan ISO 

0 0 1 2 3 
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Persentase dosen 
berkualifikasi S3 

Meningkatnya 
kualitas tenaga 
pendidik/dosen 

            

Persentase dosen 
bersertifikat 
pendidik 

Meningkatnya 
kuantitas dan 
kualitas sarpras 
pendukung tri 
dharma 

Luas lahan kampus 
Luas lahan 30.9 

Ha (terpakai 24.9 
Ha sisa 6 Ha) 

      50 ha 

Persentase dosen 
dengan jabatan 
lektor kepala 

  
Luas ruang dosen 
(m2 per dosen) 

2.75 m2/dosen 
pemetaan 

kebutuhan ruang 
dosen 100% 

Setiap dosen 
memiliki ruang 
minimal luas 4 

m2, 50% 

Setiap dosen 
memiliki ruang 

minimal luas 4 m2, 
75% 

Setiap dosen 
memiliki ruang 

minimal luas 4 m2, 
100% 

Persentase dosen 
dengan jabatan 
guru besar 

  
Rasio ruang kelas 
per mahasiswa  

1.08 1.36 1.36 1.37 1.37 

  

  Rasio ruang 
laboratorium per 
mahasiswa 

0.89 1.24 1.24 1.6 1.6 

    
Kecukupan buku 
per prodi 

Jumlah buku 
11.087 exemplar  

peta ketersediaan 
dan kebutuhan 

buku  

Jumlah judul 
buku per prodi > 

400 judul (15 
prodi) 

Jumlah judul buku 
per prodi > 400 
judul (20 prodi) 

Jumlah judul buku 
per prodi > 400 
judul (25 prodi) 

    Jumlah buku ajar 109 139 169 199 229 
    

Kecukupan buku 
per prodi 

Jumlah buku 
11.087 exemplar  

peta ketersediaan 
dan kebutuhan 

buku  

Jumlah judul 
buku per prodi > 

400 judul (15 
prodi) 

Jumlah judul buku 
per prodi > 400 
judul (20 prodi) 

Jumlah judul buku 
per prodi > 400 
judul (25 prodi) 

    Jumlah buku ajar 109 139 169 199 229 
    Jumlah 

Laboratorium yang 
mempunyai SK 
Pendirian 

Belum ada 
legalisasi 
pendirian 

laboratorium 

Tersedianya SK 
pendirian 

laboratorium 
(100%) 

      

    

Ketersedian 
paralatan 
pendidikan 

Program studi 
dan fakultas baru 

belum 
mempunyai 

peralatan 
pendidik yang 

memadai 

Peta kebutuhan 
peralatan 

pendidikan bagi 
prodi dan 

fakultas baru 

50% kebutuhan 
peralatan 

pendidikan 
terpenuhi 

75% kebutuhan 
peralatan 

pendidikan 
terpenuhi 

100% kebutuhan 
peralatan 

pendidikan 
terpenuhi 
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Jumlah publikasi 
internasional  

Meningkatnya 
kuantitas dan 
kualitas penelitian 

Kode Etik Penelitian 
Ada dan belum di 

review 
  

Kode etik 
penelitian telah 
disempurnakan 

    

Jumlah sitasi karya 
ilmiah 

  Jumlah artikel 
ilmiah yang 
dipublikasikan pada 
jurnal terakreditasi  

8 10 15 20 25 

    Jumlah jurnal yang 
terakreditasi 

1 2 2 3 4 

    Jumlah buku ajar/ 
teks yang dihasilkan 
(tingkat nasional) 

19 22 25 28 31 

    Jumlah buku ajar/ 
teks yang dihasilkan 
(tingkat 
internasional) 

1 2 3 4 5 

    Pemakalah dalam 
pertemuan nasional 

60 70 80 90 100 

    Pemakalah dalam 
pertemuan 
internasional 

20 30 40 50 60 

    

Perencanaan 
penelitian 

Road map 
penelitian di RIP 

Road map 
penelitian di 

Pusat Penelitian 
(25% dr 

puslit/pusat studi 
yang ada) 

Road map 
penelitian di 

Pusat Penelitian 
(50% dr 

puslit/pusat studi 
yang ada) 

Road map 
penelitian di Pusat 
Penelitian (75% dr 
puslit/pusat studi 

yang ada) 

Road map 
penelitian di Pusat 
Penelitian (100% 

dr puslit/pusat 
studi yang ada) 

    

Standar 
keselamatan kerja, 
kesehatan, 
kenyamanan  dan 
keamanan dalam 
pelaksanaan 
penelitian 

Belum ada 

Tersusunnya 
standar 

keselamatan 
kerja, kesehatan, 
kenyamanan  dan 
keamanan dalam 

pelaksanaan 
penelitian 

50% 
laboratorium 

telah 
menerapkan 

standar 
keselamatan 

kerja, kesehatan, 
kenyamanan  dan 
keamanan dalam 

pelaksanaan 
penelitian 

100% laboratorium 
telah menerapkan 

standar 
keselamatan kerja, 

kesehatan, 
kenyamanan  dan 
keamanan dalam 

pelaksanaan 
penelitian 
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Standar mutu 
penelitian 

Belum ada 
Tersusunnya 
standar mutu 

penelitian 

Meningkatnya 
standar mutu 

penelitian 
    

    

Sistem monitoring 
internal 

Sudah ada 

Monitoring 
internal sudah 
dilaksanakan 

dengan SOP yang 
kurang detail 

SOP sistem 
monitoring 

internal sudah 
detail dan 

dilaksanakan 
dengan konsisten 

    

    

Laporan kinerja 
penelitian 

Belum optimal, 
sumber data 
hanya dari 

borang akredtasi 

Sumber data 
berasal dari unit 

kerja secara 
periodik 

Sumber data 
berasal dari 

sistem informasi 
internal dan 
simlitabmas 

    

    
Diseminasi Hasil 
Penelitian 

Ada buku 
diseminasi 

Tersosialisasi ke 
Pemkab, Indistri 

dan Bisnis 

2 penelitian 
ditindak lanjuti 

oleh stakeholder 

Komersialisasi 1 
hasil penelitian 

Komersialisasi 2 
hasil penelitian 

    

Kriteria minimal 
penilaian proses 
dan hasil penelitian 

Belum Ada   

Tersusun dan 
tersosialisasikann
ya riteria minimal 
penilaian proses 

dan hasil 
penelitian 

    

    Angka partisipasi 
dosen dalam 
penelitian 

0.25 0.27 0.3 0.33 0.36 

    

Kelompok peneliti Belum ada 

Terbentuknya 
kelompok 

peneliti sesuai 
dengan 

keilmuannya 

masing-masing 
kelompok 

peneliti mampu 
membuat 5 

usulan penelitian 

masing-masing 
kelompok peneliti 
mampu membuat 

10 usulan penelitian 

masing-masing 
kelompok peneliti 
mampu membuat 

15 usulan 
penelitian 

    Jumlah pusat-pusat 
studi/kajian 
pengembangan 
potensi lokal 
kualitas nasional 
dan internasional 

4 puslit di LPPM 
dan beberapa 
pusat studi di 

prodi 

5 puslit di LPPM 
dan penambahan 

pusat studi di 
prodi khususnya 

prodi baru 

6 puslit di LPPM 
dan penambahan 

pusat studi di 
prodi khususnya 

prodi baru 

7 puslit di LPPM dan 
penambahan pusat 

studi di prodi 
khususnya prodi 

baru 

8 puslit di LPPM 
dan penambahan 

pusat studi di 
prodi khususnya 

prodi baru 

    Partisipasi laboran 
dan teknisi 

1 orang per 
penelitian 

1 orang per 
penelitian 

2 orang per 
penelitian 

2 orang per 
penelitian 

2 orang per 
penelitian 
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Prasarana gedung 
yang berciri khas 
budaya Madura 

UTM kurang 
memiliki ciri khas 

budaya Madura 
sebagai jatidiri 

institusi 

  
Terbangunnya 
gedung pusat 

budaya Madura 
    

    
Ruang dan sarana 
pusat penelitian 

1 ruangan (uk 6 x 
4 m) untuk 

semua puslit 
    

1 ruangan (uk 6 x 4 
m) untuk masing-

masing puslit 

Terpenuhinya 
sarana pendukung 

    
Rencana Strategis 
Penelitian 

Rencana Induk 
Penelitian 

Tersusunnya 
Renstra 

Penelitian 
      

    
Kelembagaan 
penjaminan mutu 
dan SDM 

Ada namun 
belum berjalan 

dengan baik 

Tersusunnya 
dokumen mutu 

penelitian 

Terlaksananya 
kegiatan 

penjaminan mutu 
penelitian 

    

    

Website LPPM 

Ada namun 
belum 

dimanfaatkan 
secara optimal 

Content website 
LPPM selalu 

update 

75% data 
penelitian dapat 
diakses melalui 

website 

    

    Sistem Reward dan 
punishmen 

Belum ada SOP 
Ada SOP dan 
dilaksanakan 

      

    Jumlah kerjasama 
penelitian 

77 84.7 88.55 92.4 96.25 

    Jumlah dana 
penelitian dari UTM 

 Tidak ada  100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 

    Jumlah dana 
penelitian dari 
DP2M 

2,000,000,000 2,200,000,000 2,300,000,000 2,400,000,000 2,500,000,000 

    Jumlah dana 
penelitian lainnya 

11,000,000,000 11,500,000,000 12,000,000,000 12,500,000,000 13,000,000,000 

    

Jumlah jurnal ilmiah 
yang dilanggan  

Beberapa prodi 
berlangganan 
jurnal secara 

temporer/ tidak 
kontinu 

30 jurnal 
terakreditasi/ber

eputasi 
internasional 

60 jurnal 
terakreditasi/ber

eputasi 
internasional 

90 jurnal 
terakreditasi/berep
utasi internasional 

120 jurnal 
terakreditasi/bere

putasi 
internasional 
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Jumlah jurnal ilmiah 
online yang 
dilanggan  

Beberapa prodi 
berlangganan 
jurnal on-line 

secara temporer/ 
tidak kontinu 

30 jurnal on-line 60 jurnal on-line 90 jurnal on-line 120 jurnal on-line 

Jumlah HKI yang 
didaftarkan 

  Jumlah HAKI 
(Patent, Hak Cipta 
dll) 

3 5 10 15 20 

Jumlah prototipe R 
& D 

Meningkatnya 
kuantitas dan 
kualitas 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 

Jumlah artikel 
ilmiah yang 
dipublikasikan pada 
jurnal pengabdian 

0 5 8 12 15 

Jumlah Pusat 
Unggulan Iptek 
(PUI) 

  Jumlah makalah 
yang 
dipresentasikan 
pada seminar 

0 10 15 20 25 

    Jumlah HAKI 
(Patent, Hak Cipta 
dll) 

0 1 1 1 1 

    Jumlah Desa Binaan 10 15 20 25 30 
    

Jumlah modul 
pelatihan 

Belum ada data 

5% kegiatan 
Pengmas 

menghasilkan 
modul 

10% kegiatan 
Pengmas 

menghasilkan 
modul 

15% kegiatan 
Pengmas 

menghasilkan 
modul 

20% kegiatan 
Pengmas 

menghasilkan 
modul 

    Hasil pengabdian 
yang diterapkan 
langsung 

5 6 7 8 9 

    
Standar 
keselamatan kerja, 
kesehatan, 
kenyamanan  dan 
keamanan dalam 
pelaksanaan 
pengabdian kepada 
masyarakat 

Belum ada 

Tersusunnya 
standar 

keselamatan 
kerja, kesehatan, 
kenyamanan  dan 
keamanan dalam 

pelaksanaan 
pengabdian 

kepada 
masyarakat 
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Standar mutu 
pengabdian kepada 
masyarakat 

Belum ada 

Tersusunnya 
standar mutu 
pengabdian 

kepada 
masyarakat 

Meningkatnya 
standar mutu 
pengabdian 

kepada 
masyarakat 

    

  

  

Sistem monitoring 
internal 

Sudah ada 
Monitoring 

internal sudah 
dilaksanakan  

SOP sistem 
monitoring 

internal sudah 
detail dan 

dilaksanakan 
dengan konsisten 

    

    
Laporan kinerja 
pengabdian kepada 
masyarakat 

Belum optimal, 
sumber data 
hanya dari 

borang akredtasi 

Sumber data 
berasal dari unit 

kerja secara 
periodik 

Sumber data 
berasal dari 

sistem informasi 
internal dan 
simlitabmas 

    

    
Diseminasi Hasil 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

Ada buku 
diseminasi 

Tersosialisasi ke 
Pemkab, Industri 

dan Bisnis 

Tersosialisasi ke 
Pemkab, Industri 
dan Bisnis tingkat 

Jawa Timur 

Tersosialisasi ke 
Pemkab, Industri 
dan Bisnis tingkat 

Jawa Timur 

Tersosialisasi ke 
Pemkab, Industri 
dan Bisnis tingkat 

Nasional 
    

Kriteria minimal 
penilaian proses 
dan hasil 
pengabdian kepada 
masyarakat 

Belum Ada   

Tersusun dan 
tersosialisasikann
ya riteria minimal 
penilaian proses 

dan hasil 
pengabdian 

kepada 
masyarakat 

    

    
Standar mutu 
pengabdian kepada 
masyarakat 

Belum ada 

Tersusunnya 
standar mutu 
pengabdian 

kepada 
masyarakat 

Meningkatnya 
standar mutu 
pengabdian 

kepada 
masyarakat 

    

    

Sistem monitoring 
internal 

Sudah ada 
Monitoring 

internal sudah 
dilaksanakan  

SOP sistem 
monitoring 

internal sudah 
detail dan 

dilaksanakan 
dengan konsisten 
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Laporan kinerja 
pengabdian kepada 
masyarakat 

Belum optimal, 
sumber data 
hanya dari 

borang akredtasi 

Sumber data 
berasal dari unit 

kerja secara 
periodik 

Sumber data 
berasal dari 

sistem informasi 
internal dan 
simlitabmas 

    

    

Kriteria minimal 
penilaian proses 
dan hasil 
pengabdian kepada 
masyarakat 

Belum Ada   

Tersusun dan 
tersosialisasikann
ya riteria minimal 
penilaian proses 

dan hasil 
pengabdian 

kepada 
masyarakat 

    

    Keterlibatan PT lain 
dalam pengabdian 
kepada masyarakat 

8 8 8 10 10 

    Keterlibatan Pemda, 
Institusi bisnis atau 
industri 

4 5 6 7 8 

    Kegiatan yang 
melibatkan lebih 
dari 2 disiplin ilmu 

10 13 16 19 22 

    Jumlah kelompok 
masyarakat 
penerima manfaat 

10 15 20 25 30 

    Angka partisipasi 
dosen dalam 
pengabdian kepada 
masyarakat 

0.06 0.07 0.08 0.1 0.11 

    

Kelompok pengabdi Belum ada 

Terbentuknya 
kelompok 

pelaksana  sesuai 
dengan interes 

dan keahliannya 

masing-masing 
kelompok 
pelaksana 

mampu membuat 
5 usulan 

pengabdian 
kepada 

masyarakat 

masing-masing 
kelompok pelaksana 

mampu membuat 
10 usulan 

pengabdian kepada 
masyarakat 

masing-masing 
kelompok 

pelaksana mampu 
membuat 15 

usulan pengabdian 
kepada 

masyarakat 
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Jumlah pusat-pusat 
pengabdian kepada 
masyarakat 

1 Pusat 
pengabdian 

kepada 
masyarakat 

  

2 unit di bawah 
pusat pengabdian 

kepada 
masyarakat 

3 unit di bawah 
pusat pengabdian 

kepada masyarakat 
  

    

Ruang dan sarana 
pusat pengabdian 
kepada masyarakat 

1 ruangan (uk 6 x 
4 m) untuk 

semua pusat 
pengabdian 

kepada 
masyarakat 

    

1 ruangan (uk 6 x 4 
m) untuk masing-

masing pusat 
pengabdian kepada 

masyarakat 

Terpenuhinya 
sarana pendukung 

    

Website LPPM 

Ada namun 
belum 

dimanfaatkan 
secara optimal 

Content website 
LPPM selalu 

update 

75% data 
pengabdian 

kepada 
masyarakat dapat 

diakses melalui 
website 

    

    Jumlah kerjasama 
pengabdian kepada 
masyarakat 

77 84.7 88.55 92.4 96.25 

    Jumlah dana 
pengabdian 
masyarakat dari 
UTM 

100,000,000         

    Jumlah dana 
pengabdian kepada 
masyarakat dari 
DP2M 

1,500,000,000 2,200,000,000 2,300,000,000 2,400,000,000 2,500,000,000 

    Jumlah dana 
pengabdian kepada 
masyarakat lainnya 

770,000,000 1,308,500,000 1,488,000,000 1,570,000,000 1,667,500,000 

Jumlah prototipe 
industri 

Meningkatnya 
kuantitas dan 
kualitas output 
dan outcome 
penelitian 

Jumlah teknologi 
tepat guna, 
model/prototipe, 
desain dan rekayasa 
sosial 

5 7 9 11 12 

Jumlah produk 
inovasi 

  Jumlah MoU 
Internasional 

3 4 5 6 7 

 
  

Jumlah MoU dengan 
pemerintahan 

62 65 70 75 80 
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Jumlah MoU dengan 
lembaga swasta dan 
lainnya 

38 40 45 50 55 

 
  

Jumlah MoU dengan 
Perguruan tinggi  

11 15 20 25 30 
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b. Arah Kebijakan Pengembangan UTM Tahun 2018 

Arah kebijakan pengembangan UTM tahun 2018 adalah “meningkatkan 

kualitas penyelenggaraan pendidikan dan sumberdaya pendukungnya, baik sarana 

dan prasarana maupun materi dan metode pembelajaran”. Berdasarkan arah 

kebijakan ini, maka dua fokus pengembangan UTM tahun 2018 adalah: 

1. Fokus Investasi di Bidang Sarana Prasarana Pendukung Penyelenggaraan 

Pendidikan 

Sebagai perguruan tinggi yang sedang berkembang, UTM berusaha 

memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana gedung untuk perkuliahan 

maupun aktifitas pendukung lainnya yang hingga akhir 2017 belum terpenuhi. 

Karenanya, program-program yang terkait dengan investasi sarana-prasarana 

pendukung penyelenggaraan pendidikan masih menjadi fokus kebijakan 

sekaligus pengalokasian dana UTM. Program yang dimaksud adalah Program 

Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.  

2. Re-orientasi Kurikulum untuk Peningkatan Kualitas Materi dan Metode 

Pembelajaran yang Mampu Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa dan Lulusan 

Seiring dengan perkembangan jaman, tuntutan atau kebutuhan akan 

sumberdaya (lulusan perguruan tinggi) yang berkualitas dan berdaya saing 

semakin tinggi. UTM harus mempersiapkan lulusan yang siap memasuki era 

disrupsi dan revolusi industry 4.0. Untuk itu, perlu upaya penyesuaian 

kurikulum, baik materi maupun metode pembelajaran, yang mampu 

menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia 

kerja terkini. Karenanya, berbagai kegiatan terkait Program Peningkatan 

Kompetensi Mahasiswa dan Lulusan menjadi fokus lain dalam pengembangan 

UTM 2018. 
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Tabel 2.5. Pagu Anggaran Pengembangan UTM Tahun 2018 Berdasarkan 
Tujuan dan Indikator Kinerja Kunci UTM 

Sasaran 
Kemenristekdik

ti 
Tujuan UTM IKK Nama Program Pagu  Anggaran 

Meningkatknya 
kualitas 
pembelajaran dan 
mahasiswa 
pendidikan tinggi 

Menghasilkan 
lulusan yang 
profesional dan 
berdaya saing 

(1) Jumlah 
mahasiswa 
berprestasi 
(regional, 
nasional dan 
internasional) 

(2) Persentas
e lulusan 
bersertifikat 
kompetensi dan 
profesi 

(3) Persentas
e prodi 
terakreditasi 
minimal B 

(4) Jumlah 
mahasiswa 
yang (berhasil) 
berwirausaha 

(5) Persentas
e lulusan yang 
langsung 
bekerja 

(1)Program 
Peningkatan 
Kompetensi 
Mahasiswa 
dan Lulusan 

(2) Program 
Pengembanga
n Sarana dan 
Prasarana 
Penunjang 
Pendidikan 

         94.048.900.000 
 
 
 
 
 
  

Meningkatkan 
kualitas 
kelembagaan 
Iptek dan Dikti 

Menghasilkan 
tata kelola 
perguruan tinggi 
yang transparan, 
akuntabel, 
responsibilitas, 
independensi 
dan fairness 

(1) Ranking 
PT Nasional 

(2) Akreditasi 
Institusi 

1.   Program 
Penguatan 
Tata Kelola 

2.  Program 
Penguatan 
Administrasi, 
Kelembagaan, 
dan Keuangan 

3.  Program 
Optimalisasi 
Penjaminan 
Mutu 

4.  Program 
Penguatan, 
Pendayagunaa
n dan 
Pengintegrasia
n Sistem 
Informasi 

 
93.387.158.000              
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Meningkatkan 
relevansi, 
kualitas, dan 
kuantitas sumber 
daya Iptek dan 
Dikti 

Menghasilkan 
tata kelola 
perguruan tinggi 
yang transparan, 
akuntabel, 
responsibilitas, 
independensi 
dan fairness 

(1) Persentas
e dosen 
berkualifikasi 
S3 

(2) Persentas
e dosen 
bersertifikat 
pendidik 

(3) Persentas
e dosen dengan 
jabatan lektor 
kepala 

(4) Persentas
e dosen dengan 
jabatan guru 
besar 

Program 
Peningkatan 
kualitas dan 
kuantitas Dosen 
dan Tenaga 
Kependidikan 

          3.360.342.000    

Meningkatkan 
relevansi dan 
produktivitas 
riset dan 
pengembangan 

Menghasilkan 
hasil riset yang 
berkontribusi 
dalam 
peningkatan 
kualitas hidup 
masyarakat 
Menghasilkan 
jalinan 
kerjasama yang 
sinergis dan 
berkelanjutan 
dengan mitra 

(1) Jumlah 
publikasi 
internasional  

(2) Jumlah 
HKI yang 
didaftarkan 

(3) Jumlah 
sitasi karya 
ilmiah 

(4) Jumlah 
prototipe R & D 

(5) Jumlah 
Pusat Unggulan 
Iptek (PUI) 

Program 
Penjalinan 
Kerjasama 
Program 
Penguatan 
Penelitian 
Program 
Penguatan 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 

          13.555.691.000    

Menguatkan 
kapasitas inovasi 

Menghasilkan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
berbasis pada 
hasil riset untuk 
kemanfaatan 
masyarakat 

Jumlah prototipe 
industri 

  Menghasilkan 
jalinan 
kerjasama yang 
sinergis dan 
berkelanjutan 
dengan mitra 

Jumlah produk 
inovasi 

TOTAL ANGGARAN  204.352.091.000 

 

Fokus atau arah kebijakan UTM tahun 2018 lebih mengarah pada pencapaian 

sasaran kemenristekdikti ke-1 dan ke-2 atau tujuan UTM ke-1 (menghasilkan 

lulusan yang profesional dan berdaya saing) serta ke-2 (Menghasilkan tata kelola 
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perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, responsibilitas, independensi dan 

fairness). Arah kebijakan tahun 2018 juga tercermin dalam pengalokasin dana di 

tahun tersebut. Gambar 2.4 memperlihatkan bahwa alokasi investasi sarana, 

prasarana, serta peningkatan kualitas pembelajaran memiliki porsi yang cukup 

besar. 

 

Gambar 2.4. Komposisi Pagu Anggaran UTM Tahun 2018 Berdasarkan 
Sasaran Kemenristekdikti 

 

Komposisi pagu anggaran UTM masih mengutamakan penguatan lembaga 

(Sasaran 2) yaitu 46% dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

mahasiswa pendidikan tinggi 46 % (Sasaran 1). Sedangkan alokasi untuk 

Meningkatkan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti 

(sasaran 3), Meningkatkan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan 

(sasaran 4), dan Menguatkan kapasitas inovasi (sasaran 5) tidak sampai 10%. 

 
c. Target Perjanjian Kinerja Rektor UTM Tahun 2018 

Perjanjian Kinerja (PK) Rektor UTM tahun 2018 merupakan nilai capaian 

indikator kinerja kunci (IKK) atau Indikator Kinerja Utama UTM yang ingin dicapai 

pada tahun tersebut. Sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis UTM 

2014-2019, maka PK Rektor di tahun 2018 dapat dilihat di Tabel 2.6. 

 

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Rektor UTM Tahun 2018 

 94,048,900,000 
, 46%  93,387,158,000 

, 46% 

 3,360,342,000 , 2% 

 13,555,691,000 , 6% 

Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4, 5



          

            

LAKIN UTM  2018 
      

www.trunojoyo.ac.id 

 

 

61 

Sasaran 
Kemenristekdikti 

Tujuan UTM IKK Target Tahun 2018 

Meningkatknya 
kualitas pembelajaran 
dan mahasiswa 
pendidikan tinggi 

Menghasilkan 
lulusan yang 
profesional dan 
berdaya saing 

(1) Jumlah mahasiswa 
berprestasi (regional, 
nasional dan 
internasional) 

80 Mahasiswa 

  (2) Persentase lulusan 
bersertifikat 
kompetensi dan 
profesi 

50% 

  (3) Persentase prodi 
terakreditasi minimal 
B 

65% 

  (4) Jumlah mahasiswa 
yang (berhasil) 
berwirausaha 

65% 

  (5) Persentase lulusan 
yang langsung bekerja 

70 Mahasiswa 

Meningkatkan 
kualitas kelembagaan 
Iptek dan Dikti 

Menghasilkan 
tata kelola 
perguruan tinggi 
yang transparan, 
akuntabel, 
responsibilitas, 
independensi 
dan fairness 

(1) Ranking PT Nasional 80 

(2) Akreditasi Institusi B 

(3) Jumlah Pusat 

Unggulan Iptek (PUI) 

1 PUI 

Meningkatkan 
relevansi, kualitas, 
dan kuantitas sumber 
daya Iptek dan Dikti 

Menghasilkan 
tata kelola 
perguruan tinggi 
yang transparan, 
akuntabel, 
responsibilitas, 
independensi 
dan fairness 

(1) Persentase dosen 
berkualifikasi S3 

35% 

(2) Persentase dosen 
bersertifikat pendidik 

95% 

(3) Persentase dosen 
dengan jabatan lektor 
kepala 

35% 

(4) Persentase dosen 
dengan jabatan guru 
besar 

2% 

Meningkatkan 
relevansi dan 
produktivitas riset 
dan pengembangan 

Menghasilkan 
hasil riset yang 
berkontribusi 
dalam 
peningkatan 
kualitas hidup 
masyarakat 
Menghasilkan 
jalinan 
kerjasama yang 
sinergis dan 
berkelanjutan 
dengan mitra 

(1) Jumlah publikasi 
internasional  

25 Judul 

(2) Jumlah HKI yang 
didaftarkan 
 

1 HKI 

(3) Jumlah sitasi karya 
ilmiah 
 

25 Judul 

(4) Jumlah prototipe R 
&D 
 

1 Prototipe 



          

            

LAKIN UTM  2018 
      

www.trunojoyo.ac.id 

 

 

62 

Menguatkan kapasitas 
inovasi 

Menghasilkan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
berbasis pada 
hasil riset untuk 
kemanfaatan 
masyarakat 

(1) Jumlah prototipe 

industri 

1 Prototipe 

  Menghasilkan 
jalinan 
kerjasama yang 
sinergis dan 
berkelanjutan 
dengan mitra 

(1) Jumlah produk inovasi 1 Produk 
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a. Capaian Kinerja Organisasi 

 Capaian kinerja merupakan sebuah prestasi kerja yang menggambarkan 

tingkat capaian target yang diperjanjikan antara Rektor Universitas Trunojoyo 

Madura dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Agar capaian 

kinerja dapat diketahui apakah sesuai dengan target dan harapan maka perlu 

dilakukan pengukuran kinerja. Untuk melakukan pengukuran kinerja salah satu 

komponen penilaian kinerja suatu organisasi atau instansi diatur dalam sistem 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).    

Tabel 3.1. Capaian Indikator Sasaran Menghasilkan Lulusan yang Profesional 
dan Berdaya Saing  

Sasaran Indikator Kinerja Utama 

Target 
 
 

Realisasi 
% 

 

(2018) 

Mutu calon 
mahasiswa baru 
meningkat 

Rasio jumlah calon mahasiswa 
yang ikut seleksi terhadap daya 
tampung 

1:9 1:6 75 

Semua lulusan 
memiliki nilai 
TOEFL minimal 
460 
  

Rata-rata Nilai TOEFL 
mahasiswa yang akan yudisium 

465 460 99 

Jumlah pelatihan bahasa inggris 
intensif bagi mahasiswa 
bidikmisi 

1 1 100 

Jumlah prestasi 
mahasiswa 
tingkat regional 
sekurang-
kurangnya 20, 
nasional 70, 
internasional 2 
  
  
  
  
  
  

Jumlah kegiatan pengembangan 
organisasi mahasiswa 

79 80 101 

Jumlah pelatihan kegiatan 
penalaran bagi mahasiswa 

28 85 304 

Jumlah artikel AI dan GT 10 15 150 
Jumlah kegiatan pengembangan 
minat dan bakat mahasiswa 

295 430 146 

Jumlah prestasi mahasiswa 
tingkat regional 

20 77 185 

Jumlah prestasi mahasiswa 
tingkat nasional 

70 183 261 

Jumlah prestasi mahasiswa 
tingkat internasional 

2 6 300 

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 
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Sasaran Indikator Kinerja Utama 

Target 
 
 

Realisasi 
% 

 

(2018) 

  Jumlah mahasiswa penerima 
beasiswa kerja UTM 

80 80 100 

Terbinanya soft 
skill, 
kepemimpinan 
dan jiwa 
kewirausahaan 
mahasiswa 

Jumlah pelatihan 
kewirausahaan 

7 7 100 

Jumlah pelatihan 
kepemimpinan 

28 28 100 

Jumlah Pelatihan Emotional and 
Spiritual Quatient (ESQ) 

1 1 100 

Pelaksanaan Mentoring 1 sks 1 sks 100 
Jumlah pembinaan karakter 
pada mahasiswa tingkat 1 di 
asrama mahasiswa UTM 

1 Tahun 1 Tahun 100 

Jumlah usulan proposal usaha 
mahasiswa 

80 105 131 

Persentase pinjaman modal 
yang kembali 

7% 0% 0 

Jumlah pembekalan soft skill 
bagi mahasiswa tingkat akhir 

6 3 50 

Masa tunggu 
kerja pertama 
dari lulusan 8 
bulan 

Masa tunggu kerja pertama dari 
lulusan 

8 Bulan 6 bulan 260 

Semua program 
studi telah 
melaksanakan 
kurikulum KKNI 

Jumlah prodi yang menerapkan 
kurikulum KKNI 

36 prodi 36 prodi 100 

30 prodi telah 
melaksanakan 
pembelajaran 
student center 
learning dan 
laboratory 
based education 

Persentasi prodi yang 
menerapkan metode 
pembelajaran student center 
learning dan laboratory based 
education 

30 prodi 30 prodi 10 

100% dari MK 
di masing-
masing prodi 
telah 
mempunyai RPS 
  

Tersusunnya Rencana 
Pembelajaran Semester untuk 
semua mata kuliah 

100 % 
dari MK 

di 
masing-
masing 
prodi 

85 % dari 
MK di 

masing-
masing 
prodi 

85 

Persentase matakuliah telah 
memiliki handout dan diktat 

100% 
dari MK 

di 
masing-
masing 
prodi 

75 % dari 
MK di 

masing-
masing 
prodi 

75 
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Sasaran Indikator Kinerja Utama 

Target 
 
 

Realisasi 
% 

 

(2018) 

40% MK 
disetiap prodi 
telah 
memanfaatkan 
fasilitas e-
learning 

Prosentase Mata Kuliah tiap 
prodi yang memanfaatkan 
fasilitas e-learning 

40 % dari 
MK 

sudah 
memanfa

atkan 
fasilitas 

e-
learning 

40 % dari 
MK 

sudah 
memanfa

atkan 
fasilitas 

e-
learning 

100 

40% dari MK di 
masing-masing 
prodi berbasis 
riset 

Prosentase perkuliahan 
berbasis riset 

40 % dari 
MK di 

masing-
masing 
prodi 

30 % dari 
MK di 

masing-
masing 
prodi 

75 

Rerata masa 
studi 
mahasiswa S1 
adalah 4 tahun 
2 bulan 

Rerata lulusan S1 
menyelesaikan kuliahnya tepat 
waktu 

4 tahun 2 
bulan 

4 tahun 2 
bulan 

100 

Rata-rata IPK 
mahasiswa 
lulusan S1 
adalah 3,3 

Rerata IPK mahasiswa lulusan 
S1 

3,3 3,3 100 

Produktifitas 
Lulusan 

Produktifitas Lulusan 0,175 0,175 100 

Persentase 
angka 
DO/keluar 
mahasiswa 
0.5% 

Persentase angka DO/keluar 
mahasiswa 

1% 1% 100 

Persentase 
dosen yang 
berkualifikasi 
doktor 35% 

Persentase dosen yang 
berkualifikasi Doktor (S3) 

35 % 25% 71 

Prosentase 
Jumlah PLP, 
Teknisi, 
Laboran 
terhadap 
jumlah 
laboratorium/st
udio/workshop
/bengkel 100% 

Prosentase Jumlah PLP, Teknisi, 
Laboran terhadap jumlah 
laboratorium/studio/workshop
/bengkel 

87% 40% 45 

Persentase guru 
besar 4% 

Persentase Guru Besar 4% 1% 25 

Meningkatnya 
kualifikasi 

Prosentase tenaga 
kependidikan yang memiliki 

100% 25% 25 
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Sasaran Indikator Kinerja Utama 

Target 
 
 

Realisasi 
% 

 

(2018) 

tenaga 
kependidikan 

sertifikat keahlian 

Jumlah prodi 
baru D3, S1 dan 
S2 13 program 

Jumlah program studi baru 13 5 38 

Tersedianya 
formulasi daya 
tampung 
mahasiswa 
sesuai dengan 
ketentuan dan 
ketersediaan 
sumberdaya 

Kebijakan formulasi daya 
tampung mahasiswa baru 

Ada Ada 100 

Terciptanya 
suasana 
akademik dan 
budaya mutu 
yang baik 

Pengembangan suasana 
akademik dan budaya mutu 
yang baik 

100 % 
Prodi 

100 % 
Prodi 

100 

Rasio jumlah 
mahasiswa 
terhadap 
jumlah dosen 
tetap 1:32 

Rasio jumlah mahasiswa 
terhadap jumlah dosen aktif 
dalam rumpun ilmu eksakta 

1:23 1:23 100 

Rasio jumlah mahasiswa 
terhadap jumlah dosen aktif 
dalam rumpun ilmu sosial 

1:32 1:42 78 

Tersedianya 
peta kebutuhan 
PLP, Tehnisi, 
dan Laboran 

Pemetaan kebutuhan PLP, 
Tehnisi, dan Laboran 

Ada Ada 100 

Terlaksananya 
audit mutu 
akademik 2 kali 
per tahun 

Jumlah kegiatan audit mutu 
akademik 

2 kali 
pertahun 

2 kali 
pertahun 

100 

Meningkatkan 
peringkat 
akreditasi prodi 
  

Jumlah prodi yang didampingi 
pada proses akreditasi 

4 12 300 

Meningkatkan peringkat 
akreditasi prodi 

A = 3; B = 
15, C = 

12 

A=4; 
B=19; 
C=10; 

akreditas
i 

minimum
=3 

120 

Semua prodi 
telah 
melakukan 
evaluasi 
pembelajaran 

prosentase prodi yang 
melakukan evaluasi 
Pembelajaran 

100% 70% 70 
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Sasaran Indikator Kinerja Utama 

Target 
 
 

Realisasi 
% 

 

(2018) 

Jumlah auditor 
akademik 50 
orang 

Jumlah Auditor akademik 50 28 56 

100% prodi 
telah diaudit 
akademik 

Persentase unit kerja/prodi 
yang diaudit akademik 

100% 
prodi 
telah 

diaudit 
akademi

k 

63.88% 64 

Meningkatnya 
kualitas 
penelitian 

Prosentase penelitian dasar 
(fundamental, Hikom dll) yang 
didanai 

50 % 53% 106 

Prosentase penelitian 
terapan(PHB, Stranas, MP3EI 
dll) yang didanai 

55 % 39% 71 

Perencanaan penelitian Road 
map 

penelitia
n di 

Pusat 
Penelitia
n (100% 

dr 
puslit/pu
sat studi 

yang 
ada) 

75% 75 

Standar keselamatan kerja, 
kesehatan, kenyamanan dan 
keamanan dalam pelaksanaan 
penelitian 

100% 
laborator
ium telah 
menerap

kan 
standar 

keselama
tan kerja, 
kesehata

n, 
kemyama
nan, dan 
keamana

n 

0% 0 

Standar mutu penelitian Standar 
mutu 

penelitia
n yang 
sudah 

diimplem

11 100 
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Sasaran Indikator Kinerja Utama 

Target 
 
 

Realisasi 
% 

 

(2018) 

entasikan 

Sistem monitoring internal SOP 
sistem 

monitori
ng 

internal 
sudah 
detail 
dan 

diaksana
kan dgn 

konsisten 

100% 100 

Laporan kinerja penelitian Sumber 
data 

berasal 
dari 

sistem 
informasi 
internal 

dan 
simlitab

mas, 
belum 

terintegr
asi 

100% 100 

Kriteria minimal penilaian 
proses dan hasil penelitian 

Tersusun 
dan 

tersosiali
sasikann

ya 
kriteria 
minimal 
penilaian 

proses 
dan hasil 
penelitia

n 

100% 100 

Prosentase penelitian yang 
dilaksanakan sesuai dengan 
jadwal dan sumberdaya yang 
telah direncanakan 

90 % 99% 110 

Prosentase penelitian yang 
memenuhi target luaran yang 
ditetapkan 

90 % 99% 110 
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Sasaran Indikator Kinerja Utama 

Target 
 
 

Realisasi 
% 

 

(2018) 

Evaluasi dan perbaikan Ada 
upaya 
tindak 
lanjut 

Ada 100 

Kode Etik Penelitian Kode etik 
telah 

disempur
nakan 

Sudah 100 

Jumlah artikel 
ilmiah yang 
dipublikasikan 
pada jurnal 
internasional 30 
artikel 

Jumlah artikel ilmiah yang 
dipublikasikan pada jurnal 
internasional 

30 58 193 

Jumlah jurnal 
yang 
terakreditasi 
sebanyak 4 

Jumlah jurnal yang terakreditasi 4 4 100 

Jumlah buku 
ajar/ teks yang 
dihasilkan 
(tingkat 
nasional) 31 
buku 

Jumlah buku ajar/ teks yang 
dihasilkan (tingkat nasional) 

31 43 139 

Jumlah buku 
ajar/ teks yang 
dihasilkan 
(tingkat 
internasional) 5 
buku 

Jumlah buku ajar/ teks yang 
dihasilkan (tingkat 
internasional) 

5 0 0 

Jumlah HAKI 
(Patent, Hak 
Cipta dll) 20 
HAKI 

Jumlah HAKI (Patent, Hak Cipta 
dll) 

20 26 130 

Pemakalah 
dalam 
pertemuan 
nasional 100 
orang 

Pemakalah dalam pertemuan 
nasional 

100 54 54 

Pemakalah 
dalam 
pertemuan 
internasional 50 
orang 

Pemakalah dalam pertemuan 
internasional 

60 78 130 

Tersedianya 
sarana dan 

Prasarana gedung yang berciri 
khas budaya Madura 

Terbangu
nnya 

Belum 
terbangu

0 
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Sasaran Indikator Kinerja Utama 

Target 
 
 

Realisasi 
% 

 

(2018) 

prasarana 
pendukung 
penelitian 
  

gedung 
pusat 

budaya 
Madura 

n 

Prosentase kegiatan penelitian 
yang menggunakan sarana dan 
prasarana sendiri 

16 % 20% 125 

Meningkatnya 
tata kelola 
penelitian untuk 
menjamin mutu 
penelitian 

Kelembagaan penjaminan mutu 
dan SDM 

Terlaksa
nanya 

kegiatan 
penjamin
an mutu 
penelitia

n 

Ya 100 

Website LPPM 75% data 
penelitia
n dapat 
diakses 
melalui 

web 

75% 100 

Rata-rata dana 
penelitian Rp. 3 
juta per dosen 
per tahun 

Jumlah dana penelitian dari 
UTM 

400 juta 1.2 
milyar 

297 

Jumlah dana penelitian dari 
DP2M 

2.5 
milyar 

1.2 
milyar 

51 

Jumlah dana penelitian lainnya 12.5 
milyar 

4.9 
milyar 

39 

Keterlibatan 
mahasiswa 
dalam 
penelitian 
dosen 

Keterlibatan mahasiswa dalam 
penelitian dosen 2 orang per 
penelitian 

2 
mahasis
wa pada 

75% 
penelitia

n 

50% 67 

Persentase 
proposal PKM 
yang didanai 

Persentase proposal PKM yang 
didanai 

40% 38% 95 

Terdiseminasik
annya hasil 
penelitian 
kepada 
stakeholder 

Diseminasi Hasil Penelitian Komersia
liasasi 2 

hasil 
penelitia

n 

2 100 

Angka 
partisipasi 
dosen dalam 
penelitian 36% 

Angka partisipasi dosen dalam 
penelitian 

36% 22% 61 
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Sasaran Indikator Kinerja Utama 

Target 
 
 

Realisasi 
% 

 

(2018) 

Terbentuknya 
kelompok 
peneliti sesuai 
dengan bidang 
kelimuan 

Kelompok peneliti masing-
masing 

kelompo
k peneliti 
mampu 

membuat 
15 

usulan 
penelitia

n 

15 100 

Terbentuknya 8 
puslit di LPPM 

Jumlah pusat-pusat studi/kajian 
pengembangan potensi lokal 
kualitas nasional dan 
internasional 

8 puslit 
di LPPM 

dan 
penamba

han 
pusat 

studi di 
prodi 

khususny
a prodi 

baru 

10 125 

Partisipasi 
laboran dan 
teknisi 2 orang 
per penelitian 

Partisipasi laboran dan teknisi 2 orang 
per 

penelitia
n 

2 100 

Jumlah 
kerjasama 
penelitian 96 
judul 

Jumlah kerjasama penelitian 96 13 14 

Jumlah artikel 
ilmiah yang 
dipublikasikan 
pada jurnal 
terakreditasi 25 
artikel 

Jumlah artikel ilmiah yang 
dipublikasikan pada jurnal 
terakreditasi 

25 13 52 

40% dari MK di 
masing-masing 
prodi berbasis 
riset 

Pengembangan prodi sesuai 
dengan standar dan terintegrasi 
dengan potensi Madura 

40% 42% 105 

Meningkatnya 
penerima 
manfaat 
kegiatan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
  

Hasil pengabdian yang 
diterapkan langsung 

9 15 167 

Diseminasi Hasil Pengabdian 
kepada masyarakat 

Tersosial
isasi ke 2 
Pemkab, 
Industri 

dan 
Bisnis 

4 200 
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Sasaran Indikator Kinerja Utama 

Target 
 
 

Realisasi 
% 

 

(2018) 

  tingkat 
Jawa 

Timur. 

Jumlah kelompok masyarakat 
penerima manfaat 

30 150 500 

Meningkatnya 
tata kelola 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
  
  
  
  
  
  
  

Perencanaan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat 

Ada Ada 100 

Standar mutu pengabdian 
kepada masyarakat 

Impleme
ntasi 11 
standar 

mutu 
pengabdi

an 
kepada 

masyarak
at 

10 91 

Sistem monitoring internal SOP 
sistem 

monitori
ng 

internal 
sudah 
detail 
dan 

dilaksana
kan 

dengan 
konsisten 

100% 100 

Laporan kinerja pengabdian 
kepada masyarakat 

Sumber 
data 

berasal 
dari 

sistem 
informasi 
internal 

dan 
simlitab

mas 

100% 100 

Kriteria minimal penilaian 
proses dan hasil pengabdian 
kepada masyarakat 

Tersusun 
dan 

tersosiali
sasikann
ya riteria 
minimal 
penilaian 

proses 

100% 100 
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Sasaran Indikator Kinerja Utama 

Target 
 
 

Realisasi 
% 

 

(2018) 

dan hasil 
pengabdi

an 

Prosentase pengabdian kepada 
masyarakat yang dilaksanakan 
sesuai dengan jadwal dan 
sumberdaya yang telah 
direncanakan 

90 % 100% 111 

Kelembagaan penjaminan mutu 
dan SDM 

Terlaksa
nanya 

kegiatan 
penjamin
an mutu 
pengabdi

an 
kepada 

masyarak
at 

Ya 100 

Website LPPM 75% data 
penelitia
n dapat 
diakses 
melalui 

web 

75% 100 

Jumlah artikel 
ilmiah yang 
dipublikasikan 
pada jurnal 
pengabdian 
sebanyak 15 
  

Jumlah artikel ilmiah yang 
dipublikasikan pada jurnal 
pengabdian 

15 4 27 

Jumlah makalah yang 
dipresentasikan pada seminar 

25 1 4 

Meningkatnya 
jejaring 
kerjasama 
bidang 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
  

Keterlibatan PT lain dalam 
pengabdian kepada masyarakat 

10 10 100 

Keterlibatan Pemda, Institusi 
bisnis atau industri 

8 13 162 

Meningkatnya 
kualitas dan 
kuantitas 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 

Kegiatan yang melibatkan lebih 
dari 2 disiplin ilmu 

22 28 127 

Jumlah dana pengabdian 
kepada masyarakat dari DP2M 

2.5 
milyar 

590 juta 23 

Jumlah dana pengabdian 
kepada masyarakat lainnya 

1.6 
milyar 

0 0 
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Sasaran Indikator Kinerja Utama 

Target 
 
 

Realisasi 
% 

 

(2018) 

Jumlah 
teknologi tepat 
guna, 
model/prototip
e, desain dan 
rekayasa sosial 
yang dihasilkan 
sebanyak 12 

Jumlah teknologi tepat guna, 
model/prototipe, desain dan 
rekayasa sosial 

12 3 25 

Jumlah Desa 
Binaan 
sebanyak 30 

Jumlah Desa Binaan 30 40 133 

20% kegiatan 
Pengabdian 
kepada 
menghasilkan 
modul 

Jumlah modul pelatihan 20% 
kegiatan 
Pengmas 
menghasi

lkan 
modul 

25% 125 

Angka 
partisipasi 
dosen dalam 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
sebesar 11% 

Angka partisipasi dosen dalam 
pengabdian kepada masyarakat 

11% 4% 40 

Terbentuknya 
kelompok 
pengabdi sesuai 
dengan 
bidangnya 

Kelompok pengabdi masing-
masing 

kelompo
k 

pelaksan
a mampu 
membuat 

15 
usulan 

pengabdi
an 

kepada 
masyarak

at 

10 67 

Terbentuknya 3 
lembaga 
pengabdian di 
bawah pusat 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 

Jumlah pusat-pusat pengabdian 
kepada masyarakat 

2 unit di 
bawah 
pusat 
PkM 

2 100 
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Sasaran Indikator Kinerja Utama 

Target 
 
 

Realisasi 
% 

 

(2018) 

Luas ruang 
dosen 4 m2 

Luas ruang dosen (m2 per 
dosen) 

Setiap 
dosen 

memiliki 
ruang 

minimal 
luas 4 m2 

Setiap 
dosen 

memiliki 
ruang 

minimal 
4.34 m2 

100 

Terpenuhi 
sarana dasar 
ruang dosen 

Prosentase pemenuhan sarana 
dasar ruang dosen 

100% 100% 100 

Rasio ruang 
kelas per 
mahasiswa 1.5 
m2 

Rasio ruang kelas per 
mahasiswa 

1:37 1:62 118 

Rasio ruang 
laboratorium 
per mahasiswa 
1.60 m2 
(menyesuaikan 
kebutuhan 
kurikulum) 

Rasio ruang laboratorium per 
mahasiswa 

1:60 1:77 111 

100% pagar 
keliling kampus 
sudah 
terbangun 

Prosentase terbangunnya pagar 
keliling kampus 

100% 95% 95 

Terdapat 
tanaman hias di 
semua 
lingkungan RKB 

Prosentase tanaman hias di 
sekeliling RKB 

100% 100% 100 

Pelaksanaan 
standar 
keamanan 
kampus 90% 

Prosentase pelaksanaan standar 
keamanan kampus 

90% 
standar 

terlaksan
a 

95% 105 

Pelaksanaan 
SOP 
Pengelolaan 
Sarana dan 
prasarana 
umum 90% 

Pelaksanaan SOP Pengelolaan 
Sarana dan prasarana umum 

SOP 
diimplem
entasikan 

980% 

SOP 
diimplem
entasikan 

90% 

100 

100% gazebo 
telah terbangun 

Prosentase jumlah gazebo 
sesuai hasil pemetaan 

100% 0% 0 

Jumlah judul 
buku per > 400 
judul (25 prodi) 

Kecukupan buku per prodi Jumlah 
judul 

buku per 
> 400 

judul (25 
prodi) 

36 prodi 144 
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Sasaran Indikator Kinerja Utama 

Target 
 
 

Realisasi 
% 

 

(2018) 

Jumlah buku 
ajar 229 judul 

Jumlah buku ajar 31 43 139 

Meningkatnya 
kondisi sarana 
prasarana yang 
mendukung 
kegiatan 
akademik dan 
non akademik 
  
  
  
  

Jumlah jurnal ilmiah yang 
dilanggan 

120 
jurnal 

terakredi
tasi/ 

bereputa
si 

internasi
onal 

144 
jurnal 

terakredi
tasi/ 

bereputa
si 

internasi
onal 

120 

Jumlah jurnal ilmiah online 
yang dilanggan 

120 
jurnal 

on-line 

180 
jurnal 
online 

150 

Pengadaan peralatan 
laboratorium 

2 
laborator
ium telah 
tersertifi

kasi 
Komite 

Akreditas 
Nasional 

1 
laborator

ium 

50 

Ketersedian paralatan 
pendidikan 

100% 
kebutuha

n 
peralatan 
pendidik

an 
terpenuh

i 

  

Ketersediaan sarana 
keselamatan 

   

Terselenggaran
ya tata kelola 
perguruan 
tinggi yang baik 
  
  
  
  

Indeks Kepuasan jasa layanan Dilaksan
akan 

indeks 
kepuasan 

jasa 
layanan 
seluruh 

unit 

70% 70 

Transparansi pengelolaan 
keuangan 

Terpubli
kasi 

dokumen 
POK, 

Progres 
Serapan 
dan lakip 

Terpubli
kasi 

dokumen 
POK, 

Progres 
Serapan 
dan lakip 

100 
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Sasaran Indikator Kinerja Utama 

Target 
 
 

Realisasi 
% 

 

(2018) 

melalui 
web 

universit
as 

kepada 
semua 
civitas 

Sistem reward dan punishment Karyawa
n 

berpresta
si tingkat 
nasional 

(10 
besar) 

0 0 

Sistim promosi dan mutasi 
kepegawaian 

Terdapat 
SOP dan 
pelaksan

aan 
sistem 

promosi 
dan 

mutasi 
secara 

berkelanj
utan 

Ada 100 

Adanya dokumen tata pamong OTK dan 
Statuta, 
Renstra 

Univ 
diperbar

ui 

OTK, 
Renstra, 
statuta 

100 

Terciptanya 
pengelolaan 
anggaran yang 
transparan, 
akuntabel dan 
efisien 
  

Penyusunan rencana kerja dan 
anggaran tahunan perguruan 
tinggi 

1 1 100 

Evaluasi tingkat ketercapaian 
standar satuan biaya 
pendidikan tinggi pada setiap 
akhir tahun anggaran 

Penyusu
nan 

LAKIP 
tepat 

waktu 

Penyusu
nan 

LAKIP 
tepat 

waktu 

100 

Terciptanya 
sistem dan 
layanan 
kehumasan 
yang baik 
  
  

Jumlah media informasi dan 
promosi 

8 8 100 

Jumlah kerjasama dengan pers 
dan institusi kehumasan lainnya 

10 4 40 

Frekwensi up dating web 20 kali 
per bulan 

15 kali 
per bulan 

75 

Tersedianya 
jumlah tenaga 
IT sampai di 
tingkat 

Jumlah tenaga IT di Program 
Studi 

39 
tenaga 

kontrak 
IT di 

8 tenaga 
IT di 

prodi dan 
unit kerja 

20 
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Sasaran Indikator Kinerja Utama 

Target 
 
 

Realisasi 
% 

 

(2018) 

prodi/unit kerja 
sebanyak 39 
orang 

prodi dan 
unit kerja 

Terdapat 12 
Sistem 
Informasi yang 
terintegrasi 

Optimalisasi pemanfaatan 
sistem informasi 

50 50 100 

Terdapat 174 
titik hotspot di 
lingkungan 
kampus 

Cakupan jaringan komputer dan 
koneksi internet 

174 titik 
hotspot 

125 titik 71 

Peringkat 
Perguruan 
Tinggi di 
Webometric 
Indonesia 50 

Optimalisasi pemanfaatan 
portal/web 

Peringkat 
50 

Peringkat 
50 

100 

Tersedianya 
SOP 
perencanaan, 
pelaksanaan, 
evaluasi dan 
penilaian 
pembelajaran 

Prosentase ketersedian SOP 
perencanaan, pelaksanaan, 
evaluasi dan penilaian 
pembelajaran 

Tersedia Tersedia 100 

Jumlah auditor 
non akademik 
33 orang 

Jumlah auditor non akademik 33 13 39 

Semua unit 
kerja telah 
diaudit 
operasional 
(keuangan, 
SDM, BMN), 
Kerjasama dan 
Kemahasiswaan 

Persentase unit kerja/prodi 
yang diaudit non akademik 

Semua 
unit kerja 

telah 
diaudit 

operasio
nal 

(keuanga
n, SDM, 
BMN), 

Kerjasam
a dan 

Kemahas
iswaan 

Semua 100 

1 unit kerja 
tersertifikasi 
ISO 

Jumlah proposal pengajuan ISO 3 2 75 

Meningkatnya 
kualitas dan 
kuantitas 

Jumlah MoU Internasional 7 12 171 
Jumlah MoU dengan 
pemerintahan 

80 101 126 
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Sasaran Indikator Kinerja Utama 

Target 
 
 

Realisasi 
% 

 

(2018) 

kerjasama 
  
  
  
  

Jumlah MoU dengan lembaga 
swasta dan lainnya 

55 14 25 

Jumlah MoU dengan Perguruan 
tinggi 

30 27 90 

Prosentase MoU yang 
ditindaklanjuti 
 
 

50% 64% 106 

Terpenuhinya 
kerjasama 
bidang 
akademik 
dengan 
perguruan 
tinggi lain  

Terdapat 20 MoU dengan 
perguruan tinggi dalam negeri  

30 27 90 

Terdapat 15 MoU dengan 
perguruan tinggi luar negeri 

7 12 171 

Terdapat minimal 20 kegiatan 
kerjasama terkait dengan 
tridarma perguruan tinggi 
dalam negeri 

30 27 90 

Terdapat minimal 15 kegiatan 
kerjama terkait dengan 
tridarma perguruan tinggi luar 
negeri 

7 12 171 

Terpenuhinya 
kerjasama 
bidang 
akademik 
dengan bidang 
usaha lainnya 

Terdapat 80 MoU dengan 
instansi/ bidang usaha lainnya 

80 101 126 

Terdapat minimal 80 kegiatan 
bidang akademik dengan 
instansi/ bidang usaha lainnya 

80 101 126 

Terpenuhinya 
kerjasama 
bidang non 
akademik 
dengan 
perguruan 
tinggi lain 

Terdapat 20 MoU dengan 
perguruan tinggi dalam negeri  

30 27 90 

Terdapat 15 MoU dengan 
perguruan tinggi luar negeri 

7 12 171 

Terdapat minimal 20 kegiatan 
kerjasama non akademik 
dengan perguruan tinggi dalam 
negeri 

20 0 0 

Terdapat minimal 15 kegiatan 
kerjasama non akademik 
dengan perguruan tinggi luar 
negeri 

15 0 0 

Terpenuhinya 
kerjasama 
bidang non 
akademik 
dengan bidang 
usaha lainnya 

Terdapat minimal 90 kegiatan 
bidang non akademik dengan 
instansi/ bidang usaha lainnya 

90 39 43 
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Berdasarkan indiaktor kinerja utama  yang ditetapkan untuk menghasilkan 

lulusan yang professional dan berdaya saing (170 indikator), terdapat yang 

berhasil 52 indikator yang belum tercapai dengan baik. Beberapa  diantaranya 

meliputi : 

1. Rasio jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung 

masih di bawah target. Target yang ditetapkan sebesar 1:9 sedangkan 

capainnya hanya 1:6. Hal ini mengindikatorkan bahwa UTM harus melakukan 

kegiatan promosi atau kegiatan lain  untuk meningkatkan daya panggilnya 

2. Nilai toefl mahasiswa dalam target 465 tapi realisasinya rata-rata hanya 

sebesar 460 

3. Pembekalan softskill bagi mahasiswa tingkat akhir sebanyak 6 hanya 

terealisasi sebanyak 3. Ke depan UTM perlu meningkatkan jumlah softskill 

yang akan dibekalkan pada mahasiswa, dengan cara peningkatan kinerja LSP. 

4. Prosentase perkuliahan berbasis riset masih mencapai 75% dari target yang 

ditetapkan. Perlu adanya evaluasi tentang perkulihan berbasis riset.  

5. Tenaga PLP, dan teknisi laboratorium di UTM masih sangat kurang. Sehingga 

dibutuhkan pengajuan penambahan jumlah tenaga PLP dan teknisi 

laboratorium 

6. Prosentase guru besar masih terbatas 

7. Masih terbatasnya tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat profesi. 

8. Jumlah prodi yang melakukan evaluasi pembelajaran hanya berkisar antara 

60 sampai 70 persen saja. Efektifitas penjaminan mutu prodi harus 

ditingkatkan untuk masa2 yang akan datang. 

9. Jumlah buku teks skala internasional yang dihasilkan masih belum ada 

10. Perlu peningkatan kerjasama di bidang penelitian, terutama dengan lembaga 

atau institusi penelitian diluar negeri 

 

b. Realisasi Anggaran 

Pada Tahun 2018, Universitas Trunojoyo Madura mendapat alokasi 

anggaran belanja sebesar Rp. 204.352.091.000,-. Sebagian besar atau 61,17% 
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berasal dari anggaran Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) dan 38,83% adalah 

anggaran Rupiah Murni (RM) seperti ditunjukkan pada gambar 3.4 dibawah ini  

 

Sumber: OM-SPAN diolah 

Gambar 3.4. Grafik Komposisi Alokasi Belanja Tahun 2018 berdasarkan 
Sumber Dana 

 

Secara rinci, alokasi sumber dana belanja adalah sebagai berikut : 

Belanja Rupiah Murni (RM) : Rp   79.350.171.000,- 

Belanja PNBP    : Rp 125.001.920.000,- 

Realisasi Belanja sampai dengan periode 31 Desember 2018 sebesar Rp. 

182.461.442.521,- atau 89,29% dari pagu yang dianggarkan. Dilihat nilai 

serapannya, dari 2 sumber dana tersebut menunjukkan bahwa serapan dari 

belanja PNBP sebesar 57,26%, dan RM sebesar 42,74%. 

 

38.83% 

61.17% 

Rupiah Murni

PNBP
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20.00%

40.00%
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Gambar 3.5. Grafik Komposisi Penerimaan Anggaran UTM Tahun Anggaran 
2018 

Rincian realisasi belanja dari sumber dana adalah sebagai berikut :  

1. Belanja Rupiah Murni (RM) :  Rp. 77.977.687.384,-  

2. Belanja PNBP   :  Rp. 104.483.755.137,-  

 

b.1. Realisasi Belanja  

Pada Tabel 3.1 dibawah ini menyajikan Realisasi belanja UTM TA 2018, 

dimana secara keseluruhan adalah sebesar 89,29%, dengan realisasi per unit 

terbesar diraih oleh Fakultas Ilmu Pendidikan yaitu 99,04% dan terendah adalah 

LPPM 69,91%. Dari 15 Fakultas/Lembaga/Biro dan Unit Pelaksana Teknis yang 

ada seperti ditunjukkan pada tabel di bawah, yang mana terdapat 9 (sembilan) 

unit dengan serapan diatas 90 persen. Untuk LPPM yang serapannya masih 

dibawah 70% dikarenakan terdapat alokasi anggaran kerjasama yang tidak dapat 

terlaksana secara keseluruhan, karena dari pemberi dana kerjasama baru 

dicairkan pada akhir bulan Desember 2018. 

 
Tabel 3.16. Daftar Realisasi Anggaran TA 2018 di UTM 

No. Fakultas/Unit Pagu 
% dari Total 

Pagu 
Anggaran 

Realisasi 
% Realisasi 

dari Pagu 
Anggaran 

1 Fakultas Pertanian 2.800.605.000 1,37% 2.596.420.243 92,71% 

2 Fakultas Hukum 2.841.950.003 1,39% 2.722.429.321 95,79% 

3 
Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis 

5.281.175.009 2,58% 4.973.152.072 94,17% 

4 Fakultas Teknik 4.760.508.000 2,33% 4.298.381.683 90,29% 

5 
Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu 
Budaya 

3.182.815.000 1,56% 3.070.469.251 96,47% 

6 
Fakultas Ilmu 
Pendidikan 

3.478.760.000 1,70% 3.445.329.625 99,04% 

7 Fakultas Keislaman 1.265.900.000 0,62% 1.102.975.180 87,13% 

8 BUK 157.915.691.188 77,28% 141.751.676.728 89,76% 

9 BAK 9.481.798.000 4,64% 8.367.958.175 88,25% 

10 LPPM 9.379.102.000 4,59% 6.557.086.831 69,91% 

11 LP3MP 1.333.600.000 0,65% 1.130.785.031 84,79% 

12 Perpustakaan 434.939.000 0,21% 344.305.189 79,16% 

13 TIK 1.245.247.800 0,61% 1.164.789.141 93,54% 
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14 Lab. Terpadu 500.000.000 0,24% 486.132.101 97,23% 

15 Bahasa 450.000.000 0,22% 449.551.950 99,90% 

Total 204.352.091.000 100,00% 182.461.442.521 89,29% 

 
 Selama periode Januari sampai dengan Desember 2018, Realisasi 

Belanja Universitas Trunojoyo Madura tahun anggaran 2018 sebesar 

Rp.182.461.442.521,-. Realisasi belanja yang paling besar adalah belanja pegawai 

(99,17%), selajutnya belanja modal (86,81%) dan terakhir belanja barang 

(85,50%). 

 
Tabel 3.17. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja 

Jenis Belanja Pagu Realisasi %

Belanja Pegawai 49.915.171.000    49.501.983.946    99,17%

Belanja barang 84.615.920.000    72.348.842.400    85,50%

Belanja Modal 69.821.000.000    60.610.616.175    86,81%

204.352.091.000 182.461.442.521 89,29%  

Dari tabel realisasi per jenis belanja tersebut dapat digambarkan pada grafik 

berikut ini : 

 

Gambar 3.6. Grafik Realisasi Anggaran UTM per Jenis Belanja Tahun 
Anggaran 2018 

 

Dilingkungan Universitas Trunojoyo Madura terdapat 7 (tujuh) fakultas, 2 (dua) 

biro, 2 (dua) lembaga dan 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang 

menjalankan kebijakan pimpinan pada bidang akademik, kemahasiswaan, 

keuangan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama. 

27.13% 

39.65% 

33.22% 

Belanja Pegawai

Belanja barang

Belanja Modal
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Perbandingan anggaran dan realisasi per fakultas/biro/lembaga/UPT dapat dilihat 

pada tabel 3.4 dibawah ini : 

 

Gambar 3.7. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran UTM Tahun 
Anggaran 2018 
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b.2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kemenristekdikti 

 Adapun realisasi anggaran Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2018 

Berdasarkan 5 Sasaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

ditunjukkan pada tabel dan gambar grafik dibawah ini: 

Tabel 3.18. Pagu Anggaran Pengembangan UTM Tahun 2018 Berdasarkan 
Tujuan dan Indikator Kinerja Kunci UTM 

Sasaran 
Kemenristekdik

ti 
Tujuan UTM IKK Nama Program Realisasi Anggaran 

Meningkatknya 
kualitas 
pembelajaran dan 
mahasiswa 
pendidikan tinggi 

Menghasilkan 
lulusan yang 
profesional dan 
berdaya saing 

(1) Jumlah 
mahasiswa 
berprestasi 
(regional, 
nasional dan 
internasional) 

(2) Persentas
e lulusan 
bersertifikat 
kompetensi dan 
profesi 

(3) Persentas
e prodi 
terakreditasi 
minimal B 

(4) Jumlah 
mahasiswa 
yang (berhasil) 
berwirausaha 

(5) Persentas
e lulusan yang 
langsung 
bekerja 

(1)Program 
Peningkatan 
Kompetensi 
Mahasiswa 
dan Lulusan 

(2) Program 
Pengembanga
n Sarana dan 
Prasarana 
Penunjang 
Pendidikan 

          
     81.539.366.819  

 
 
 
 
 
 
  

Meningkatkan 
kualitas 
kelembagaan 
Iptek dan Dikti 

Menghasilkan 
tata kelola 
perguruan tinggi 
yang transparan, 
akuntabel, 
responsibilitas, 
independensi 
dan fairness 

(1) Ranking 
PT Nasional 

(2) Akreditasi 
Institusi 

1.  Program 
Penguatan 
Tata Kelola 

2.  Program 
Penguatan 
Administrasi, 
Kelembagaan, 
dan Keuangan 

3.  Program 
Optimalisasi 
Penjaminan 
Mutu 

4.  Program 
Penguatan, 
Pendayagunaa
n dan 
Pengintegrasia
n Sistem 
Informasi 

 
     88.797.399.418  
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Meningkatkan 
relevansi, 
kualitas, dan 
kuantitas sumber 
daya Iptek dan 
Dikti 

Menghasilkan 
tata kelola 
perguruan tinggi 
yang transparan, 
akuntabel, 
responsibilitas, 
independensi 
dan fairness 

(1) Persentas
e dosen 
berkualifikasi 
S3 

(2) Persentas
e dosen 
bersertifikat 
pendidik 

(3) Persentas
e dosen dengan 
jabatan lektor 
kepala 

(4) Persentas
e dosen dengan 
jabatan guru 
besar 

Program 
Peningkatan 
kualitas dan 
kuantitas Dosen 
dan Tenaga 
Kependidikan 

           
       2.264.684.965  

 

Meningkatkan 
relevansi dan 
produktivitas 
riset dan 
pengembangan 

Menghasilkan 
hasil riset yang 
berkontribusi 
dalam 
peningkatan 
kualitas hidup 
masyarakat 
Menghasilkan 
jalinan 
kerjasama yang 
sinergis dan 
berkelanjutan 
dengan mitra 

(1) Jumlah 
publikasi 
internasional  

(2) Jumlah 
HKI yang 
didaftarkan 

(3) Jumlah 
sitasi karya 
ilmiah 

(4) Jumlah 
prototipe R & D 

(5) Jumlah 
Pusat Unggulan 
Iptek (PUI) 

Program 
Penjalinan 
Kerjasama 
Program 
Penguatan 
Penelitian 
Program 
Penguatan 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 

                
10.008.524.211  

    

Menguatkan 
kapasitas inovasi 

Menghasilkan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
berbasis pada 
hasil riset untuk 
kemanfaatan 
masyarakat 

Jumlah prototipe 
industri 

  Menghasilkan 
jalinan 
kerjasama yang 
sinergis dan 
berkelanjutan 
dengan mitra 

Jumlah produk 
inovasi 

TOTAL ANGGARAN  182,609,975,413 
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Gambar 3.8. Komposisi Realisasi Anggaran UTM Tahun 2018 Berdasarkan 
Sasaran Kemenristekdikti 

 
Dari pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan realisasi capaian kinerja 

Universitas Trunojoyo Madura berdasarkan Sasaran Kementerian Riset, Teknologi 

dan Pendikan Tinggi yang ditunjukkan pada gambara grafik diatas bahwasannya 

Komposisi realisasi anggaran UTM pada sasaran 1 yaitu Meningkatknya kualitas 

pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi sebesar 45% dan pada sasaran  2 

yaitu Meningkatkan kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti tersealisasi anggaran 

sebesar 49% sedangkan pada sasaran 3 yaitu  Meningkatkan relevansi, kualitas, 

dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti anggaran yang terealisasi sebesar 1%. 

Dan terakhir pada sasaran 4 yaitu Meningkatkan relevansi dan produktivitas riset 

dan pengembangan, dan sasaran 5 yaitu menguatkan kapasitas inovasi  terealisasi 

anggaran sebesar 5% dari total seluruh realisasi anggaran UTM berdasarkan 

sasaran dari Kemristekdikti. 

 81,539,366,819 , 
45%  88,797,399,418 , 

49% 

 2,264,684,965 , 1% 
 10,008,524,211 , 

5% 

Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4, 5



          

            

LAKIN UTM  2018 

      
www.trunojoyo.ac.id 

 

 

 
88 

 
 

 

 

 

 Capaian kinerja Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Tahun 2018 

dilaporkan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara tridharma 

perguruan tinggi dan mengacu kepada Rencana Strategis Universitas Trunojoyo 

Madura Tahun 2014-2018. Segala kelebihan dan kekurangan yang tercermin 

dalam capaian indikator kinerja utama telah dijelaskan secara rinci. 

Tahun 2018 merupakan tahun kelima Universitas Trunojoyo Madura 

melaksanakan Renstra 2014-2018. Capaian sasaran umum Universitas Trunjoyo 

Madura yang terbesar yaitu Menghasilkan Jalinan Kerjasama yang Sinergis dan 

Berkelanjutan dengan Mitra.  

Target sasaran yang ditetapkan untuk Tahun 2017 secara umum sudah 

tercapai, bahkan ada yang melebihi dari target yang ditetapkan. Untuk indikator 

yang belum atau kurang terpenuhi Universitas Trunojoyo Madura akan berupaya 

untuk berkoordinasi dengan seluruh unit yang ada. Pencapaian output sangat 

perlu disenergikan dengan kebijakan dan program Kementerian Ristekdikti serta 

semua stakeholder. 

Dengan dukungan seluruh civitas Universitas Trunojoyo Madura yang 

memiliki kesamaan visi dan misi serta kesamaan persepsi, Universitas Trunojoyo 

Madura akan terus meningkatkan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban dalam 

melaksanakan Renstra Universitas Trunojoyo Madura 2014-2018 dan tugas pokok 

dan fungsi Universitas Trunojoyo Madura sebagai penyelenggara tridharma 

perguruan tinggi akan dapat terlaksana dengan baik. Prestasi yang sudah dicapai 

sejauh ini agar dipertahankan dan terus ditingkatkan.  

 

BAB IV. PENUTUP 


