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Dengan
Sekretaris Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi
pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggl Wilayah XIll

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :Suhafti

Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerla jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi
pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran,
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Target Kinerja

# Sasaran Kegiatan lndikator Kineria Kegiatan

1 [5 1] lYeninqkatnya
kualitas layanan
Lem baga Layanan
Pendidikan Tinggi
(LLD rKTr)

llKU 1.11 Persentase layanan LLDIKTI yang tepat
waktu.

82

llKU 1.21 Persentase PTS dengan peringkat
akreditas unggul, mempunyai lebih dari 3.000
(tiga r bu) mahasislva yang terdaftar, atau
meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi
dengan PTS lain.

16.34

2 [5 2] Meningkatnya
ef ektivitas sosial isasi
kebijakan pendidikan
tinggi

57 .69

llKU 2.21 Persentase PTS yang implementasi
kebijakan antiintoleransi, antlkekerasan seksual,
antiperundungan, dan antikorupsi,

57,69

l lS 3l Mening katnya
inovasi perg uruan tinggi
dalam rangka
menrngkatkan mutu
pendidikan

IlKU 3,1] Persentase PTS yang berhasil
meningkatkan kinerja dengan meningkatkan
jumlah dosen yanq berkegiatan tridarma di luar
kampus dan jumlah program studi yang bekerja
sama dengan mitra,

57.69

[]KK 4.11 Predikat SAKIP BB

flKK 4.21 N lai Kinerla Anggaran atas Pelaksanaan
RKA.I(t

91.01

Target
PerjanJian

Kinerja 2022

llKU 2.11 Persentase PTS yang memiliki lebih dari
30% (tiga puluh persen) mahasiswa 51 dan
D4lD3lD2 yang 'nenghabiskan paling sedikit 20
(dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau
meraih prestasi paling rendah tingkat nasional,

4 [5K 4] Meningkatnya tata
kelola LLDlfil



No Kode Nama Kegiatan Alokasi

1 4112 Pembinaan Kelembagaan Pend idikan Tinggi Rp.23.836.242.000

2 6392 Rp. 128.200.413.000

TOTAL Rp, 152,035.6s5.000II
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