
PERIANJIAN KINERJA TAHUN 2O2O

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasi1, yang bertanda tangan di bawah ini:

Narna : Prof.Dr. Markus Diantoro, MSi
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. AH. Rofi uddin, M.Pd
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

Selaku atasan pihak pertama, selanjukrya 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 perencaruan. 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 pemhrian penghargaan dan sanksi.

Malang,29 Janual"J,202D

M, Pihak

M.Pd Prof. Dr. Markus Diantoro, MSi
/
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LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2O2O

KETUA LEMBAGA PENELTTIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

DENGAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TARGETKINERJA

Sasaran
Stratogis

fargct
UNI

fargct
Unit

I,P2IVI

Meningkatnya
kualitas
pembelajaran
melalui
penerapan
pembelajaran
inovatif
dengan
mengoptimalkan
pemanfaatan
teknologi dan
kualitas lavanan
kemahasiswaan.
\,Ieningkatnl'a
kualitas dan
kuantilas
penelitian ilmu
pengetahuan,
teknologi,
dan seni serta
bidang
kependidikan
yang bermanfaat
bagi
pengembangan
ilmu
dan
kesejahhraan
masyarakaL

Jumlah dosen yang brlibat
dalam kegiatan ilmiah
intemasional

Jumlah bahan ajar ber-ISBN
berbasis penelitian pada tahun
berjalan

Jumlah mahasiswa yang
berwirausaha

|umlah penelitian dosen yg
didanai DRPM

fumlah penelitian dosen dengan
sumber pendanaan luar negeri

Jumlah penelitian dosen dengan
sumber pendanaan dalam negeri
selain oleh UM (DRPM, Iembaga
Pemerinta[ dan Sponsor
lainnya)

Jumlah penelitian dosen yg
didanai non-DRPM/ Ditlitabmas
(UM, Mandiri, t embaga
Pemerintah lainny4 dan Sponsor
lainnya)
Nilai pendanaan penelitian di
luar hibah DRPM/ Ditlitabmas
(UM, Mandiri, Lembaga
Pemerintah lainnya, dan Sponsor
lainnya)
Ral.a-mta dana penelitian per
prodi per dosen per tahun

255

82

300

255

82

JUU

30_?0

31

124

1100

40

31

^t24

1100

40
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Sasaran
Strategis

l arget
u1\,t

I arget
Unit

I-P2NI

I arget
Koordinatif

t,P2I\I

fumlah kekayaan inhlektual
yang didaftarkan pada tahun
berialan

Jumlah HKI luaran penelitian
yang granted pada tahun
berjalan

Jumlah pabn granEd pada tahun
berjalan

Jumlah paEn yang diajukan
pada tahun berjdan

Jumlah prototipe penelitian dan
pengem bangan (Research and
Development)

Jumlah buku
referensi/ m onogra f,/bookcha pter
yang diterbitkan pada tahun
berjalan
Luaran penelitian dan PkM yang
dihasilkan mahasiswa, baik
secara mandiri atau bersama
DTPS dalam 3 tahun terakhir.

fumlah ke{asama F€nelitian
yang dilakukan dengan DU/DI

Jumlah keriasama penelitian
dengan institusi di luar negeri

Jumlah kerjasama penelitian
dengan lembaga pemerintah

Jumlah kerjasama penelitian
dengan unil'ersitas di dalam
negeri atau lembaga riset non
pemerintah
Nilai Kontrak Kegiatan Non
Penelitian (Miliar)

Nilai Pendapatan Hasil Unit
Bisnis (Miliar)

Nilai pendanaan dari Pemda atau
Kementrian non-DIKTI 1,arg
digunakan untuk mendukung
kegiatan penelitian,
pengembangan, dan inovasi per
tahun (Juta)

3

3,6

18

750

600

4U

60

45

80

5500

750

500

60

45

80

5500

1_2

22

7"1

7"1

5

9

9

12

22

7-l

77

1818

18

500 500 500

Inclikator Kinerja
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Sasaran
Strategis

farget
u1\4

I arg,et
Unit

I-P2NT

'fargct

Koordinatif
I,P2NI

50

55

75

50

725

50

100

1000

75

50

75

125

50

325

100

100u

525625

325

Indikakrr Kineria

Nilai pendanaan dari pihak
swasta yang digunakan untuk
mendukung kegiatan penelitian,
pengembangary dan inovasi per
tahun (iuta)
Nilai pendapatan hasil
komersialisasi produk inovasi
pada tahun berialan (iuta)

Jumlah perusahaan pemula
(startup atau spin-off) berbasis
teknologi yang berdiri dengan
dukungan pendanaan dan
pendampingan UM
Jumlah unit usaha/kegiatan yang
memiliki kegiatan berwirausaha
berbasis penelitian,
pengembangan dan inovasi.

Jumlah judul karya ilmiah hasil
penelitian yang d ipublikasikan
pada jurnal intemasional
terindeks Scopus pada tahun
berjalan

Jumlah judul karya ilmiah hasil
penelitian yang dipublikasikan
pada jurnal intemasional
terindeks WoS pada tahun
berjalan
Tumlah judul karya ihniah hasil
penelitian yang dipublikasikan
pada prosiding intemasional
terindeks Scopus

Jumlah judul karya ilmiah hasii
penelitian yang dipublikasikan
pada iumal internasional
terindeks selain Scopus pada
tahun berjalan

Jumlah iudul karya ilmiah hasil
penelitian yang d ipublikasikan
pada prosiding internasional
terindeks selain Scopus

Jumlah judul karya ilmiah hasil
penelitian yang d ipublikasikan
pada jurnal nasional terakreditasi
pada tahun berjalan

5
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l arget
ul\{lndikator Kineria

925

650

9500

30000

425

70

n
2

2

100

280

23

100

q73

21

8

1I

22

5

2l

8
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Sasaran
Strategis

'I arget
Unit

LP2lvt

l arBet
Koordinatif

I P2NI

fumlah judul karya ilmiah hasil
penelitian yang dipublikasikan
pada prosiding kegiatan ilmiah
Nasional

lumlah judul karya ilmiah hasil
penelitian yang dipublikasikan
terindeks Ivf icrosof t Academic
pada tahun be4alan

fumlah sitasi karya ilmiah
lrerdasarkan SCOPUS kumulatif
sampai dengan tahun berjalan

Jumlah sitasi seluruh karya
ilmiah berdasarkan Google
Scholar selama tiga uhun
terakhir
Jumlah Luaran Lain Penelitian
(TIG Model/ prototvpe, Desain,
Karya Seni, Rekayasa Sosial)
pada tahun berialan

fumlah kegiatan ilmiah tingkat
nasional pada tahuri berjalan

fumlah kegiatan ilmiah tingkat
intemasional pada hhun berjalan

Jumlah peneliti asing

Jumlah sarana penuniang
penelitian berupa Lahan/ Kebun
Percobaan/ Lab/ Studio
Persentase penelitian riosen yang
melibatkan mahasiswa

Jumlah iurnal bereputasi
l.erindeks nasional (tera}ireditasi
srNTA 51-56)

Jumlah iumal bereputasi
terindeks global

fumlah jurnal ilmiah intemal UM
yang terbit berkala

fumlah laboratorium yang
dilibatkan dalam proscs
menghasilkan karya produk
inovasi
Jumlah laboratorium yang
mendapa&an
sertif ikasi/ akreditasi

Jumlah lisensi produk
barang,/jasa hasil inovasi milik

925

650

9500

30000

425

70

23

100

m

50

57

3

5



Sasaran
Stuategis

farget
Koordinatif

I,P2NI

UM yang brdaftar

Jumlah Tenaga Administrasi
terlibat kegiatan penelitian dan
pengaMian kepada masyarakat
pada ttrhun berjalan

Jumlah Tenaga Laboran/Teknisi
terlibat kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat
pada tahun berialan

Jumlai karya ipteks yang
dipamerkan pada tahun berialan

fumlah dosen yang telah
menghasilkan karya produk
inovasi dalam lima tahun
terakhir
Jumlah dosen yg menjadi penyaji
dalam inte rnational conference
pada tahun berjalan

Jumlah dosen yg menjadi peserta
dalam intemational conference
pada tahun berjalan

Jumlah dosen yg menjadi penyaji
dalam konferensi nasional pada
tahun berialan

Jumlah dosen yg meniadi peserta
dalam konferensi nasional pada
tahun berjalan

Jumlah mahasiswa 51 Erlibat
aktif dalam KBK

Jumlah mahasiswa 52 terlibat
aktif dalam KBK

fumlah mahasiswa 53 terlibat
aktif dalam KBK

Jumlah KBK

Persentase I(BK mengelola dana
hibah Penelithn PkM pada tahun
berjalan

Jumlah workshop/ diklat
publikasi ilmiah

Tersedianya dokumen pedoman
penulisan tesis/ disertasi
Tersedianya dokumen r€ncana
strategis penelitian

218

115

bU

Tersedia

Tersed ia

25

360

586

551

323

351

574

123

44

3838

25

250

9I

2'-18

585

551

351

6000

i000

115

80

Tersedia

Tersedia

323
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Sasaran
Stlatcgis

farget
Unit

I,P2I\T
Indikator Kineria

Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
pengabdian
kepada
masyarakat
berbasis hasil
kajian dan
penelitian
melalui
penerapan ilmu
pengetahuan
dan
teknologi serta
bidang
kependidikan

Tersedianya dokumen pedoman
pembinaary pembiayaa+
penghargaan publikasi ilmiah

lumlah naskah ilmiah yang telah
melalui cek keserupaan/ plagiasi

lumlah peneliti berkualifikasi
PostDoc terlibat dalam penelitian

Persentase naskah arl-ikel
percepatan publikasi yang tuntas
dilayani
Jumlah kegiatan pengaMian
pemberday aan masyarakat yang
didanai selain oleh DRPM

]umlah kegiatan pengaMian
kepada masyarakat yang didanai
DRPM

Jumlah kegiatan pengaMian
kepada masyarakat dengan
sumber pendanaan luar negeri

Jumlah kegiatan pengabdian
kepada masyarakat dengan
sumber pendanaan dalam negeri
selain oleh L,'1!{ (DRPlv! kmbaga
Pemerintah, dan Sponsor
lainnya)
Rata-rata dana pengaMian
kepada masyarakat per prodi per
dosen per tahun

Jumlah prototipe industri

Jumlah produk inovasi

Jumlah teknologi tepat guna
yang dihasilkan
Jumlah publikasi karya inovatif
dosen

Tersedia

384

2

32

128

t12

"1"19

Tersedia

Tersedia

3000

13

13

54

r12

119

'Iersedia

1

384

2

24

4

1 32

128

5 5

13

13

5

1

10

l0

-7 -

38 38 38

Iarget
UIVI

I arllet
Koordinatif

I.P21\.t

Jumlah publikasi karya inovatif
mahasiswa

Tersedianya dokumen standar
mutu penyelenggaraan
pengabdian

Jumlah konsep/naskah
akademik sekolerh unggul yang
dikembangkan



Sasaran
Strategis

I arg,et
Unit

LP2NI

I arget
Koorclinatif

t.P2N.t

Jumlah kelompok masyarakat
binaan

|umlah dosen yang
melaksanakan/ terlibat
pengaMian kepada masyarakat

Jumlah kemitraan dengan
lembaga pemerintah

Jumlah kemitraan dengan
DU/DI

Jumlah mahasislva yang
melaksanakan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat
(Diploma dan 51)
Persentase kegiatan pengaMian
kepada masyarakat oleh dosen
yang melibatkan mahasiswa

Jumlah alumni terlibat
pengabdian kepada masyarakat

Jumlah judul karya ilmiah luaran
kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang dipublikasikan
pada jumal nasional terakreditasi
pada tahun berjalan

|urnlah judul karya ihniah luaran
kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang dipublikasikan
pada jurnal nasional berISSN
pada tahun berjalan

Jumlah judul karya ilmiah luaran
kegiatan pengaMian kepada
masyarakat yang dipublikasikan
pada jumal atau prosiding
internasional pada tahun berjalan

Jumlah iudul karya ilmiah luaran
kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang d ipublikasikan
pada prosiding kegiatan ilmiah
nasional pada tahun trerjalan

fumlah mitra baru berbadan
hukum dampak dari kegiatan
pengabdian kepada masyarakat
pada tahun berialan

77

M9

71.

67

297

50

309

132

10

2

100

12

-L2

252

11

250 10

10 2

2

n

449

77

67

297

50

309

732

2

1)2

1l

250
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u1\{

72

10



farget
Unit

I,P2Nl
Indikator Kineria

Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
tata pamong
yang otonom,
akuntabel,
dan transparan
yang menjamin
peningkatan
kualitas
berkelanjutan.

fumlah produk brsertif ikasi/
terstandirisasi luaran kegiatan
pengabdian kepada masyarakat
pada tahun berialan

Jumlah buku luaran kegiatan
pengabdian kepada masyaral.at

Jumlah HKI luaran kegiatan
pengabdian kepada masyarakat
yang granted pada tahun
berjalan

Jumlah publikasi kegiatan
pengabdian kepada masyarakat
di media massa nasional dan
intemasional pada tahun be4alan
jumlah satuan pendidikan
binaan
Tumlah keriasama non-penelitian
dengan institusi luar negeri

Jumlah kerjasama non-penelitian
dengan institusi dalam negeri

Jumlah keriasama bidang
penelitian

f umlah kerjasama bidang
pengabdian kepada masyarakat

6

3

3

9

6

10 2

1?n 10

130 10

"140 20

"14

10

t,/ 5

168

20

10

1an

130

140

"t4

19

773

158

"t967

1.2

tersedia

6

8

Jumlah pr€stasi/ rekognisi dosen 200 200

Jumlah entri valid kinerja
penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat ke sistem
LIIABMAS UM pada tahun
berjalan
Ranking institusi UM di
Kemenristekdikti

Jumlah Pusat Unggulan Ipbk
(PUr)
Ditetapkannya seluruh dokumen
proses penyelenggar.ran
penelitian dan pengaMian

Ditetapkannya dokumen SOP
kegiatan utama UM

1967

2

1
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Sasaran
Strategis

T arget
UN'I

Iarg,el
Koordinatif

I,P2I\I



Pagu Anggaran Tahun aDO

PNBP/BLU
BOPTN

Murni

Rektor U

Pelaksanaan e-office di semua
unit kerja

Tersedianya dokumen bukti
kebrlibatan pimpinan dalam
perencanaan s.d tindaklaniu t
capaian kinerja

tersedia

tersed ia

Malang, 29 Januari 2020
Ketua Lembaga Penelitian dan

Pengabdian Masyara-kat,

Prof. Dr. lvlarkus Diantoro, MSi

Malang,

M.Pd

4.&18.5r1.000

900.000.000

Rp 5.748.554.000
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Sasaran
SlraleBis

Indikator Kineria
Targct

UNT

Iargel
Unit

LP2I\T

Target
Koordinatif

t,P2lu

Sunrber Dana Angqaran
1.

2.

3.

Rp
Rp

Total


