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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 

Sarana dan prasarana penelitian merupakan salah satu elemen pendukung untuk mencapai hasil 

penelitian yang berkualitas. Berkaitan dengan hal itu, Universitas Kanjuruhan Malang wajib 

menyediakan sarana dan prasarana penelitian secara memadai. Pengadaan dan penyediaan sarana 

dan prasarana penelitian diatur dalam standar sarana dan prasarana penelitian. Sarana dan prasarana 

penelitian di Universitas Kanjuruhan Malang merupakan fasilitas yang dapat digunakan untuk 

mendukung pelaksanaan penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi dan pengembangan 

IPTEKS, juga dapat dipergunakan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan 
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prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil 

penelitian yang tertuang pada Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015. 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

 

Rektor  

Dekan 

Kaprodi 

LPPM 

Dosen  

Mahasiswa 

 

4. DEFINISI ISTILAH 

a. Sarana penelitian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai 

maksud dan tujuan penelitian. 

b. Prasarana penelitian adalah perangkat penunjang suatu proses atau usaha agar tujuan penelitian 

tercapai. 

c. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang 

diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil 

penelitian. 

d. Tenaga pendukung merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan penelitian. 

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

 
ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

 

Universitas menetapkan kriteria 

minimal standar sarana dan 

prasarana penelitian untuk 

menunjang kebutuhan isi dan 

proses penelitian dalam rangka 

memenuhi hasil penelitian 

 

 

 

 

 

 

LPPM menetapkan kriteria 

minimal sarana dan prasarana 

penelitian untuk menunjang 

kebutuhan isi dan proses 

penelitian dalam rangka 
memenuhi hasil penelitian 

100% tersusunnya dokumen 

kriteria minimal sarana dan 

prasarana penelitian untuk 

menunjang kebutuhan isi dan 

proses penelitian dalam rangka 
memenuhi hasil penelitian 
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Universitas menyediakan sarana 

dan prasarana penelitian yang 

digunakan untuk: 

a. Memfasilitasi penelitian 

terkait dengan bidang ilmu 

program studi dan rintisan 

pengembangan laboratorium 

berteknologi tinggi 

b. Proses pembelajaran dan 

c. Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitas memastikan 

ketersediaan sarana dan 

prasarana penelitian yang 

digunakan untuk memfasilitasi 

terkait dengan 

a. 

Penerapan bidang ilmu 

program studi dan rintisan 

pengembangan 

laboratorium berteknologi 

tinggi (IPTEKS) 

b. 

Proses pembelajaran dan 

c. 

Kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat 

 

Universitas melakukan 

monitoring dan evaluasi 

terhadap sarana dan prasarana 

penelitian yang telah tersedia 

untuk memastikan kesesuaian 

dengan perkembangan 

kebutuhan pelaksanaan 
penelitian 

100% tersedianya sarana dan 

prasarana penelitian yang 

dapat digunakan untuk 

memfasilitiasi terkait dengan 

a. Penerapan bidang ilmu 

program studi dan 

pengembangan IPTEKS, 

b. Proses pembelajaran dan 

c. Kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat 

 

100% terlaksana monitoring 

dan evaluasi terhadap sarana 

dan prasarana penelitian yang 

telah tersedia untuk 

memastikan kesesuaian 

dengan perkembangan 

kebutuhan pelaksanaan 

penelitian 

Sarana dan prasarana yang 

digunakan dalam kegiatan 

penelitian harus memenuhi 

standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, 

dan keamanan peneliti, 

masyarakat, dan lingkungan 

Universitas menetapkan 

standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, 

dan keamanan peneliti, 
masyarakat, dan lingkungan 

 

Universitas memastikan bahwa 

sarana dan prasarana yang 

tersedia memenuhi standar 

mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, dan 

keamanan peneliti, masyarakat, 

dan lingkungan 

 

100% telah ditetapkan standar 

mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, dan 

keamanan peneliti, 
masyarakat, dan lingkungan 

 

100% sarana dan prasarana 

yang tersedia memenuhi 

standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, 

dan keamanan peneliti, 
masyarakat, dan lingkungan. 

 
 
 
 

6. MANAJEMEN RESIKO 
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Proses Resiko Penyebab Resiko Action 

(Penanggulangan) 

Kriteria minimal standar 

sarana dan prasarana 

penelitian di Universitas 

untuk menunjang kebutuhan 

isi dan proses penelitian 

dalam rangka memenuhi 

hasil penelitian 

Sarana dan prasarana 

penelitian belum 

memadai 

 

Proses penelitian 

tidak dapat berjalan 

dengan baik sehingga 

hasil penelitian tidak 

tercapai 

Belum 

ditetapkannya 

kriteria minimal 

sarana dan prasarana 

penelitian untuk 

menunjang 

kebutuhan isi dan 

proses penelitian 

dalam rangka 

memenuhi hasil 

penelitian 

Universitas menetapkan 

kriteria minimal sarana 

dan prasarana penelitian 

untuk menunjang 

kebutuhan isi dan proses 

penelitian dalam rangka 

memenuhi hasil 

penelitian 

 

Universitas menyediakan 

sarana dan prasarana 

penelitian untuk 

menunjang kebutuhan isi 

dan proses penelitian 

dalam rangka memenuhi 

hasil penelitian 
 

Universitas menyediakan 

sarana dan prasarana 

penelitian yang digunakan 

untuk: 

a. Memfasilitasi penelitian 

terkait dengan bidang 

ilmu program studi dan 

pengembangan IPTEKS 

b. Proses pembelajaran dan 

c. Kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat 

Proses penelitian 

terkait dengan 

bidang ilmu program 

studi tidak dapat 

berjalan dengan baik 

 

Proses 

pengembangan 

IPTEKS tidak dapat 

berjalan dengan baik 

 

Proses pembelajaran 

tidak berjalan dengan 

baik 

 

Kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat 

tidak berjalan dengan 

baik 

Tidak tersedianya 

sarana dan prasarana 

penelitian yang 

dapat digunakan 

untuk memfasilitasi 

terkait dengan 

a. Bidang ilmu 

program studi dan 

pengembangan 

IPTEKS 

b. Proses 

pembelajaran dan 

c. Kegiatan 

pengabdian 

kepada masyarakat 

 

Belum terlaksananya 

monitoring dan 

evaluasi yang 

melibatkan fakultas 

dan prodi yang 

bekerjasama dengan 

LPPM. 

Universitas memastikan 

tersedianya sarana dan 

prasarana penelitian yang 

dapat digunakan untuk 

memfasiliasi terkait 

dengan 

a. penelitian bidang ilmu 

program studi dan 

pengembangan 

IPTEKS, 

b. Proses pembelajaran 

dan 

c. Kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat 

 

Universitas melakukan 

monitoring dan evaluasi 

terhadap sarana dan 

prasarana penelitian yang 

telah tersedia untuk 

memastikan kesesuaian 

dengan perkembangan 

kebutuhan pelaksanaan 

penelitian 
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Sarana dan prasarana yang 

digunakan dalam kegiatan 

penelitian harus memenuhi 

standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan 

peneliti, masyarakat, dan 

lingkungan 

Universitas tidak 

dapat menjamin 

kesemalatan kerja, 

kesehatan, 

kenyamanan, dan 

keamanan peneliti, 

masyarakat, dan 

lingkungan 

Belum tersusunnya 

dokumen standar 

mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan 

keamanan peneliti, 

masyarakat, dan 

lingkungan 

 

Sarana dan 

prasarana yang 

digunakan dalam 

kegiatan penelitian 

belum memenuhi 

standar mutu, 

keselamatan kerja, 

kesehatan, 

kenyamanan, dan 

keamanan peneliti, 

masyarakat, dan 

lingkungan. 

Universitas menetapkan 

standar mutu, 

keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, 

dan keamanan peneliti, 

masyarakat, dan 

lingkungan 

 

 

Universitas memastikan 

bahwa sarana dan 

prasarana yang tersedia 

memenuhi standar mutu, 

keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, 

dan keamanan peneliti, 

masyarakat, dan 

lingkungan 

 

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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