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1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Panca Marga 

Visi Universitas Panca Marga “Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Berdaya Saing Global yang Berwawasan 

Kebangsaan pada tahun 2025” 

Misi Universitas Panca Marga: 

Meningkatkan kualitas lulusan dengan mengacu sasaran berstandar internasional dengan langkah sebagai berikut:  

1) Menyediakan sarana dan prasarana penunjang proses akademik secara memadai sesuai dengan Standar 

Nasional Perguruan Tinggi dan Standar Perguruan Tinggi; 

2) Menyiapkan dosen yang memiliki kemampuan profesional dan keilmuan dengan studi lanjut; 

3) Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berwawasan kebangsaan;  

4) Melaksanakan kerja sama antar Perguruan tinggi dan instansi terkait ditingkat nasional dan internasional;  

Tujuan Universitas Panca Marga: 

1. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengikuti perkembangan IPTEK dan IMTAQ; 

2. Melaksanakan seminar nasional dan internasional serta terpublikasi secara online; 

3. Membuat artikel yang dipublikasikan di jurnal internasioal bereputasi terindeks scopus; 

4. Meningkatkan riset mahasiswa secara berkelanjutan 

5. Penulisan Buku ISBN, Jurnal ISSN, nasional terakreditasi dan internasional; 

6. Pelatihan jurnal nasional dan internasional yang bereputasi; 

7. Peningkatan nilai akreditasi di semua Prodi 

8. Melaksanakan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu yang terintegrasi 

 

2. RASIONAL 

Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya penelitian yang 

bermutu dan berkelanjutan. Universitas Panca Marga wajib menyediakan anggaran yang memadai 

agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik dan bermutu sesuai dengan Visi dan Misi 

Universitas. Oleh karena itu, Universitas Panca Marga menetapkan standar pendanaan dan 

pembiayaan penelitian. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal 

sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Tercapainya standar pendanaan dan 

pembiayaan penelitian menunjukan produktivitas dan efektivitas institusi dalam menghasilkan 

karya-karya penelitian secara berkelanjutan. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 

2015, standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, 
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standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana 

penelitian serta standar pengelolaan penelitian. 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

 

Rektor  

Dekan 

Kaprodi 

LPPM 

Dosen  

Mahasiswa 

 

4. DEFINISI ISTILAH 

a. Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian baik yang bersumber dari 
internal Universitas Panca Marga, Kemenristek, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam 
maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses 
penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan 
dan desiminasi hasil penelitian.  

b. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme 
pendanaan dan pembiayaan penelitian 
 

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

 
ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Sumber dan mekanisme 

pedanaan dan pembiayaan 

penelitian di Universitas harus 

memenuhi kriteria minimal 

standar pendanaan dan 

pembiayaan penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPPM Universitas menetapkan 

kriteria minimal sumber dan 

mekanisme penelitian dan 
pembiayaan penelitian 
 

Mensosialisasikan kriteria 

minimal sumber dan 

mekanisme penelitian dan 
pembiayaan penelitian 

100% tersusunya kriteria 

minimal sumber dan 

mekanisme penelitian dan 
pembiayaan penelitian 
 

100% dosen memahami 

kriteria minimal sumber dan 

mekanisme penelitian dan 
pembiayaan penelitian 

Universitas wajib meyediakan 

dana penelitian internal untuk 

membiayai: 

a. Perencanaan penelitian 

Universitas mengalokasikan 

secara berkala dana internal 

untuk penelitian di dalam RKAT 

yang digunakan untuk 

100% tersedianya dana 

internal untuk penelitian di 

dalam RKAT yang digunakan 

untuk membiayai 
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b. Pelaksanaan penelitian 

c. Pengendalian penelitian 

d. Pemantauan dan evaluasi 

penelitian 

e. Pelaporan hasil penelitian 

f.  Diseminasi hasil penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

membiayai 

a. Perencanaan penelitian 

b. Pelaksanaan penelitian 

c. Pengendalian penelitian 

d. Pemantauan dan evaluasi 

penelitian 

e. Pelaporan hasil penelitian 

f. Diseminasi hasil penelitian 

a. Perencanaan penelitian 

b. Pelaksanaan penelitian 

c. Pengendalian penelitian 

d. Pemantauan dan evaluasi 

penelitian 

e. Pelaporan hasil penelitian 

f. 

Diseminasi hasil penelitian 

Universitas menyediakan akses 

pendanaan penelitian dari 

sumber lain meliputi dari 

pemerintah, kerja sama dengan 

lembaga lain di dalam maupun 

di luar negeri, atau dana dari 

masyarakat 

Universitas bekerjasama dengan 

LPPM memastikan ketersediaan 

akses pendanaan penelitian dari 

sumber lain meliputi dari 

pemerintah, kerja sama dengan 

lembaga lain di dalam maupun 
di luar negeri, atau 

100% tersedianya akses 

pendanaan penelitian dari 

sumber lain meliputi dari 

pemerintah, kerja sama 

dengan lembaga lain di dalam 

maupun di luar negeri, atau 
dana dari masyarakat 

Rektor Universitas mengatur 

mekanisme pendanaan dan 

pembiayaan penelitian 

Rektor melalui LPPM mengatur 

mekanisme pendanaan dan 

pembiayaan penelitian 

100% tersedia mekanisme 

pendanaan dan pembiayaan 

penelitian 

Universitas wajib menyediakan 

dana pengelolaan penelitian 

yang digunakan untuk 

membiayai 

a. Manajemen penelitian yang 

terdiri atas seleksi proposal, 

pemantauan dan evaluasi, 

pelaporan penelitian dan 

diseminasi hasil penelitian 

b. Peningkatan kapasitas 
peneliti 

c. Insentif publikasi ilmiah atau 

insentif kekayaan intelektual 

(KI) 

1. Universitas melalui LPPM 

memastikan ketersediaan 

dana pengelolaan penelitian 

yang digunakan untuk 

membiayai: 

a. Manajemen penelitian 

yang terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan 

dan evaluasi, pelaporan 

penelitian dan diseminasi 
hasil penelitian 

b. Peningkatan kapasitas 

peneliti 

c. Insentif publikasi ilmiah 

atau insentif kekayaan 

intelektual (KI) 

2. Universitas melalui LPPM 

memastikan penggunaan 

dana pengelolaan penelitian 

1. 100% tersedianya dana 

pengelolaan penelitian yang 

digunakan untuk 

membiayai: 

a. Manajemen penelitian 

yang terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan 

dan evaluasi, pelaporan 

penelitian dan 

diseminasi hasil penelitian 
b. Peningkatan kapasitas 

peneliti 

c. Insentif publikasi ilmiah 

atau insentif kekayaan 

intelektual (KI) 

 

2. 100% penggunaan dana 

pengelolaan penelitian 

sesuai dengan standar 
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telah sesuai dengan standar 

pendanaan dan pembiayaan 

penelitian melalui monitoring 
dan evaluasi serta pelaporan 

standar pendanaan dan 

pembiayaan penelitian 

melalui monitoring dan 

evaluasi serta pelaporan 

 

 
 

 

 
 
 
 

6. MANAJEMEN RESIKO 

 

Proses Resiko Penyebab Resiko Action 

(Penanggulangan) 

Sumber dan mekanisme 

pedanaan dan pembiayaan 

penelitian di Universitas 

harus memenuhi kriteria 

minimal standar pendanaan 

dan pembiayaan penelitian 

Usulan penelitian 

tidak didanai 

Belum 

ditetapkannya 

kriteria minimal 

sumber dan 

mekanisme 

penelitian dan 

pembiayaan 

penelitian 

 

Dosen tidak 

mengetahui 

kriteria minimal 

sumber dan 

mekanisme 

penelitian dan 

pembiayaan 

penelitian 

 

LPPM Universitas 

menetapkan kriteria 

minimal sumber dan 

mekanisme penelitian 

dan pembiayaan 

penelitian 

 

Mensosialisasikan 

kriteria minimal sumber 

dan mekanisme 

penelitian dan 

pembiayaan penelitian 

Universitas wajib 

meyediakan dana 

penelitian internal untuk 

membiayai: 

a. Perencanaan penelitian 

b. Pelaksanaan penelitian 

c. Pengendalian penelitian 

d. Pemantauan dan 

evaluasi penelitian 

e. Pelaporan hasil 

penelitian 

f.  Diseminasi hasil 

penelitian 

Kegiatan penelitian 

tidak terlaksana 

Luaran penelitian 

tidak tercapai 

Kinerja, peringkat 

dan klaster 

Universitas 

Panca Marga 

di tingkat Nasional 

dalam kegiatan 

penelitian menurun 

Tidak tersedianya 

dana internal 

untuk penelitian 

yang digunakan 

untuk membiayai 

a. Perencanaan 

penelitian 

b. Pelaksanaan 

penelitian 

c. Pengendalian 

penelitian 

d. Pemantauan 

dan evaluasi 

penelitian 

e. Pelaporan hasil 

Universitas 

mengalokasikan secara 

berkala dana internal 

untuk penelitian di 

dalam RKAT yang 

digunakan untuk 

membiayai 

a. Perencanaan 

penelitian 

b. Pelaksanaan 

penelitian 

c. Pengendalian 

penelitian 

d. Pemantauan dan 

evaluasi penelitian 
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penelitian 

f. Diseminasi hasil 

penelitian 

e. Pelaporan hasil 

penelitian 

f. Diseminasi hasil 

penelitian 

Universitas menyediakan 

akses pendanaan penelitian 

dari sumber lain meliputi 

dari pemerintah, kerja sama 

dengan lembaga lain di 

dalam maupun di luar negeri, 

atau dana dari 

masyarakat 

Peneliti tidak 

mendapatkan 

pendanaan 

penelitian dari 

sumber lain meliputi 

dari pemerintah, kerja 

sama dengan 

lembaga lain di 

dalam maupun di 

luar negeri, atau 

dana dari 

masyarakat 

Tidak tersedianya 

akses pendanaan 

penelitian dari 

sumber lain 

meliputi dari 

pemerintah, kerja 

sama dengan 

lembaga lain di 

dalam maupun di 

luar negeri, atau 

dana dari 

masyarakat 

 

Universitas bekerjasama 

dengan LPPM 

memastikan 

ketersediaan akses 

pendanaan penelitian 

dari sumber lain meliputi 

dari pemerintah, kerja 

sama dengan lembaga 

lain di dalam maupun di 

luar negeri, atau dana 

dari masyarakat 

Rektor Universitas 

mengatur mekanisme 

pendanaan dan 

pembiayaan penelitian 

Alokasi pendanaan 

dan pembiayaan 

penelitian tidak 

tepat sasaran 

Tidak tersedianya 

mekanisme 

pendanaan dan 

pembiayaan 

penelitian 

Rektor melalui LPPM 

mengatur mekanisme 

pendanaan dan 

pembiayaan penelitian 

Universitas wajib 

menyediakan dana 

pengelolaan penelitian yang 

digunakan untuk 

membiayai 

a. Manajemen penelitian 

yang terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan 

dan evaluasi, pelaporan 

penelitian dan 

diseminasi hasil 

penelitian 

b. Peningkatan kapasitas 

peneliti 

c. Insentif publikasi ilmiah 

atau insentif kekayaan 

intelektual (KI) 

Kinerja, peringkat 

dan klaster 

Universitas 

Kanjuruhan Malang 

di tingkat Nasional 

dalam kegiatan 

penelitian menurun 

 

 

Pelaksanaan 

penelitian tidak 

maksimal 

1. Tidak 

tersedianya 

dana 

pengelolaan 

penelitian yang 

digunakan untuk 

membiayai: 

a. Manajemen 

penelitian yang 

terdiri atas 

seleksi proposal, 

pemantauan 

dan evaluasi, 

pelaporan 

penelitian dan 

diseminasi hasil 

penelitian 

1. 

Universitas melalui 

LPPM memastikan 

ketersediaan dana 

pengelolaan 

penelitian yang 

digunakan untuk 

membiayai: 

a. Manajemen 

penelitian yang 

terdiri atas seleksi 

proposal, 

pemantauan dan 

evaluasi, pelaporan 

penelitian dan 

diseminasi hasil 

penelitian 
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b. Peningkatan 

kapasitas 

peneliti 

c. Insentif publikasi 

ilmiah atau 

insentif 

kekayaan 

intelektual (KI) 

2. Penggunaan 

Dana pengelolaan 

penelitian tidak 

sesuai dengan 

standar standar 

pendanaan dan 

pembiayaan 

penelitian 

melalui 

monitoring dan 

evaluasi serta 

pelaporan 

 

b. Peningkatan 

kapasitas peneliti 

c. Insentif publikasi 

ilmiah atau insentif 

kekayaan intelektual 

(KI) 

 

2. 

Universitas melalui 

LPPM memastikan 

penggunaan dana 

pengelolaan 

penelitian telah 

sesuai dengan 

standar pendanaan 

dan pembiayaan 

penelitian melalui 

monitoring dan 

evaluasi serta 

pelaporan 

 

7. DOKUMEN TERKAIT 

 

1) Rencana Induk Pengembangan Universitas 

2) Renstra Penelitian Universitas 

3) Roadmap penelitian tingkat Universitas 

4) Roadmap penelitian tingkat Fakultas/Prodi 

5) Prosedur Pelaporan Hasil Penelitian 
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