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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 

Untuk mencapai kualitas penelitian yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik. Universitas 

Kanjuruhan Malang wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses 

pelayanan penelitian. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Penelitian Universitas Kanjuruhan 

Malang yang menyangkut peta jalan (roadmap) penelitian. Oleh karena itu, Universitas Kanjuruhan 

Malang menetapkan standar pengelolaan penelitian. Standar pengelolaan penelitian merupakan 

kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan penelitian pada tingkat universitas. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 

Tahun 2015, standar pengelolaan peneltian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, 



 

3 

 

 

UNIVERSITAS PANCA MARGA 

PROBOLINGGO 

STANDAR  PENGELOLAAN PENELITIAN 

No 

Dokumen : 

LPMI UPM 

- 1 - 

QA/IX/201

9/Rev.3 

Tanggal Pembuatan :  

 

1 Februari 2017 

Tanggal Revisi :  

 

14 September 2019 

Tanggal 

Implementasi :  

 

16 September 2019 

Kode Dokumen : STD-Pend. 

SPMI.01.005 

Tgl. Terbit         : 23 September 2019 

Revisi                : 3 

Halaman : 3 dari 10 

standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, serta 

standar sarana dan prasarana penelitian 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

 

Rektor  

Dekan 

Kaprodi 

LPPM 

Dosen  

Mahasiswa 

 

4. DEFINISI ISTILAH 

a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 

b. Pengelola penelitian merupakan unit kerja dalam bentuk kelembagaan atau bentuk lain yang sejenis 

sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi yang bertugas untuk mengelola penelitian 

c. LPPM Universitas Kanjuruhan Malang merupakan lembaga pengelola penelitian yang ada di 

Universitas Kanjuruhan Malang 

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

 
ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

 
LPPM sebagai sebuah lembaga 

yang bertugas melaksanakan 

pengelolaan penelitian dalam 

sistem kelembagaan di 

Univesitas wajib: 

a. Menyusun dan 

mengembangkan rencana 

program penelitian sesuai 

dengan rencana strategis 

penelitian perguruan tinggi. 

b. Menyusun dan 

mengembangkan peraturan, 

panduan, dan sistem 

penjaminan mutu internal 

LPPM menyusun dan 

mengembangkan rencana 

program penelitian sesuai 

dengan rencana strategis 
penelitian perguruan tinggi. 
 

LPPM menyusun dan 

mengembangkan peraturan, 

panduan, dan sistem 

penjaminan mutu internal 
penelitian 
 

LPPM bekerjasama dengan 

Fakultas dan Prodi memfasilitasi 
pelaksanaan penelitian. 
 

100% tersusunnya rencana 

program penelitian sesuai 

dengan rencana strategis 
penelitian perguruan tinggi. 
 

100% tersusunnya peraturan, 

panduan, dan sistem 

penjaminan mutu internal 
penelitian 
 

100% LPPM bekerjasama 

dengan Fakultas dan Prodi 

memfasilitasi pelaksanaan 
penelitian. 
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penelitian 

c. Memfasilitasi pelaksanaan 

penelitian. 

d. Melaksanakan pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan 

penelitian. 

e. Melakukan diseminasi hasil 

penelitian 

f.  Memfasilitasi peningkatan 

kemampuan peneliti untuk 

melaksanakan penelitian, 

penulisan artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan 

intelektual (HKI). 

g. Memberikan penghargaan 

kepada peneliti yang 

berprestasi. 

h. Melaporkan kegiatan 

penelitian yang dikelolanya 

 

 

 

 

 

 

 

LPPM melaksanakan monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan 
penelitian. 
 

LPPM memfasilitasi peneliti 

untuk melakukan diseminasi 
hasil penelitian 
 

LPPM memfasilitasi peneliti 

untuk meningkatkan 

kemampuan dalam 

melaksanakan penelitian, 

penulisan artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan 

intelektual (HKI). 
 

100% terlaksananya 

pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan penelitian. 
 

100% peneliti melakukan 

diseminasi hasil penelitian 
yang difasilitasi oleh LPPM. 
 

100% peneliti terfasilitasi 

dalam meningkatkan 

kemampuan dalam 

melaksanaan penelitian, 

penulisan artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan 

intelektual (HKI). 
 

100% peneliti terfasilitasi 

dalam meningkatkan 

kemampuan dalam 

melaksanaan penelitian, 

penulisan artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan 

intelektual (HKI). 

a. 

100% tersedianya kriteria 

peneliti berprestasi 

b. 

100% peneliti yang 

berprestasi mendapatkan 

penghargaan. 

c. 

100% tersusunnya laporan 

secara tertulis kegiatan 

penelitian yang dikelolanya 
kepada Rektor. 

 

Kriteria minimal standar 

pengelolaan penelitian meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan 

kegiatan penelitian di 

Universitas Panca Marga 

 

 

 

 

 

 

LPPM menyusun dan 

menetapkan kriteria minimal 

standar pengelolaan penelitian 

meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan penelitian 

 

LPPM Mensosialisasikan kriteria 

minimal standar pengelolaan 

penelitian meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, 

100% tersusunnya kriteria 

minimal standar pengelolaan 

penelitian meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan 

dan evaluasi, serta pelaporan 

kegiatan penelitian di 

Universitas Panca Marga 

 

100% dosen memahami 

kriteria minimal standar 

pengelolaan penelitian 

meliputi perencanaan, 
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pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan 

kegiatan penelitian 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, 

serta pelaporan kegiatan 

penelitian 

 

 

Pengelolaan penelitian di 

Universitas secara kelembagaan 

dilaksanakan oleh Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LPPM) 

 

 

 

 

 

 

 

Universitas menetapkan 

pengelolaan penelitian secara 

kelembagaan dilaksanakan oleh 

Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM) 

 

Universitas mengangkat pejabat 

struktural LPPM meliputi Ketua, 

Sekretaris, Kepala Bidang 

Penelitian, Kepala Bidang 

Pengabdian Masyarakat, 

Sekretaris Penelitian, Sekretaris 

bidang pengabdian masyarakat 

100% pengelolaan penelitian 

secara kelembagaan 

dilaksanakan oleh Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat (LPPM) 

 

Pejabat struktural LPPM 

meliputi Ketua, Sekretaris, 

Kepala bidang 

Penelitian, Kepala  

Pengabdian Kepada 

Masyarakat, Sekretaris 

Penelitian, dan Sekretaris 

Pengabdian masyarakat 
 

Universitas wajib 

a. Memiliki rencana strategis 

penelitian yang merupakan  
bagian dari rencana strategis 

perguruan tinggi. 

b. Menyusun kriteria dan 

prosedur penilaian 

penelitian paling sedikit 

menyangkut aspek 

peningkatan jumlah publikasi 

ilmiah, penemuan baru di 

bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi, dan jumlah 

dan mutu bahan ajar. 

c. Menjaga dan meningkatkan 

mutu pengelolaan lembaga 

atau fungsi penelitian dalam 

menjalankan program 

penelitian secara 

berkelanjutan. 

d. Melakukan pemantauan dan 

evaluasi terhadap lembaga 

atau fungsi penelitian dalam 

melaksanakan program 

penelitian. 

e. Memiliki panduan tentang 

kriteria peneliti dengan 

Universitas bersama LPPM 

menyusun dan menetapkan 

rencana strategis penelitian yang 

merupakan bagian dari 

rencana strategis perguruan 

tinggi. 

 

Universitas bersama LPPM, 

Fakultas dan Prodi menyusun 

dan menetapkan kriteria dan 

prosedur penilaian penelitian 

paling sedikit menyangkut 

aspek peningkatan jumlah 

publikasi ilmiah, penemuan 

baru di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, 

dan jumlah dan mutu bahan 

ajar. 

 

Universitas melalui LPPM 

menjaga dan meningkatkan 

mutu pengelolaan atau fungsi 

penelitian dalam menjalankan 

program penelitian secara 

berkelanjutan. 

 

Universitas melakukan 

100% tersusunnya rencana 

strategis penelitian yang 

merupakan bagian dari rencana 

strategis perguruan 

tinggi. 

 

100% tersusunnya kriteria dan 

prosedur penilaian penelitian 

paling sedikit menyangkut 

aspek peningkatan jumlah 

publikasi ilmiah, penemuan 

baru di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, 

dan jumlah dan mutu bahan 
ajar. 

 

100% terlaksananya 

pemantauan dan evaluasi 

terhadap LPPM dalam 

melaksanakan program 
penelitian 

 

100% tersusunnya panduan 

tentang kriteria peneliti dengan 

mengacu pada standar 

hasil, standar isi, dan standar 

proses penelitian. 
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mengacu pada standar hasil, 

standar isi, dan standar 

proses penelitian. 

f.  Mendayagunakan sarana 

dan prasarana penelitian 

pada lembaga lain melalui 

program kerja sama 

penelitian. 

g. Melakukan analisis 

kebutuhan yang menyangkut 

jumlah, jenis, dan spesifikasi 

sarana dan prasarana 

h. Menyampaikan laporan 

kinerja lembaga atau fungsi 

penelitian dalam 

menyelenggarakan program 

penelitian paling sedikit 

melalui pangkalan data 

pendidikan tinggi. 

 

pemantauan dan evaluasi 

terhadap LPPM dalam 

melaksanakan program 

penelitian. 

 

Universitas melalui LPPM 

menyusun panduan tentang 

kriteria peneliti dengan 

mengacu pada standar hasil, 

standar isi, dan standar proses 

penelitian. 

a. 

Universitas bersama LPPM, 

Fakultas dan Prodi menjalin 

kerjasama dengan lembaga 

lain melalui program kerja 

sama penelitian termasuk 

pemanfaatan sarana dan 

prasarana. 

b. 

Universitas bersama LPPM, 

Fakultas dan Prodi 

mendayagunakan sarana 
dan prasarana penelitian 

pada lembaga lain melalui 

program kerja sama 

penelitian. 

c. 

Universitas bersama LPPM, 

Fakultas dan Prodi 

melakukan analisis 

kebutuhan yang 

menyangkut jumlah, jenis, 

dan spesifikasi sarana dan 

prasarana penelitian. 

d. 

Universitas melalui LPPM 

menyampaikan laporan 

kinerja lembaga atau fungsi 

penelitian dalam 

menyelenggarakan program 

penelitian paling sedikit 

melalui pangkalan data 

pendidikan tinggi. 

a. 

100% terjalin kerjasama 

dengan lembaga lain 

melalui program kerja 

sama penelitian termasuk 

pemanfaatan sarana dan 

prasarana. 

b. 

100% Universitas 

mendayagunakan sarana 

dan prasarana penelitian 

pada lembaga lain melalui 

program kerja sama 

penelitian. 

c. 

100% tersedia dokumen hasil 

analisis kebutuhan yang 

menyangkut jumlah, 

jenis, dan spesifikasi 

sarana dan prasarana 

penelitian 

d. 

100% tersampaikannya 

laporan kinerja lembaga 

atau fungsi penelitian 

dalam menyelenggarakan 

program penelitian paling 

sedikit melalui pangkalan 
data pendidikan tinggi. 

 

6. MANAJEMEN RESIKO 
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Proses Resiko Penyebab Resiko Action 

(Penanggulangan) 

Kriteria minimal standar 

pengelolaan penelitian 

meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, 

serta pelaporan kegiatan 

penelitian di Universitas. 

Perencanaan, 

pelaksanaan, 

pengendalian, 

pemantauan dan 

evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan 

penelitian tidak 

sesuai dengan 

kriteria minimal 

Belum 

ditetapkannya 

kriteria minimal 

standar 

pengelolaan 

penelitian meliputi 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

pengendalian, 

pemantauan dan 

evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan 

penelitian di 

Universitas 

Panca Marga 

 

Dosen tidak 

mengetahui kriteria 

minimal standar 

pengelolaan 

penelitian meliputi 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

pengendalian, 

pemantauan dan 

evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan 

penelitian 

LPPM Universitas 

menyusun dan 

menetapkan kriteria 

minimal standar 

pengelolaan penelitian 

meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, 

pengendalian, 

pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan 

kegiatan penelitian. 

 

LPPM Universitas 

Mensosialisasikan kriteria 

minimal standar 

pengelolaan penelitian 

meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, 

pengendalian, 

pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan 

kegiatan penelitian 

Pengelolaan penelitian di 

Universitas secara 

kelembagaan dilaksanakan 

oleh Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) 

 

Pengelolaan 

penelitian di 

Universitas tidak 

terlaksana dengan 

baik 

Lembaga yang 

mengelola 

penelitian di 

Universitas belum 

memiliki struktur 

yang lengkap 

 

 

Universitas melengkapi 

struktur yang ada pada 

Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) 



 

8 

 

 

UNIVERSITAS PANCA MARGA 

PROBOLINGGO 

STANDAR  PENGELOLAAN PENELITIAN 

No 

Dokumen : 

LPMI UPM 

- 1 - 

QA/IX/201

9/Rev.3 

Tanggal Pembuatan :  

 

1 Februari 2017 

Tanggal Revisi :  

 

14 September 2019 

Tanggal 

Implementasi :  

 

16 September 2019 

Kode Dokumen : STD-Pend. 

SPMI.01.005 

Tgl. Terbit         : 23 September 2019 

Revisi                : 3 

Halaman : 8 dari 10 

LPPM Sebagai sebuah 

lembaga yang bertugas 

melaksanakan pengelolaan 

penelitian dalam sistem 

kelembagaan di Univesitas 

Kanjuruhan Malang wajib: 

a. Menyusun dan 

mengembangkan rencana 

program penelitian sesuai 

dengan rencana strategis 

penelitian perguruan 

tinggi. 

b. Menyusun dan 

mengembangkan 

peraturan, panduan, dan 

sistem penjaminan mutu 

internal penelitian 

c. Memfasilitasi pelaksanaan 

penelitian. 

d. Melaksanakan 

pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan penelitian. 

e. Melakukan diseminasi 

hasil penelitian 

f.  Memfasilitasi peningkatan 

kemampuan peneliti 

untuk melaksanakan 

penelitian, penulisan 

artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan 

intelektual (HKI). 

g. Memberikan penghargaan 

kepada peneliti yang 

berprestasi. 

h. Melaporkan kegiatan 

penelitian yang 

dikelolanya. 

Terbatasnya jenis, 

kualitas dan kuantitas 

luaran penelitian 

yang dihasilkan 

 

Hasil dan luaran 

penelitian tidak 

tercapai 

 

Universitas terkena 

sanksi dari 

penyandang dana 

secara individu 

peneliti maupun 

kelembagaan 

 

Proposal penelitian 

tidak dapat diajukan 

 

Universitas tidak 

memiliki data yang 

komprehensif terkait 

penelitian 

Rencana program 

penelitian tidak 

sesuai dengan 

rencana strategis 

penelitian 

perguruan tinggi. 

 

Peraturan, 

panduan, dan 

sistem penjaminan 

mutu internal 

penelitian tidak 

tersedia 

 

LPPM belum 

optimal 

bekerjasama 

dengan Fakultas 

dan Prodi dalam 

memfasilitasi 

pelaksanaan 

penelitian 

 

Pemantauan dan 

evaluasi 

pelaksanaan 

penelitian tidak 

terlaksana. 

a. Peneliti tidak 

melakukan 

diseminasi hasil 

penelitian. 

b. Peneliti tidak 

mendapat 

fasilitas dalam 

meningkatkan 

kemampuan 

dalam 

melaksanaan 

penelitian, 

penulisan artikel 

ilmiah, dan 

perolehan hak 

kekayaan 

intelektual (HKI). 

c. Tidak ada kriteria 

peneliti 

berprestasi 

LPPM menyusun dan 

mengembangkan rencana 

program penelitian sesuai 

dengan rencana strategis 

penelitian perguruan 

tinggi. 

 

LPPM menyusun dan 

mengembangkan 

peraturan, panduan, dan 

sistem penjaminan mutu 

internal penelitian 

 

LPPM bekerjasama 

dengan Fakultas dan 

Prodi memfasilitasi 

pelaksanaan penelitian. 

 

LPPM melaksanakan 

monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan penelitian. 

 

 

LPPM memfasilitasi 

peneliti untuk melakukan 

diseminasi hasil 

penelitian 

LPPM memfasilitasi 

peneliti untuk 

meningkatkan 

kemampuan dalam 

melaksanakan 

penelitian, penulisan 

artikel ilmiah, dan 

perolehan hak 

kekayaan intelektual 

(HKI). 

b. LPPM menetapkan 

kriteria peneliti 

berprestasi 

c. LPPM memberikan 

penghargaan kepada 

peneliti yang 

berprestasi. 

d. LPPM menyusun 

laporan secara tertulis 

kegiatan penelitian 

yang dikelolanya 
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d. Peneliti yang 

berprestasi tidak 

mendapatkan 

penghargaan. 

e. Tidak 

melaporkan 

kegiatan 

penelitian yang 

dikelolanya 

secara tertulis 

 

kepada Rektor. 

Universitas wajib 

a. Memiliki rencana strategis 

penelitian yang 

merupakan bagian dari 

rencana strategis 

perguruan tinggi. 

b. Menyusun kriteria dan 

prosedur penilaian 

penelitian paling sedikit 

menyangkut aspek 

peningkatan jumlah 

publikasi ilmiah, 

penemuan baru di bidang 

ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan jumlah dan 

mutu bahan ajar. 

c. Menjaga dan 

meningkatkan mutu 

pengelolaan lembaga atau 

fungsi penelitian dalam 

menjalankan program 

penelitian secara 

berkelanjutan. 

d. Melakukan pemantauan 

dan evaluasi terhadap 

lembaga atau fungsi 

penelitian dalam 

melaksanakan program 

penelitian. 

e. Memiliki panduan tentang 

kriteria peneliti dengan 

mengacu pada standar 

hasil, standar isi, dan 

standar proses penelitian. 

f.  Mendayagunakan sarana 

dan prasarana penelitian 

pada lembaga lain melalui 

Kualitas dan 

kuantitas kegiatan 

penelitian tidak 

berkembang 

 

LPPM tidak berfungsi 

secara maksimal 

dalam pengelolaan 

penelitian 

 

Peneliti melakukan 

penelitian tidak 

sesuai dengan 

kompetensi dan 

bidang keilmuan 

 

sarana dan prasarana 

penelitian di 

Universitas 

Kanjuruhan Malang 

tidak dapat 

memenuhi 

kebutuhan 

 

Universitas 

Kanjuruhan Malang 

terkena sanksi dari 

DIKTI dan penurunan 

klaster perguruan 

tinggi  

Rencana strategis 

penelitian yang 

merupakan bagian 

dari rencana 

strategis perguruan 

tinggi belum 

mutakhir 

 

Kriteria dan 

prosedur penilaian 

penelitian belum 

memenuhi aspek 

peningkatan 

jumlah publikasi 

ilmiah, penemuan 

baru di bidang ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi, dan 

jumlah dan mutu 

bahan ajar. 

 

Peningkatan mutu 

pengelolaan atau 

fungsi penelitian 

dalam menjalankan 

program penelitian 

belum dilaksanakan 

secara 

berkelanjutan. 

 

Pemantauan dan 

evaluasi terhadap 

LPPM dalam 

melaksanakan 

program penelitian 

belum 

dilaksaanakan 

Universitas bersama 

LPPM menyusun dan 

menetapkan rencana 

strategis penelitian yang 

merupakan bagian dari 

rencana strategis 

perguruan tinggi. 

 

Universitas bersama 

LPPM, Fakultas dan Prodi 

menyusun dan 

menetapkan kriteria dan 

prosedur penilaian 

penelitian paling sedikit 

menyangkut aspek 

peningkatan jumlah 

publikasi ilmiah, 

penemuan baru di bidang 

ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan jumlah 

dan mutu bahan ajar. 

 

Universitas melalui LPPM 

menjaga dan 

meningkatkan mutu 

pengelolaan atau fungsi 

penelitian dalam 

menjalankan program 

penelitian secara 

berkelanjutan. 

 

Universitas melakukan 

pemantauan dan evaluasi 

terhadap LPPM dalam 

melaksanakan program 

penelitian. 
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program kerja sama 

penelitian. 

g. Melakukan analisis 

kebutuhan yang 

menyangkut jumlah, 

jenis, 

dan spesifikasi sarana dan 

prasarana penelitian. 

h. Menyampaikan laporan 

kinerja lembaga atau 

fungsi penelitian dalam 

menyelenggarakan 

program penelitian paling 

sedikit melalui pangkalan 

data pendidikan tinggi. 

 

Panduan tentang 

kriteria peneliti 

belum mengacu 

pada standar hasil, 

standar isi, dan 

standar proses 

penelitian. 

 

Pendayagunaan 

sarana dan 

prasaran pada 

lembaga lain 

melalui kerjasama 

penelitian belum 

maksimal. 

 

Laporan kinerja 

lembaga atau 

fungsi penelitian 

dalam 

menyelenggarakan 

program penelitian 

paling sedikit 

melalui pangkalan 

data pendidikan 

tinggi belum 

dilaksanakan 

Universitas melalui LPPM 

menyusun panduan 

tentang kriteria peneliti 

dengan mengacu pada 

standar hasil, standar isi, 

dan standar proses 

penelitian. 

 

Universitas bersama 

LPPM, Fakultas dan Prodi 

mendayagunakan sarana 

dan prasarana penelitian 

pada lembaga lain 

melalui program kerja 

sama penelitian. 

 

Universitas bersama 

LPPM, Fakultas dan Prodi 

melakukan analisis 

kebutuhan yang 

menyangkut jumlah, 

jenis, dan spesifikasi 

sarana dan prasarana 

penelitian. 

 

Universitas melalui LPPM 

menyampaikan laporan 

kinerja lembaga atau 

fungsi penelitian dalam 

menyelenggarakan 

program penelitian paling 

sedikit melalui pangkalan 

data pendidikan tinggi. 

 

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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