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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 
 
 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan 
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: 

 
Nama : Riskiyana Prihatiningsih, S.Pd, M.Pd 

Jabatan : Dosen Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan 
(FIP) 

   

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

   
Nama : Dr. Maisyaroh, M.Pd 

Jabatan : Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) 
   

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 
 

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK 

PERTAMA. 

 

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

   

  Malang, 3 Februari 2020 

PIHAK KEDUA, 
 
 
 
 
 

Dr. Maisyaroh, M.Pd 

 PIHAK PERTAMA, 
  
 
  
 
 

Riskiyana Prihatiningsih, S.Pd, M.Pd 
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TARGET KINERJA 

No. 
Sasaran 
Kinerja 

Indikator Kinerja Satuan Target 

1 

Meningkatnya  
tata  kelola  
satuan  kerja  
di lingkungan 
Ditjen 
Pendidikan 
Tinggi 
 
 

Menjadi anggota dalam suatu 
panitia/badan Pada Perguruan Tinggi 
sebagai anggota 

SK 1 

 
Membina kegiatan mahasiswa di 
bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan 

SK 1 

2 

Meningkatnya 
kualitas 
kurikulum dan 
pembelajaran 
 

Membimbing Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Praktek Kerja Nyata (PKN) 
Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

SK 1 

Melaksanakan perkuliahan/tutorial 
dan membimbing menguji serta 
menyelenggarakan pendidikan di 
laboratorium praktek keguruan 
bengkel studio/kebun 
percobaan/teknologi pengajaran dan 
praktek lapangan untuk 10 sks 
pertama 

SKS 10 

Melaksanakan perkuliahan/tutorial 
dan membimbing menguji serta 
menyelenggarakan pendidikan di 
laboratorium praktek keguruan 
bengkel studio/kebun 
percobaan/teknologi pengajaran dan 
praktek lapangan untuk 2 sks 
berikutnya 
 

SKS 10 

Mengembangkan bahan pengajaran 
buku ajar 
 

buku 1 

3 

Meningkatnya 
kualitas dosen 
pendidikan 
tinggi 
 

Memberi pelayanan kepada 
masyarakat atau kegiatan lain yang 
menunjang pelaksanaan tugas umum 
pemerintahan dan pembangunan 
berdasarkan fungsi/jabatan 
 

kegiatan 1 

Memberi latihan/penyuluhan 
/penataran ceramah pada masyarakat 

kegiatan 1 
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terjadwal/terprogram dalam satu 
semester atau lebih tingkat lokal 

Menghasilkan karya ilmiah hasil 
penelitian atau hasil pemikiran yang 
dipublikasikan melalui seminar 
disajikan secara Internasional 

artikel 2 

  

Menghasilkan karya ilmiah hasil 
penelitian atau hasil pemikiran yang 
dipublikasikan dalam Jurnal/ Majalah 
Nasional terakreditasi 

artikel 2 

 

  Malang, 3 Februari 2020 

Wakil Dekan II, 
 
 
 
 
 

Dr. Maisyaroh, M.Pd 

 Dosen, 
 
 

 
 
 
Riskiyana Prihatiningsih, S.Pd, M.Pd 

      
 


