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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa atas selesainya 

penyusunan Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Malang tahun 2016-2020. Renstra 

penelitian LP2M ini merupakan pengembangan dari Rencana Induk 

Pengembangan Universitas Negeri Malang 2008-2032 dan penyesuaian 

terhadap perkembangan Renstra UM tahun 2012-2015. Renstra Penelitian ini 

disusun dengan mengacu pada 8 standar penelitian yang dikeluarkan 

Kemenristek Dikti dan 10 fokus Rencana Induk Riset Nasioan 2015-2040, yakni 

ketahanan pangan, penciptaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, 

pengembangan teknologi kesehatan dan obat, pengembangan teknologi 

manajemen dan transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, 

pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan, material maju, 

kemaritiman, managemen penanggulangan bencana, sosial humaniora dan 

pendidikan.  

Renstra ini merupakan pernyataan resmi lembaga yang menggariskan 

dan menentukan arah unggulan penelitian di LP2M untuk masa lima tahun ke 

depan. Dengan demikian, dalam dokumen Renstra ini disajikan secara lugas 

tentang rencana induk penelitian dan pengembangan lembaga pada masa lima 

tahun yang akan datang. Walaupun kecermatan telah diupayakan secara baik 

dalam penyusunannya, namun demikian kami menyadari sangat mungkin ada 

banyak kekurangan dalam penyusunan renstra penelitian ini. Untuk itu, saran 

dan masukan perbaikan sangat kami tunggu.  

Seiring selesainya Renstra Penelitian 2016-2020 ini kami ucapkan rasa 

terimah kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu 

dalam proses penyusunannya. Ucapan terima kasih terutama disampaikan 

kepada para Rektor Universitas Negeri Malang, Sejawat Pimpinan LP2M/LPPM 

Perguruan Tinggi di Jawa Timur, para Dekan dan Wakil Dekan di Universitas 

Neger Malang, Pimpinan dan staf LP2M Universitas Negeri Malang, Kepala 

Pusat Penelitian dan Pengabdian yang ada di lingkungan LP2M, para Ketua dan 

Sekretaris jurusan, bagian prodasi, para tim pengembang, dan tim kecil Renstra 
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yang telah banyak memberikan masukan bagi pengembangan lembaga 

penelitian dan pengabdian di Universitas Negeri Malang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,  

salah satunya adalah mengatur standar penelitian. Standar penelitian ini 

mengatur kriteria minimal sistem penelitian di perguruan tinggi yang berlaku di 

seluruh wilayah Indonesia. Di dalam standar penelitian memuat standar:  hasil, 

isi, proses, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana, pengelolaan, pendanaan 

dan pembiayaan penelitian. Permenristekdikti inilah yang menjadi rujukan 

kebijakan bidang penelitian di lingkungan UM. Selain itu, kebijakan penelitian 

juga mengacu pada Permendikbud Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang. Pada Permendikbud Nomor 30 pasal 

71 dinyatakan bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(LP2M) mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan 

menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di 

UM. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi landasan untuk mengembangkan 

LP2M  dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan visi dan misi UM, sehingga 

LP2M bisa menjadi lembaga yang unggul dan berkontribusi besar bagi 

pengembangan penelitian dan pengabdian.  

LP2M di suatu perguruan tinggi yang sehat ditandai dengan kemampuan: 

(1) mewujudkan visi dan misi; (2) mengembangkan kebebasan akademik; (3) 

menghargai tinggi inovasi dan kreativitas; (4) memberdayakan sivitas akademika 

untuk berbagi pengetahuan bidang penelitian dan bekerja demi keberhasilan 

organisasi; (5) secara sistematik mendorong pendekatan proaktif dalam 

mengelola organisasi yang efektif dan efisien; (6) membekali sivitas akademika 

untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang relevan dengan visi dan misi 

organisasi; (7) melakukan mekanisme penjaminan mutu (quality assurance) yang 

bertumpu pada evaluasi diri dan evaluasi eksternal; dan (8) meningkatkan 

kualitas penelitian sivitas akademika.  
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Untuk menjadi lembaga yang unggul dan menjadi rujukan di bidang 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, LP2M berkewajiban merespon 

beragam isu strategis pengembangan penelitian di perguruan tinggi. Isu-isu 

strategis tersebut adalah pertama, pembangunan kapasitas (capacity building) 

harus ditingkatkan sebagai respon tehadap perubahan paradigma dalam otonomi 

dan desentralisasi. Kedua, tata pamong lembaga yang baik sangat diperlukan 

dalam rangka melaksanakan penelitian. Ketiga, kemandirian lembaga melalui 

perluaasan kerjasama dengan industri, pelibatan pemerintah daerah, dan 

kemitraan dengan pemerintah pusat dengan tetap berpegang pada norma dan 

nilai-nilai akademik bidang riset. Keempat, peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. sehingga mampu menyiapkan para peneliti yang bisa bersaing di level 

internasional. Kelima, penjaminan mutu untuk menjamin kualitas setiap karya 

penelitian yang dihasilkan melalui LP2M, sehingga menjadi nilai tawar untuk 

berkompetisi baik di level nasional dan internasional.  

Dalam rangka merespon isu-isu tersebut diatas LP2M dituntut lebih proaktif, 

profesional dan proporsional untuk mengembangkan inovasi atas respon yang 

lebih cepat, tepat, dan maslahat terhadap permasalahan, tatangan dan tuntutan 

masyarakat serta memberian layanan, bantuan, sesuai dengan yang diharapkan 

masyarakat. Hal ini didasarkan atas suatu kenyataan bahwa permasalahan, 

tantangan dan kebutuhan masyarakat yang ada di berbagai bidang kehidupan 

dan seluruh lapisan masyarakat semakin kompleks seiring dengan semakin 

pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Mengacu pada sejumlah kebijakan dan isu strategis sebagaimana 

dipaparkan di atas, maka LP2M mengemban bertugas untuk (1) 

menyelenggarakan penelitian dalam ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, 

teknologi, ilmu sosial budaya, dan seni yang temuannya bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat; (2) menyelenggarakan tata 

pamong lembaga yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin 

peningkatan kualitas berkelanjutan. Sebagai pijakan pelaksanaan tugas tersebut 

LP2M menyusun Renstra penelitian 2016-2020 sebagai arahan dalam 

menjalankan visi dan misi lembaga. Implementasi semua program dan aktivitas 

ini, menjadikan LP2M berkembang menuju organisasi yang sehat dan otonom di 
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bidang penelitian utamanya dalam merespon program-program yang 

berkembang di masyarakat.  

 

B. Landasan Penyusunan 

Landasan penyusunan Rencana Strategis LP2M Tahun 2016–2020 ini 

adalah (1) sistem nilai, (2) prinsip dan wawasan, dan (3) Undang-Undang dan 

Peraturan Pemerintah. 

1. Landasan Sistem Nilai 

Dalam upaya mewarisi dan mengembangkan nilai-nilai fundamental na-

sional, yakni pandangan hidup bangsa, budaya bangsa dan dasar Negara 

Pancasila sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, LP2M berkewajiban melaksanakan 

tugas mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai kajian empirik dan 

penerapannya. Untuk melaksanakan tugas itu, LP2M menyusun Renstra 

Penelitian secara berkelanjutan. 

Untuk mencapai visi dan misinya, LP2M menjunjung tinggi nilai-nilai luhur: 

ketaqwaan, kejujuran, integritas, tanggung jawab, etika, kualitas, transparansi, 

kepedulian, dan kedisiplinan. Berdasarkan karakteristik itu, dikembangkan misi 

profesionalitas LP2M yakni menjadikan dosen sebagai peneliti yang berdaya 

saing. Nilai-nilai luhur tersebut senantiasa menjadi pedoman dalam memper-

juangkan cita-cita dan mengembangkan program-program LP2M dalam rangka 

mengabdikan diri kepada nusa, bangsa dan kemanusiaan. 

Nilai-nilai luhur yang dikembangkan akan terwujud dalam perilaku meneliti 

yang senantiasa mengutamakan keandalan profesional yang mengandung unsur 

kompetensi, ketidakpuasan kreatif dan karakter unggul yang menghargai 

kejujuran, keberanian, keterbukaan, kerja keras dan menjalin kemitraan berbasis 

inovasi. Dukungan melalui kajian empirik berbasis inovasi terhadap upaya 

perbaikan di berbagai bidang di masyarakat yang dilakukan LP2M adalah wujud 

kontribusi nyata untuk dapat dimanfaatkan langsung atau tidak langsung oleh 

masyarakat. 
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2. Landasan Prinsip dan Wawasan 

 Dalam rangka mewujudkan LP2M menjadi Center of Research and 

Community Development dengan spirit menghasilkan multikarya penelitian 

berkualitas dalam bidang pendidikan dan IPTEKS dan implementasinya dalam 

pengabdian kepada masyarakat, LP2M mengembangkan wawasan sebagai 

berikut:  

Kebangsaan, mengacu pada wawasan Nusantara berbasis kearifan lokal 

dan regional dalam rangka menghadapi perkembangan global dan hubungan 

internasional. Persaingan antar bangsa yang semakin ketat membutuhkan 

langkah-langkah proaktif dan antisipatif dan inovatif secara tepat dan arif. 

Menghadapi situasi ini LP2M berperan serta menyiapkan peneliti yang 

berintegritas, kompetitif dan inovatif. Pembangunan di kawasan Indonesia timur 

(wawasan nasional), kawasan Jawa Timur (regional) dengan program 

pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan pembinaan umat 

beragama disamping kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan perlu juga 

mendapat perhatian LP2M. Malang Raya (wawasan lokal) yang mempunyai 

problema tidak kalah dengan propinsi juga membutuhkan rekomensi 

berdasarkan hasil kajian empirik dari LP2M baik dalam kajian kependidikan dan 

non pendidikan. 

Kebermaknaan, multi karya penelitian dan pengembangan unggulan 

yang dihasilkan LP2M tidak sekedar didokumetasikan melainkan juga 

disebarluaskan (dissemination) dalam bentuk program-porgam hilirisasi hasil 

penelitian dalam berbagai ragam kemasan, sehingga ke depan LP2M  

memposisikan diri sebagai house of knowledge yang dijadikan leading sector 

atau rujukan dalam pengembangan Tri Dharma UM khususnya dalam bidang 

penelitiann dan implementasi hasil penelitian di masyarakat. 

 Kemandirian, dicapai melalui peningkatan income generating dan self-

financing atas upaya kerja sama dengan mitra yang tidak hanya membawa 

dampak kebermaknaan akademis dan kebijakan, namun kemandirian LP2M ini 

berdampak dalam perluasan kiprah dalam mengembangkan diri dan 

melaksanakan inovasi-inovasi keilmuan. 
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 Keterpaduan, dilaksanakan melalui empat jalur pengembangan LP2M 

yakni: a) pengembangan masyarakat riset ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, 

b) pengembangan jaringan penelitian dan pengabdian ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni, c) pengembangan manajemen kelembagaan LP2M dan d) 

pengembangan sistem informasi penelitian berkenaan dengan ilmu 

pengetahuan, teknologi,dan seni. 

 

3. Landasan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah 

Penyusunan Rencana Strategis penelitian LP2M Tahun 2016–2020 ini 

dilandasi peraturan perundangan sebagai berikut. 

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita 

Negara RI Tahun 2014 Nomor 493); 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 

tentang Statuta  Universitas  Negeri  Malang  (Berita Negara  RI   Tahun  

2012 Nomor 1136); 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  16, Tambahan Lembaran Negara 

RI Nomor 5500); 

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
(LP2M) UNIVERSITAS NEGERI MALANG 

 

 

A. Sejarah Singkat LP2M 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) 

Universitas Negeri Malang yang diresmikan pada tahun 2012 merupakan 

penyatuan dua Lembaga yang sudah ada sebelumnya di Universitas Negeri 

Malang (konversi dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan / IKIP Malang), yaitu 

Lembaga Penelitian (Lemlit) dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPM).  

Cikal bakal LP2M dimulai pada tahun 1966 dengan berdirinya satu 

lembaga yang bernama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat 

(LP3M) IKIP Malang. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan 

masyarakat, pada tahun 1982 LP3M dipisah menjadi dua, yaitu: (1) Pusat 

Penelitian (Puslit) dan (2) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM). 

Pada tahun 1993, Pusat Penelitian ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga 

Penelitian (Lemlit) seiring dengan pertumbuhan institusi IKIP Malang.  

Dengan keluarnya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 93 

tertanggal 4 Agustus 1999, tentang Perluasan Mandat IKIP Malang menjadi 

Universitas Negeri Malang, Lembaga Penelitian IKIP Malang berubah menjadi 

Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang (Lemlit UM). Seiring dengan 

perluasan mandat tersebut, Lembaga Penelitian UM merupakan unsur pelaksana 

penelitian dan pengembangan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni baik dalam bidang pendidikan maupun non kependidikan. 

Untuk itu Lemlit UM, membentuk Pusat-pusat Penelitian yang menjadi organ 

pendukung terdiri dari: (1) Pusat penelitian Pendidikan, (2) Pusat Penelitian 

Teknologi dan Industri, (3) Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, (4) Pusat 

Penelitian Sumberdaya Wilayah dan Kebudayaan, dan (5) Pusat Studi Wanita. 

Selanjutnya, kelembagaan LPM didukung oleh tiga pusat layanan, yaitu: 

Pusat Pendidikan Masyarakat (PUSDIKMAS), Pusat Pelayanan Masyarakat 

(PUSYANMAS), serta Pusat Pengelolaan dan Pengembangan Kuliah Kerja 

Nyata (PUSLABANG KKN). Untuk meningkatkan peran LPM dalam rangka 
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pelayanan pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan pembangunan yang 

semakin kompleks, maka pada tahun 1992 dibentuk 3 Kordinator Program 

(Korprog) dengan cakupan 6 bentuk program pengabdian kepada masyarakat, 

yaitu: Korprog Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (DIKYANMAS), Korprog 

Kajitindak, Pengembangan Hasil Penelitian dan Pengembangan Wilayah 

(JIBANGLITWIL), dan Korprog Pengelolaan dan Pengembangan Kulia Kerja 

Nyata (LABANG KKN).  

Perkembangan terakhir pada tahun 1999 dilakukan penataan 

kelembagaan Korprog yang semula mengkoordinasikan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat berdasarkan bentuknya, diubah menjadi Korprog yang 

mengkordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan 

bidang/substansinya. Dalam hal ini meliputi: Korprog Pengembangan Pendidikan 

dan Kewirausahaan (PPK), Korprog Pengembangan Sosial Budaya dan 

Penerapan Ipteks (PSBPI), serta Korprog Pengembangan Wilayah dan Kuliah 

Kerja Nyata (PW KKN). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No.30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas 

Negeri Malang, Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada 

Masyarakat terintegrasi menjadi satu lembaga bernama Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Pada Masyarakat,  disingkat dengan LP2M. Selanjutnya dari 

penggabungan tersebut dibentuk 7 (tujuh) Pusat Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat, yakni (1) Pusat Peneliitian dan Pengabdian Bidang 

Pendidikan (P3P), (2) Pusat Peneliitian dan Pengabdian Bidang Sains, 

Teknologi, Industri, dan Hak Kekayaan Intelektual (P3STHI-HKI), (3) Pusat 

Peneliitian dan Pengabdian Bidang Sosial, Humaniora, Olahraga, dan Kesehatan 

(P3SHOK), (4) Pusat Peneliitian dan Pengabdian Bidang Ekonomi dan 

Kewirausahaan (P3EK), (5) Pusat Peneliitian dan Pengabdian Bidang Jender 

dan Kependudukan (P3JK), (6) Pusat Peneliitian dan Pengabdian Bidang 

Lingkungan Hidup dan Manajemen Bencana (P3LHMB), dan (7) Pusat 

Pengembangan Sumber Daya Wilayah dan Kuliah Kerja Nyata (P2SDWKKN). 
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B. Visi, Misi, dan Tujuan 

1. Visi 

Menjadi lembaga unggul dan terpercaya dalam pengembangan dan 

penerapan Ipteks. 

 

2. MISI 

a. Mengkoordinasi dan menyelenggarakan penelitian dan pengabdian 

bidang pendidikan 

b. Mengkoordinasi dan menyelenggarakan penelitian dan pengabdian 

bidang sains, teknologi industri dan HKI  

c. Mengkoordinasi dan menyelenggarakan penelitian dan pengabdian 

bidang sosial, humaniora, olahraga, dan kesehatan  

d. Mengkoordinasi dan menyelenggarakan penelitian dan pengabdian 

bidang usaha dan kewirausahaan 

e. Mengkoordinasi dan menyelenggarakan penelitian dan pengabdian 

bidang jender dan kependudukan 

f. Mengkoordinasi dan menyelenggarakan penelitian dan pengabdian 

bidang lingkungan hidup dan manajemen bencana alam 

g. Mengkoordinasi dan menyelenggarakan pengembangan sumberdaya 

wilayah dan Kuliah Kerja Nyata  

h. Membangun organisasi yang sehat dalam rangka penguatan tata kelola, 

transparansi, dan pencitraan publik menuju Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat yang otonom. 

 

3. Tujuan 

a. Menghasilkan karya unggul penelitian dan pengabdian bidang pendidikan 

b. Menghasilkan karya unggul penelitian dan pengabdian bidang sains, 

teknologi industri dan HKI  

c. Menghasilkan karya unggul penelitian dan pengabdian bidang sosial, 

humaniora, olahraga, dan kesehatan  

d. Menghasilkan karya unggul penelitian dan pengabdian bidang usaha dan 

kewirausahaan 

e. Menghasilkan karya unggul penelitian dan pengabdian bidang jender dan 

kependudukan 
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f. Menghasilkan karya unggul penelitian dan pengabdian bidang lingkungan 

hidup dan manajemen bencana alam 

g. Menghasilkan karya unggul pengembangan sumberdaya wilayah dan 

Kuliah Kerja Nyata   

h. Terjalinnya kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian 

baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri dalam rangka 

meningkatkan kualitas publikasi ilmiah bertaraf internasional dan HKI.  

i. Terjalinnya kemitraan dengan instansi pemerintah, swasta dan 

masyarakat di dalam dan luar negeri untuk hilirisasi hasil-hasil penelitian. 

j. Terwujudnya organisasi yang sehat dengan sistem tata kelola yang 

transparan,  dan akuntabel. 
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BAB III 

KINERJA LP2M 2013-2015 

 

 

A. Kinerja Penelitian  

LP2M sebagai lembaga di lingkungan Universitas Negeri Malang dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya telah menghasilkan banyak penelitian. 

Dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir berbagai penelitian yang telah 

dilaksanakan dijabarkan dalam Tabel sebagai berikut:  

 
Tabel 3.1 Jumlah Judul dan Peneliti/Dosen Terlibat Penelitian pada Tahun 2013 

No Skim Penelitian Jumlah Judul Jumlah Peneliti 
(Orang) 

1 Hibah Bersaing 61 183 

2 Fundamental 17 51 

3 Hibah Pasca Sarjana 13 39 

4 Hibah Pekerti 3 9 

5 Hibah Kompetensi 2 6 

6 Hibah Strategis Nasional 16 48 

7 Hibah Disertasi Doktor 10 30 

8 Hibah Unggulan Perguruan Tinggi 50 150 

9 Penelitian MP3EI 1 3 

10 Penelitian Pendukung Unggulan 109 327 

11 Kerjasama dengan Pemda 16 64 

 Jumlah 298 910 

 
Tabel 3.2 Jumlah Judul dan Peneliti/Dosen Terlibat Penelitian pada Tahun 2014 

No Skim Penelitian Jumlah Judul Jumlah Peneliti 
(orang) 

1 Hibah Bersaing 57 171 

2 Fundamental 19 57 

3 Hibah Pasca Sarjana 11 33 

4 Hibah Pekerti 3 9 

5 Hibah Kompetensi 2 6 

6 Hibah Strategis Nasional 10 30 

7 Hibah Disertasi Doktor 19 57 

8 Hibah Unggulan Perguruan Tinggi 45 135 

9 Kerjasama dengan Pemprov Jatim 23 69 

10 Bappeda Kabupaten Nunukan 1 3 

11 Yayasan Damandiri (Prog. POSDAYA) 1 3 

 Jumlah 191 573 
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Tabel 3.3 Jumlah Judul dan Peneliti/Dosen Terlibat Penelitian pada Tahun 2015 

No Skim Penelitian Jumlah Judul Jumlah Peneliti 
(Orang) 

1 Hibah Bersaing 72 216 

2 Fundamental 19 57 

3 Hibah Pasca Sarjana 10 30 

4 Hibah Pekerti 2 6 

5 Hibah Kompetensi 1 3 

6 Hibah Strategis Nasional 8 24 

7 Hibah Disertasi Doktor 6 18 

8 Hibah Unggulan Perguruan Tinggi 40 120 

9 Hibah Kerjasama Luar Negeri 1 3 

10 Kerjasama dengan Pemprov Jatim 14 42 

11 Kerjasama Kalimantan Utara 1 3 

12 Kemendes dan Transmigrasi 1 3 

13 Yayasan Damandiri (Prog. POSDAYA) 1 3 

14 Kemensos RI 1 3 

 Jumlah 177 531 

 
 Melihat paparan di atas, terlihat bahwa kinerja penelitian dalam tiga tahun 

terakhir mengalami penurunan. Penurunan ini tidak dapat dihindari mengingat 

secara nasional ada pengurangan anggaran pada setiap kementrian, termasuk 

Kementerian Ristekdikti. Akibatnya jumlah judul dan dana penelitian juga 

mengalami penurunan. Menyikapi kondisi yang demikian LP2M mendorong para 

dosen untuk melaksanakan penelitian dengan memanfaatkan dana PNBP yang 

dikelola oleh masing-masing fakultas di lingkungan Universitas Negeri Malang. 

 

B. Layanan Kelembagaan 

Layanan kelembagaan dalam kegiatan penelitian meliputi layanan internal 

dan eksternal. Layanan internal diberikan kepada civitas akademika UM. 

Sedangkan layanan eksternal diberikan kepada lembaga-lembaga lain di luar UM 

yang umumnya terkait dengan kegiatan kerjasama bidang penelitian.   

Layanan internal kepada civitas akademika UM antara lain berupa: (1) 

penyebaran informasi dan sosialisasi agenda kegiatan penelitian rutin dana 

DRPM, (2) koordinasi pelaksanaan penelitian, mulai dari penawaran sampai 

pelaporan penelitian, (3) workshop penyusunan proposal berbagai skim 

penelitian, (4) pendampingan penyusunan proposal, (5) workshop penulisan 

jurnal/karya ilmiah, (6) layanan konsultasi pembuatan SPJ keuangan penelitian, 

(7) workshop HKI dan drafting paten, (8) penelitian mandiri dosen untuk 
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pengajuan usulan ke guru besar, dan (9) penerbitan jurnal (Penelitian 

Pendidikan, Sosial dan Humaniora)  

Layanan eksternal dilakukan baik dalam skema kerjasama/kemitraan 

maupun skema layanan nonkerjasama yang melibatkan lembaga luar UM. 

Layanan kerjasama yang dilakukan LP2M dengan lembaga mitra meliputi 

kegiatan penelitian dan non penelitian. Diantara lembaga mitra yang 

bekerjasama dengan LP2M adalah instansi pemerintah, swasta, dan isdutri. 

Diantara lembaga tersebut adalah sebagian besar Pemkab/Pemkot di Wilayah 

Jawa Timur, Bappeda dan Dinas Pendidikan di Jawa Timur, Pemprov Jawa 

Timur, Pemprov Kaltara, Pemprov Kaltim.  

Selain kerjasama dengan lembaga di intsansi pemerintah dan swasta, 

LP2M juga melakukan riset konsorsium dengan para peneliti di Unej, Untirta, dan 

Unmul yang tergabung dalam IDB Pojeck. LP2M juga melakukan riset kerjasama 

internasional dengan cara melakukan riset bersama dengan perguruan tinggi 

asing atau melibatkan mahasiswa asing yang sedang studi di Indonesia. 

Perguruan Tinggi luar negeri yang melakukan penelitian bersama seperti 

Kitakyushu University dari Jepang.  

Untuk mewujudkan layanan prima, lembaga juga selalu meningkatkan 

sarana prasarana pendukung kegiatan penelitian terutama peralatan elektronik. 

Selain itu bentuk layanan kelembagaan yang telah dilakukan antara lain 

melakukan publikasi terhadap proses dan hasil-hasil penelitian dalam bentuk 

penerbitan artikel ilmiah, dan Website penelitian.  

 

C. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

 Dalam menjalankan program kegiatan, lembaga penelitian didukung oleh 

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis yang cukup handal. Dukungan 

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis meliputi dua aspek yaitu akademis 

dan administratif. Dari segi akademis pada tahun, berhasil menyusun dokumen 

penjaminan mutu penelitian. Dokumen ini digunakan sebagai pijakan dalam 

pelaksanaan teknis penelitian di lingkungan UM. Dokumen penjaminan mutu ini 

merupakan dokumen pertama yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi di Indonesia, 

bahkan dokumen tersebut dipakai sebagai acuan DRPM untuk menyusun 

dokumen penjaminan mutu penelitian di DRPM Dikti.  
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Dari segi manajemen administrasi dibagi menjadi dua bidang yaitu bidang 

administrasi yang mengurus surat menyurat dan keuangan, dan bidang program 

data dan informasi (Prodasi) yang mengurus program/teknis penelitian. Personal 

staf yang mengurusi kedua unit pekerjaan tersebut telah memiliki pengalaman 

sangat memadai, sehingga mereka dapat menjalankan tugas secara profesional. 

Dalam menjalankan tugas tersebut, lembaga didukung oleh 1 orang kabag, 3 

orang kasubag, 30 orang staf administrasi dan 3 orang tenaga kontrak.  

Berkaitan dengan kegiatan akademik di lembaga penelitian didukung oleh 

7 pusat penelitian yaitu: 1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Pendidikan, 2) 

Pusat Penelitian dan Pengabdian Teknologi, Sain, dan HKI, 3) Pusat Penelitian 

dan Pengabdian Lingkungan Hidup dan Bencana Alam, 4) Pusat Penelitian dan 

Pengabdian Sumberdaya Wilayah dan KKN, 5) Pusat Penelitian dan Pengabdian 

Gender dan Kependudukan, 6) Pusat Penelitian dan Pengabdian Ekonomi, dan 

7) Pusat Penelitian dan Pengabdian Sosial, Humaniora, dan Keolaharagaan. 

  

D. Struktur Organisasi  
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BAB IV 

ANALISIS LINGKUNGAN 

 

Sesuai dengan tahapan pengembangan UM sampai dengan tahun 2020, 

dimana UM diharapkan menjadi Center of Research and Community 

Development, maka keberadaan LP2M memiliki posisi yang strategis untuk 

merealisasikan tujuan tersebut. Dalam konteks ini LP2M membuat tahapan-

tahapan pencapaian yang rasional sesuai dengan visi dan misi UM.  

Kebijakan penelitian di UM mengacu pada Permendikbud Nomor 30 Tahun 

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang. Pada 

Permendikbud Nomor 30 pasal 71 dinyatakan bahwa Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) mempunyai tugas melaksanakan, 

mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat di UM. Kebijakan-kebijakan tersebut 

menjadi landasan untuk mengembangkan LP2M  dalam menjalankan tugasnya 

sesuai dengan visi dan misi UM, sehingga LP2M bisa menjadi lembaga yang 

unggul dan berkontribusi besar bagi pengembangan penelitian dan pengabdian. 

Untuk itu, sebagai bahan pijakan maka dilakukan penyusunan analisis strategis 

terhadap perkembangan masyarakat sebagai setting lingkungan eksternal dan 

juga analisis internal terhadap kondisi LP2M saat ini. Uraian tentang analisis kondisi 

LP2M sangat bermanfaat untuk memberikan arah pada perumusan berbagai program 

kegiatan LP2M pada periode 2016-2020. Analisis strategis didasarkan atas kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan tantangan yang  difokuskan pada tiga bidang strategi 

pengembangan universitas yaitu: (1) pengembangan penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat; (2) penyediaan layanan kelembagaan, dan (3) dukungan 

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. 

 

A. Komponen Analisis SWOT 

1. Sumberdaya manusia 

Kondisi sumberdaya manusia UM terdiri atas 82 GB, 341 Doktor, 555 

Magister, dan 25 sarjana S-1. Penyebaran keahlian sumberdaya manusia 

tersebut menyebar di 8 fakultas, yakni di FS, FMIPA, FIP, FT, FE, FIK, FIS, 

dan FPSi sebagaimana pada sajian tabel sebagai berikut. 
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Tabel 4.1 Jumlah danTingkat Pendidikan Dosen UM 

No Pendidikan 
Guru 
Besar 

Lektor 
Kepala 

Lektor Asisten 
Tenaga 

Pengajar 
Lainnya Total 

 

Persen 

1 PROFESI 0 0 0 0 5 0 5 0,04 

2 S1 1 7 7 7 3 0 25 2,6 

3 S2 1 188 205 83 78 0 555 60,0 

4 S3 80 180 71 9 1 0 341 37,0 

Total 82 375 283 99 87 0 926  

Persen (%) 8,8 40, 4 30,5 10,6 9,4    

  

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa sumberdaya manusia di UM 
syarat-syaratnya cukup mendukung untuk penelitian dari skim yang disiapkan 
Kemristekdikti. Lektor kepala mencapai 40,4% dan Guru Besar ada 8.8%. 
Separoh sumberdaya dosen secara kepangkatan sangat mendukung tawaran 
skim dari Kemristekdikti. Begitu juga dengan jenang pendidikan, hanya 2,6% 
berpendidikan S1 dan S3 mencapai 37%. Dengan demikian, berdasarkan jenjang 
pendidikan sumberdaya manusia dosen di UM untuk meneliti cukup mumpuni. 

2. Produktivitas Penelitian 

Agenda penelitian yang dilakukan oleh dosen UM sejalan dengan visi, misi, 

sebagaimana telah dideskripsikan sebelumnya. Secara terancang, kegiatan 

penelitian berpayung pada topik-topik yang menjadi rencana strategis penelitian. 

Kegiatan penelitian secara operasional di lingkungan UM dapat dikategorikan 

menjadi program kegiatan penelitian (a) program penelitian dari dana dan DRPM 

Kemenristek Dikti, (b) program penelitian DIPA UM, dan (c) program penelitian 

kerjasama. Penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa memiliki 

relevansi yang tinggi dengan bidang ilmu dan kebutuhan masyarakat pengguna. 

Penelitian yang dihasilkanmemiliki sejumlah karakteristik sebagai berikut: (a) 

permasalahan yang diangkat bersifat mutakhir, (b) permasalahannya senantiasa 

mengacu pada ruang lingkup disiplin ilmu, (c) daya publitas hasil penelitian 

dinyatakan cukup tinggi, (d) karyanya banyak dikutip oleh para peneliti lain di luar 

UM. Karya-karya penelitian yang dilakukan oleh dosen memiliki kualitas dan 

relevansi yang sangat memadai. Hal itu dapat dilihat dari; (a) penggunaan 

pendekatan penelitian yang mutahir, (b) penggunaan metode penelitian yang 

mutahir, (c) sebagian di antaranya mempublikasikan hasil penelitiannya dalam 
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jurnal nasional yang terakreditasi dan jurnal internasional, (d) pada penelitian-

penelitian itu banyak pemikiran dan atau karya orisinil. Penelitian banyak 

menggunakan pendekatan dan pemikiran baru, hasilnya sebagian dipublikasikan 

dalam jurnal nasional. Selain itu banyak artikel publikasi yang masuk pada 

indeksitasi secara internasional. Dilihat dari sisi kuantitas dan produktivitas, 

jumlah hasil penelitian dilihat pada tabel 4.2 di bawah. 

Tabel 4.2 Jumlah Judul Penelitian dan Jumlah Peneliti 

No Tahun Jumlah judul Jumlah Peneliti 

1. 2013 282 846 

2. 2014 191 573 

3. 2015 177 531 

  

 

 

Gambar 4.1 Grafik jumlah Judul dan Peneliti selama 2013, 2014 dan 2015 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 dan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa baik jumlah judul 
maupun  peneliti mengalami penurunan. Penurunan minat ini diperkirakan karena 
regulasi laporan penelitian yang relatif njlimet sehingga banyak dosen yang tidak 
begitu berminat dalam mengusulkan penelitian. Hal ini tidak boleh terjadi sebab 
akan menurunkan produktivitas penelitian dan karya publikasi. Perlu ada regulasi 
yang mempermudah laporan pertanggungjawaban keuangan penelitian yang 
diantisipasi oleh LP2M UM. 
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3. Jumlah dosen yang mengikuti penataran/pelatihan dan seminar  

Untuk menyiapkan diri sebagai penelitia yang dibutuhkan masyarakat, maka 

peneliti harus mengembangkan diri melalui pengembangan profesi misalnya 

lokakarya, seminar penelitian dan penulisan buku serta pelatihan penulisan 

artikel di jurnal. Pengembangan diri ini sangat mendukung untuk kesiapan 

sebagai peneliti yang mumpuni baik dalam menyiapkan proposal, melakukan 

penelitian dan publikasi hasil penelitian. Tabel 4.3 menunjukkan jumlah dosen 

UM yang mengikuti penataran/pelatihan terkait dengan penelitian. Data tabel 

4.3 menunjukkan bahwa LP2M memfasilitasi dosen untuk keempat macam 

kegiatan yang terkait penelitian secara rutin dan berskala. Hal ini sebagai 

bentuk tanggung jawab LP2M untuk menyiapkan tenaga peneliti yang handal.  

 
 
Tabel 4.3 Jumlah Dosen yang Mengikuti Penataran/Pelatihan 

No Jenis (Penelitian) 2013 2014 2015 

1. Lokakarya/penataran penelitian 150 150 150 

2. Seminar penelitian 282 173 170 

3. Penulisan buku 50 50 50 

4. Jurnal 50 50 50 

 

4. Luaran Penelitian 

Luaran penelitian dosen UM dapat dilihat pada Tabel 4.4 di bawah. 

Berdasarkan data tersebut dapat disampaikan bahwa terjadi peningkatan 

yang sangat signifikan terhadap jumlah publikasi internasional, pemakalah 

berskala internasional dan HaKI. Hal ini cukup memberian gambaran bahwa 

produktivitas publikasi dan HaKI sangat tinggi walaupun jumlah judul 

penelitian mengalami penurunan. 

Tabe 4.4  Luaran Penelitian dalam 3 TahunTerakhir 

No JenisLuaran 2013 2014 2015 Jumlah 

 
 

1 

 
 
Publikasi Ilmiah  

Internasional 84  87 197  368 

Nasional terakreditasi 37 41 5 83 

Lokal 26 15 7 48 



Renstra Penelitian LP2M Universitas Negeri Malang   24 

 

 

No JenisLuaran 2013 2014 2015 Jumlah 

2 Sebagai pemakalah dalam 
pertemuan ilmiah (sistem 
informasi) 

Internasional 8 21 17 46 

Nasional (Seminar 
hasil penelitian) 

9 18 16 43 

Lokal 3 - - 3 

 
 

3 

 
Sebagai pembicara utama 
(Keynote Speaker) dalam 
pertemuan ilmiah (sistem 
informasi) 

Internasional - - - - 

Nasional 
(Presentasi Hasil 
Penelitian DP2-M) 
 

- 5 6 11 

Lokal - - - - 

4 Visiting Professor (sistem 
informasi) 

Internasional - 9 4 13 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
Hak Atas Kekayaan 
Intelektual (HKI) 

Paten - 1 - 1 

Paten Sederhana 
(dalam proses 
paten) 
 

3 3 3 9 

Hak Cipta  - 4 5 9 

Merek Dagang - - - - 

Rahasia dagang - - - - 

Desain Produk 
Industri 

- - - - 

Indikasi Geografis - - - - 

Perlindungan 
Varietas 
Tanaman 

- - - - 

Perlindungan 
Topografi 
SirkuitTerpadu 

- - - - 

6 TeknologiTepatGuna 25 21 3 49 

7 Model/Prototype/Desain/Karyaseni/Rekayasa Sosial  43 108 23 174 

 
 

BukuAjar 12 26 8 46 

7 Laporan penelitian yang tidak dipublikasikan 301 204 347 852 
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Untuk publikasi, publikasi hasil-hasil penelitian yang dimiliki oleh LP2M berupa: 

a. Jurnal Studi Sosial terbit dua kali setahun. 

b. Jurnal Penelitian Kependidikan terbit dua kali setahun. 

c. Jurnal Ilmu Pendidikan terbit dua kali setahun. 

Namun demikian, para dosen lebih banyak publikasi di luar jurnal tersebut dan 

lebih banyak di jurnal internasional. Jurnal di LP2M ini tetap memberikan peluang 

bagi dosen untuk mengirimkan naskah terutama dosen muda. 

 

5. Kerjasama Kemitraan 

Untuk meningkatkan kinerja lembaga maka kemitraan adalah hal sangat vital 

untuk mendukung keberhasilan dan ketercapain program. LP2M memiliki 

kemitraan dari berbagai level no DRPM baik level regional, nasional bahkan 

internasional yang mendukung program untuk mencapai visi-misi lembaga. Kerja 

sama yang telah terjalin dengan berbagai pihak diantaranya dengan: Dikdasmen 

dan Dikmenum Kemendikbud, Pemda, Balitbangda, Ristek, LIPI, Balitbangkes 

Pemkab/Pemkot, Bapedda Propinsi, Jasa Tirta, Plan Internasional Indonesia, 

Diknas Propinsi dan Kabupaten/Kota di Jatim, PT. PAI Probolinggo, P3GI 

Pasuruan, Kementrian Lingkungan Hidup, Deptan, PRIMKOPTI, Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jatim, Florida State University, Kyoto 

University, dan Massecusset University, sebagaimana Tabel 4.5 berikut ini. 

Tabel 4.5 Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Non-DRPM   

No Nama Lembaga yg terlibat kerjasama Jenis Kegiatan 2013 2014 2015 

1 Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jatim 

Penelitian 1 1 - 

2 Balitbang dan Diklat Kab. Pasuruan Penelitian 1 1 3 

3 Balitbang Kabupaten Pasuruan Penelitian 1 1 - 

4 Balitbang kota Mojokerto Penelitian 1 2 2 

5 Balitbang Provinsi Jawa Timur  Penelitian - 5 2 

6 Bapeda Provinsi Jawa Timur Penelitian - 1 1 

7 Bapeda Kabupaten Nganjuk Penelitian 1 - - 

8 Bapeda Kabupaten Nunukan Penelitian - 1 - 

9 Bapeda Kota Kediri  Penelitian - 2 - 

10 BPM Provinsi Jatim Penelitian 1 1 - 
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No Nama Lembaga yg terlibat kerjasama Jenis Kegiatan 2013 2014 2015 

11 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah Jatim  

Penelitian - 2 1 

12 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah Kab. Pasuruan 

Penelitian 1 1 - 

13 Pemkot Mojokerto Penelitian - 1 1 

14 Pemkab Mojokerto Penelitian - 1 1 

15 UPT Pelatihan Kependudukan Balong 
Bendo  

Penelitian - 3 - 

16 Yayasan Damandiri (Program 
POSDAYA) 

Penelitian 1 1 1 

17 Sekda Mojokerto Penelitian - - 1 

18 BAPEDDA Propinsi Kalimantan Utara Penelitian - - 1 

19 Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Penelitian 3 - - 

20 BKD Kota Probolinggo Penelitian 1 - - 

21 Bapedda Kota Probolinggo Penelitian 1 - - 

22 Disperindak Kab. Blitar Penelitian 1 - - 

23 Dinas Koperasi Kab. Pasuruan Penelitian 3 - - 

 Jumlah  17 24 14 

 

Kemitraan yang cukup luas levelnya ini sangat mendukung untuk pengembangan 

program LP2M dalam mencapai visi-misi dan tujuan lembaga. 

 

6. Sarana dan Prasarana 

Secara bertahap, LP2M terus melakukan pembenahan sarana prasarana untuk 

mendukung kinerjanya. Berkembangnya sarana, organisasi, dan sistem 

manajemen korporasi secara berkesinambungan dengan prinsip transparansi, 

otonomi, dan akuntabilitas diantaranya adalah:.  

a. Ruang yang memadai seperti ruang pimpinan, administrasi, pusat-pusat 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan perpustakaan 

khusus. 

b. Keberadaan Pusat-pusat Penelitian dan Pengabdian sebagai berikut:  

(1) Pusat Peneliitian dan Pengabdian Bidang Pendidikan (P3P),  
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(2) Pusat  Peneliitian dan Pengabdian Bidang Sains, Teknologi, Industri, 

dan Hak Kekayaan Intelektual (PPSTI & HKI),  

(3) Pusat Peneliitian dan Pengabdian Bidang Sosial, Humaniora, 

Olahraga, dan Kesehatan (P3SHOK),  

(4) Pusat Peneliitian dan Pengabdian Bidang Ekonomi dan 

Kewirausahaan (P3EK),  

(5) Pusat Peneliitian dan Pengabdian Bidang Jender dan Kependudukan 

(P3JK),  

(6) Pusat Peneliitian dan Pengabdian Bidang Lingkungan Hidup dan 

Manajemen Bencana Alam (P3LHMBA), dan  

(7) Pusat Pengembangan Sumber Daya Wilayah dan Kuliah Kerja Nyata 

(P2SWKKN). 

 

B. Analisis SWOT 

Berdasarkan uraian pada komponen analisis SWOT di atas maka dapat 

dilakukan analisis SWOT sebagai berikut: 

1. Kekuatan: 

a) Tersedianya tenaga peneliti sesuai dengan bidang keahlian baik yang 

bertaraf lokal, regional maupun nasional, didukung oleh pendidikan S3 

dan jabatan lektor kepala dan guru besar mencapai 50% dosen UM. Hal 

ini dibuktikan dengan meningkatnya secara kualitatif maupun kuantitatif 

proposal yang diterima oleh DRPM, Pemerintah Daerah, LIPI, Ristek, 

BPPT, dan penyandang dana lainnya. 

b) LP2M memiliki tenaga peneliti dan pelaksana pengabdian yang sering 

menjadi narasumber dalam berbagai pelatihan, workshop, lokakarya yang 

diselengggarakan oleh stakeholder. 

c) peningkatan yang sangat signifikan terhadap jumlah publikasi 

internasional, pemakalah berskala internasional dan HaKI dan penelitian 

dosen banyak yang berpotensi untuk dipatentkan. 

d) Kemitraan yang bersprektrum luas sangat mendukung untuk 

pengembangan program LP2M untuk mencapai visi dan misinya. 
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e) Sarana dan prasarana terus ditingkatkan dalam rangka mendukung 

kinerja seluruh organ di LP2M dan kepala pusat yang mengembangkan 

penelitian unggulan. 

 

2. Kelemahan (weaknesses) 

a) Kurangnya penelitian hasil kerjasama dengan lembaga lain. Sampai saat ini 

penelitian kerjasama rata-rata hanya 7,5% dari seluruh kegiatan 

penelitian. 

b) Penelitian yang bersifat aplikatif/tepat guna belum banyak dikembangkan, 

kebanyakan penelitian dasar.. 

c) Kurangnya pemanfaatan hasil penelitian untuk pengabdian, 

pengembangan pendidikan dan pembelajaran, serta untuk pembangunan, 

dan sebaliknya kegiatan pengabdian kepada masyarakat belum dilandasi 

hasil penelitian. 

d) Belum maksimalnya kerjasama dengan berbagai pihak eksternal dan 

minimya kerjasama penelitian tingkat internasional. 

e) Kurang optimalnya promosi untuk meningkatkan kerjasama.   

f) Evaluasi diri terkendala oleh lemahnya sistem administrasi data base yang 

belum lengkap. 

g) Terbatasnya sumber dana internal yang dapat digunakan untuk membiayai 

aktivitas rutin dan pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat di LP2M. 

 

3. Peluang (Opportunities) 

a) Semakin banyak institusi dan organisasi eksternal yang memerlukan jasa 

LP2M dalam bidang penelitian dan pengembangan, khususnya di bidang 

pendidikan dan pembelajaran. 

b) Adanya peluang sebagai motor penyelenggaraan forum ilmiah yang 

mempunyai nilai strategis terkait dengan Undang-Undang Guru dan 

Dosen. 
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c) Adanya kebijakan pemerintah untuk meng-HKI-kan (seperti hak paten dan 

hak cipta) produk riset ilmiah yang memiliki nilai komersial tinggi yang 

dihasilkan oleh sivitas akademika UM. 

d) Semakin besarnya peluang untuk meningkatkan penerbitan jurnal ilmiah, 

buku, atau majalah (cetak ataupun elektronik) yang relevan dengan 

kebutuhan masyarakat akademis, tenaga profesional pendidikan maupun 

non-kependidikan.  

e) Semakin pesatnya teknologi komunikasi melalui internet yang berpeluang 

untuk meningkatkan berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian dalam  

penerapan Ipteks. 

f) Semakin luasnya jaringan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan 

luar negeri, memberi peluang melakukan penelitian bersama (joint 

research) dan kolaborasi riset, serta kemitraan pengabdian kepada 

masyarakat. 

g) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang dilakukan oleh UM 

memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas dan kinerja LP2M 

h) Adanya peluang untuk membangun organisasi yang sehat dengan 

menerapkan manajemen korporasi, akreditasi, penjaminan mutu, dan 

evaluasi diri secara berkesinambungan dengan prinsip transparansi, 

otonomi, dan akuntabilitas. Karena UM menjadi PT BLU. 

i) Adanya peluang melakukan penelitian unggulan sesuai dengan rencana 

induk penelitian (RIP) untuk dapat dikerjasamakan dengan berbagai 

pihak.  

j) Adanya peluang melakukan pengabdian multi tahun  untuk dapat 

dikerjasamakan dengan berbagai pihak.  

 

4. Tantangan (Threats) 

1) Ketatnya persaingan dan perkembangan Ipteks yang dikuasai antar 

perguruan tinggi untuk berinovasi bagi perkembangan penelitian di bidang 

pendidikan maupun non-kependidikan. 

2) Semakin ketatnya kompetisi dengan perguruan tinggi lain (negeri maupun 

swasta) dalam memperoleh berbagai program penelitian yang 
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dikompetisikan oleh Ristekdikti, LIPI, dan penyandang penelitian dan 

pengabdian lainnya. 

3) Adanya kompetitor yang tidak mengindahkan etika akademik untuk 

meraih peluang kerjasama. 

4) Diseminasi hasil karya penelitian, pengurusan HKI, jurnal 

nasional/internasional dan penerbitan buku hasil-hasil penelitian yang 

semakin gencar dan terbuka lebar, terutama di bidang pendidikan dan 

pembelajaran.   

5) Ketatnya persaingan bisnis dan keengganan sebagian besar industri 

dalam memanfaatkan hasil-hasil penelitian perguruan tinggi, mempersulit 

LP2M untuk memperoleh pendanaan melalui usaha-usaha produktif yang 

bekerjasama dengan industri.  

6) Persaingan yang ketat antar perguruan tinggi untuk memperoleh SDM 

yang berkualitas sehingga memungkinkan tenaga potensial UM diambil 

oleh PT lain. 

7) Adanya lembaga-lembaga luar negeri yang gencar berpartisipasi dalam 

meningkatkan pengembangan penelitian dan penerapan Ipteks.  

 

B. Posisi dan Pilihan Strategi 

 Posisi LP2M sebagai unit pelaksana akademik Tridharma Perguruan Tinggi 

mengikuti strategi yang dikembangkan oleh universitas dalam hal ini adalah 

strategi agresif. Strategi tersebut dirumuskan melalui serangkaian kebijakan, 

program dan kegiatan yang merujuk pada pada visi dan misi LP2M. Strategi 

pengembangan penelitian itu di bidang: (1) pengembangan penelitian dan hilirisasi 

penelitian, (2) penyediaan layanan kelembagaan, dan (3) dukungan manajemen dan 

pelaksanaan tugas teknis lainnya yang mendukung pelaksanaan peneltian. 

1. Program Pengembangan Penelitian  

Program ini diselenggarakan untuk mewujudkan terselenggaranya 

penelitian yang mendukung isu-isu atau program pembangunan nasional, 

pemecahan masalah dalam masyarakat, dan pengembangan inovasi 

pembelajaran. Adapun isu-isu yang dipilih adalah pangan dan pertanian, 
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kesehatan dan obat-obatan, energi baru dan terbarukan, material maju, 

transportasi, TIK, kebencanaan lingkungan, dan Soshum, senibud, DIK.  

 

2. Program Penyediaan Layanan Kelembagaan 

Program ini diselenggarakan untuk mewujudkan terselenggaranya 

layanan prima kelembagaan. 

 

3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis  

Program ini diselenggarakan untuk mewujudkan meningkatnya kualitas 

manajemen kelembagaan dan pelaksana tugas teknis lainnya dengan sistem tata 

kelola yang transparan dan akuntabel. 

 

 

 



Renstra Penelitian LP2M Universitas Negeri Malang   32 

 

BAB V 

PROGRAM PENGEMBANGAN PENELITIAN TAHUN 2016-2020 

 

 

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2015 dan analisis lingkungan, serta 

dalam rangka mewujudkan UM sebagai the learning university, dalam periode 

2016-2020 ini UM menekankan orientasi keunggulan dalam inovasi 

pembelajaran dan berdaya saing. Unggul dalam inovasi pembelajaran 

dimaksudkan bahwa dalam kurun waktu empat tahun ke depan UM menjadi 

perguruan tinggi yang memiliki kelebihan dalam bidang inovasi pengelolaan 

pembelajaran, inovasi dalam penyediaan sumber belajar, inovasi dalam 

mengelola lingkungan belajar, inovasi dalam organisasi dan manajemen 

pembelajaran dibandingkan dengan perguruan tinggi lain. Dengan keunggulan 

dalam inovasi pembelajaran tersebut diharapkan akan dapat menghasilkan 

lulusan yang berdaya saing. Berdaya saing dimaksudkan bahwa lulusan UM 

memiliki kemampuan yang dapat diandalkan untuk bersaing dalam bidang 

keilmuan, ketrampilan, sikap, dan memiliki karakter (soft competences) yang 

tinggi. 

A. Sasaran, Strategi, Kegiatan, dan Indikator Kinerja 

1. Pengembangan Penelitian  

a. Tujuan 

  Dihasilkan karya penelitian dan pengabdian yang unggul  

b. Sasaran Strategis 

 Terselenggaranya penelitian yang mendukung isu-isu atau program 

pembangunan nasional, pemecahan masalah dalam masyarakat, dan 

pengembangan inovasi pembelajaran. 

c. Strategi Pencapaian 

Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis tersebut 

adalah : 

1) Peningkatan sinergi penelitian, pengabdian, dan pengembangan 

pembelajaran melalui mekanisme penelitian interdisipliner. 

2) Peningkatan publikasi ilmiah nasional dan internasional 
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3) Peningkatan status jurnal LP2M menjadi terakreditasi nasional 

dan internasional bereputasi. 

4) Peningkatan perolehan HKI 

5) Peningkatan pengalokasian dana internal untuk penelitian 

6) Peningkatan layanan akses internet, e-journal dan e-book 

7) Peningkatan program kreativitas peneliti dalam melaksanakan 

penelitian. 

d. Kegiatan 

Untuk mendukung strategi tersebut beberapa kegiatan yang akan 

dilaksanakan antara lain: 

1) Pengembangan tema penelitian (grand desain) yang dapat 

ditindaklanjuti dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

baik yang bersifat lokal, regional dan nasional. 

2) Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dosen.  

3) Membuat kerjasama dengan mitrabestari sebagai penyunting 

ahli artikel jurnal  

4) Meningkatkan penulisan karya ilmiah melalui kegiatan 

workshop, lokakarya, yang mengarah pada kualitas dan 

kuantitas untuk database jurnal. 

5) Penulisan buku referensi, monograf, dan bahan ajar berbasis 

hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

6) Peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah 

7) Pengembangan dan meningkatkan kualitas penelitian 

8) Peningkatan pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian  

9) Peningkatan kerjasama penelitian dengan institusi atau 

lembaga lain yang relevan 

10)  Pelatihan dan pendampingan penulisan publikasi ilmiah tingkat 

nasional dan internasional 

11) Pengembangan karya ilmiah yang berpotensi memperoleh HKI 

12) Pemfasilitasian diseminasi HKI 

13) Peningkatan layanan akses internet untuk pembelajaran 

14) Peningkatan layanan e-journal dan e-book 

15) Peningkatan partisipasi dalam kontes karya mahasiswa dalam 

bidang penelitian  
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16) Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme dosen 

dalam menyusun proposal, melaksanakan penelitian secara 

profesional, menghasilkan kekayaan intektual berkualitas, serta 

mampu mengimplementasikan hasil karyanya yang bermanfaat. 

e. Indikator kinerja 

Keberhasilan strategi dan kegiatan dalam program pengembangan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di diukur dengan 

beberapa indikator kinerja sebagai berikut:   

 
Tabel 5.1  Target Kinerja LP2M dalam Program Pengembangan Penelitian 

Tahun 2016-2020 

No. 
Output Kinerja 

2016 

Target 

Uraian Aspek 2017 2018 2019 2020 

1  
Jumlah program payung jangka 
panjang penelitian 

LYN 2 2 2 2 2 

2  
Jumlah penelitian berorientasi 
peningkatan kualitas perkuliahan 

LYN 43 52 66 73 85 

3  Jumlah workshop/lokakarya  LYN 6 6 6 6 6 

4  

Jumlah buku referensi, 
monograf, dan bahan ajar 
berbasis hasil penelitian dan 
atau pengabdian kepada 
masyarakat 

SPR 25 25 35 60 95 

5  Jumlah publikasi pada jurnal 
nasional terakreditasi 

LYN 20 25 30 35 40 

6  Jumlah publikasi ilmiah pada 
jurnal nasional ber-ISSN 

LYN 30 40 50 60 70 

7  Jumlah buku ber-ISBN yang 
diterbitkan di tingkat nasional 

SPR 20 25 30 55 00 

8  Jumlah publikasi ilmiah tingkat 
internasional 

SPR 10 80 120 200 400 

9  Jumlah karya ilmiah yang 
memperoleh HKI 

LYN 3 5 7 9 11 

10  Jumlah kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat berbasis 
hasil penelitian. 

LYN 2 7 12 17 22 

11  Jumlah penelitian, pengabdian 
kepada masyarakat hasil 
kerjasama dengan pemerintah/ 
pemerintah daerah 

LYN 50 55 60 65 70 
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2. Penyediaan Layanan Kelembagaan 

a. Tujuan 

 Terselenggaranya layanan prima kelembagaan 

b. Sasaran Strategis 

     Civitas akademika, lembaga mitra, dan masyarakat 

c. Strategi Pencapaian 

 Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis tersebut 

adalah: 

1) Peningkatan kerjasama dengan lembaga mitra 

2) Peningkatan citra LP2M tingkat nasional dan internasional 

melalui kompetisi 

3) Optimalisasi pengelolaan aset yang berpotensi sebagai income 

generating 

4) Optimalisasi pengembangan TIK untuk layanan akademik dan 

non akademik  

5) Peningkatan keikutsertaan dalam ajang kompetisi IPTEK  

6) Optimalisasi system manejemen untuk menunjang kelancaran 

administrasi persuratan dan kearsipan 

7) Optimalisasi organisasi, sumberdaya manusia, prasarana dan 

sarana, program penelitian dan implementasi Iptek, serta 

pemberdayaan masyarakat. 

8) Penyediaan up-date data base kompetensi SDM internal dan 

potensi serta permasalahan wilayah. 

d. Kegiatan 

Untuk mendukung strategi tersebut beberapa kegiatan yang akan 

dilaksanakan antara lain: 

1) Peningkatan jaringan kerjasama berskala nasional dan 

internasional 

2) Kerja sama dengan Perguruan Tinggi nasional dan 

internasional 

3) Kerjasama dengan instansi non Perguruan Tinggi dalam negeri 

(Pemda, Lembaga, sekolah,  atau lainnya) 

4) Peningkatan kerjasama dengan investor dalam pengelolaan 

aset LP2M 
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5) Peningkatan komunikasi akademik dan nonakademik berbasis 

TIK antar dosen dan staff di lingkungan UM  

6) Peningkatan kapasitas jaringan dan penggunaan TIK dalam 

bentuk infrastruktur dalam rangka pelayaan kelembagaan 

melalui pelatihan peningkatan mutu penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat. 

7) Peningkatan perolehan sumber dana penelitian melalui 

kegiatan kerjasama dengan institusi yang mempunyai otoritas 

sumber dana maupun kegiatan lain yang tidak bertentangan 

dengan perundangan yang berlaku  

8) Peningkatan keikutsertaan dalam ajang kompetisi penelitian 

dan pengabdian pada masyarakat tingkat nasional dan 

internasional. 

9) Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi LP2M ke sekolah 

dan institusi yang relevan 

10) Penyelenggaraan pameran produk ilmiah hasil  penelitian  

11) Pengelolaan surat menyurat dan kearsipan dengan sistem 

digital 

e. Indikator kinerja 

Keberhasilan strategi dan kegiatan dalam program layanan 

kelembagaan diukur dengan beberapa indikator kinerja sebagai 

berikut :   

 
Tabel 5.2 Target Kinerja Penelitian dalam Program Penyediaan Layanan 

Kelembagaan Tahun 2016-2020 

No. 
Output Kinerja 

2016 

Target 

Uraian Aspek 2017 2018 2019 2020 

1  
Jumlah sistem dan 
aplikasi layanan yang 
berbasis TIK  

SPR 10 30 40 50 65 

2  Jumlah kegiatan 
pameran produk ilmiah, 
seni, dan teknologi 

LYN 5 5 10 15 15 

3  Jumlah unit kerja yang 
menggunakan sistem 
elektronik untuk 
mengelola kegiatan 
manajemen dan 
administrasi 

LYN 2 4 7 9 9 
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3.  Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis  

a. Tujuan 

Menghasilkan kinerja lembaga yang efektif dan efisien untuk 

menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi 

yang berkelanjutan. 

b. Sasaran Strategis 

Meningkatnya kualitas manajemen kelembagaan dan pelaksana 

tugas teknis dengan sistem tata kelola yang transparan dan 

akuntabel. 

c. Strategi Pencapaian 

Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis tersebut 

 adalah : 

1) Pembuatan kontrak kerja pejabat baru dilingkungan LP2M pada 

awal masa jabatan, dan kontrak kinerja unit di awal tahun 

anggaran 

2) Pengembangan sistem manajemen berbasis ISO 9001:2008  

3) Penerapan sistem penilaian lembaga berbasis kinerja 

4) Peningkatan disiplin kerja pegawai 

5) Optimalisasi administrasi dan manajemen   

 

B.  Standar Mutu Penelitian 

Untuk menjaga mutu penelitian yang dilakukan oleh civitas akademika 

UM, LP2M telah menyusun standar penelitian yang dikembangkan dari Pedoman 

Penenlitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi X yang dikeluarkan oleh 

Kemenristek Dikti. Standar  tersebut meliputi standar hasil, standar isi, standar 

proses, standar penilaian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana, 

standar pengelolaan, dan standar pendanaan dan pembiayaan.   

1. Standar Hasil Penelitian 

Semua civitas akademika UM yang melaksanakan penelitian harus memenuhi 

ketentuan standar hasil sebagai berikut:   

 Hasil penelitian dosen dengan dukungan dana internal/swadana wajib 

a. dipublikasikan pada tingkat internasional. 

b. ditindaklanjuti dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 
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c. Ditindaklanjuti usulan HKI-nya melalui Sentra HKI LPPM UM bagi hasil 

penelitian yang berpotensi HKI. 

d. Dipublikasi dalam bentuk buku ber ISBN bagi penelitian yang dalam 

rancangan operasionalnyamenghasilkan buku. 

 Hasil penelitian dosen dengan sponsor eksternal UM wajib 

a. Didiseminasi dalam forum Seminar Nasional/Internasional. 

b. Dipublikasi dalam Jurnal Nasional atau Proseding Seminar Nasional. 

c. Dipublikasi dalam Jurnal Internasional bereputasi. 

d. Ditindaklanjuti dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

e. Ditindaklanjuti usulan HKI-nya melalui Sentra HKI LPPM UM yang 

berpotensi HKI. 

f. Dipublikasi dalam bentuk bahan ajar/bukuber ISBN bagi penelitian yang 

dalam rancangan operasionalnya menghasilkan bahan ajar/buku ajar. 

 Hasil penelitian dosen dengan sumber dana kerjasama wajib 

a. Didiseminasi dalam forum seminar tingkat institusi UM dan atau Mitra. 

b. Menghasilkan rekomendasi perbaikan kebijakan atau TTG atau 

Rekayasa sosial atau model atau karya seni. 

c. Ditindaklanjuti usulan HKI-nya melalui Sentra HKI LPPM UM yang berpotensi 

HKI. 

 Hasil penelitian tenaga fungsional laindengan dukungan dana 

internal/swadana wajib 

a. Didiseminasi dalam forum seminar tingkat unit. 

b. Dipublikasi dalam Jurnal Nasional atau Proseding Seminar Nasional. 

c. Dipublikasi dalam bentuk bahan ajar/buku ajar bagi diklat fungsional 

sejenis 

d. Ditindaklanjuti usulan HKI-nya melalui Sentra HKI LPPM UM yang 

berpotensi HKI. 

e. Ditindaklanjuti dengan kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

 Hasil penelitian mahasiswa dalam bentuk skripsi wajib disusun ulang dalam 

bentuk extended abstract dan artikel ilmiahdiunggah dalamlaman um.ac.id 

(full text) dengan mencantumkan nama mahasiswa dan pembimbing sebagai 

penulis 

 Hasil penelitian mahasiswa Magister Pascasarjana dalam bentuk tesis wajib 

disusun ulang dalam bentuk artikel ilmiah dan dipublikasi melalui Jurnal 
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Ilmiah Nasional atau Proseding Seminar Nasion Hasil penelitian dengan 

mencantumkan nama mahasiswa dan pembimbing sebagai penulis 

 Hasil penelitian mahasiswa Doktoral Pascasarjana dalam bentuk disertasi 

wajib disusun ulang dalam bentuk artikel ilmiah dan dipublikasi melalui Jurnal 

IlmiahInternasional bereputasi atau Proseding Seminar Internasional dengan 

mencantumkan nama mahasiswa dan pembimbing sebagai penulis 

 Hasil penelitian mahasiswa (skripsi, tesis, disertasi) yang berpotensi HKI wajib 

ditindaklanjuti usulan HKI-nya melalui Sentra HKI LP2M UM. 

 

2. Standar Isi Penelitian 

Semua civitas akademika UM yang melaksanakan penelitian harus memenuhi 

ketentuan standar isi sebagai berikut:   

 Penelitian Dosen 

a.  Penelitian Dasar 

1) Tema penelitian harus relevan dengan bidang ilmu pada masing-

masing peneliti. 

2) Masalah penelitian harus sesuai dengan renstra penelitian LP2M. 

3) Temuan penelitian harus berupa penguatan dan atau penemuan teori 

baru sesuai dengan bidang ilmu peneliti. 

4) Temuan penelitian dasar harus dapat dipakai sebagai dasar bagi 

penelitian terapan. 

b.  Penelitian Terapan 

1) Tema penelitian terapan dapat berupa penelitian mono disiplin atau multi 

disiplin tetapi harus relevan dengan bidang ilmu peneliti.  

2) Masalah penelitian terapan harus sesuai dengan renstra penelitian 

LP2M. 

3) Temuan penelitian terapan harus dapat menjawab masalah aktual 

dan potensial yang dihadapi bangsa. 

4) Temuan penelitian terapan harus bermanfaat bagi masyarakat, dunia 

usaha, dan industri. 

5)  Hasil Penelitian harus dipublikasi di lingkar nasional atau 

internasional, dan atau di HKI kan. 
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 Tenaga Fungsional Lain 

a. Tema penelitian berupa penelitian terapan mono disiplin dan harus 

relevan dengan bidang ilmu peneliti. 

b. Masalah penelitian harus sesuai dengan renstra penelitian LP2M. 

c. Temuan penelitian harus dapat menjawab masalah aktual dan potensial 

yang dihadapi bangsa. 

d. Temuan penelitian harus dapat bermanfaat bagi masyarakat, dunia 

usaha, dan industri.  

e.   Temuan penelitian harus dipublikasikan kedalam jurnal lokal atau 

nasional 

 

3.  Standar Proses Penelitian 

Standar proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.  

1.  Perencanaan 

a. Setiap penelitian harus diawali dengan pengajuan usulan (proposal) 

penelitian yangkarakteristik proposalnya disesuaikan dengan jenis dan 

atau ketentuan pemberi dana. 

b. Usulan penelitian yang pendanaannya diusulkan ke Dikti, karakteristik 

proposal, harus mengikuti panduan pelaksanaan Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi yang dikeluarkan 

oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang terbaru.  

c. Usulan penelitian yang pendanaannya diajukan kepada Universitas, 

Fakultas, Jurusan,Program Studi, atau swadana, karakteristik proposal, 

harus mengikuti pedomanpenelitianyang dikeluarkan oleh LP2M 

berdasarkan payung-payung penelitian yang ditetapkan Fakultas dengan 

melibatkan satgas KBK di masing-masing prodi       

d. Usulan penelitian yang pendanaanya diperoleh melalui kerjasama 

dengan pihak lain, sepertiPemrov, Pemkab, Pemkot atau instansi lain 

karakteristik proposal harus mengikuti ketentuan pemberi dana. 

e. Usulan penelitian mahasiswa, untuk skripsi, thesis, atau disertasi 

mengikuti Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (PPKI) terbaru yang 

ditetapkan UM.  
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f. Usulan penelitian yang didanai Dikti, UM, mitra kerjasama, atau 

swadana, dapat diajukan oleh dosen dan atau tenaga fungsional lain 

yang memenuhi persyaratan. 

g. Tim pelaksanakegiatan penelitian terdiri atas ketua dan anggota, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Ketua peneliti adalah dosen tetap perguruan tinggi yang 

mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang terdaftar 

dalam Pangkalan Data PerguruanTinggi (PDPT) yang tersedia di: 

http://pdpt.dikti.go.id atau http://evaluasi.dikti.go.id. 

2) Anggota peneliti adalah dosen yang harus mempunyai NIDN, 

sedangkan anggota peneliti/pelaksana bukan dosen adalah tenaga 

fungsional. 

3) Pada tahun yang sama setiap peneliti hanya boleh terlibat dalam 1 

(satu) judul penelitian sebagai ketua dan 1 (satu) judul sebagai 

anggota, atau sebagai anggota di dalam usulan proposal 

maksimum pada 2 (dua) skema yang berbeda dengan sumber 

dana Dikti dan internal UM. 

h. Setiap proposal yang diajukan melalui LP2M harus mendapat 

persetujuan (pengesahan) pimpinan fakultas (dekan/wadek I) dan 

pimpinan LP2M (Ketua/Sekretaris). 

i. Proposal penelitian yang diajukan adalah proposal penelitian yang 

original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber lain. 

j. Proposal penelitian yang didanai oleh DRPM diusulkan melalui Lembaga 

Penelitiandan Pengabdian kepada Masyarakat, dan dikirim ke 

Ditlitabmas dengan cara diunggah melalui SIM-LITABMAS 

(http://simlitabmas.ristekdikti.go.id);  

k. Proposal kegiatan penelitian yang didanai internal UM atau swadana 

diusulkan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat dan diunggah ke sistem informasi penelitian UM.  

l. Proposal kegiatan penelitian yang didanai dari kerjasama dengan pihak 

lain diusulkan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat, dan dikirim ke lembaga pemberi dana; 

m. Dalam setiap kegiatan penelitian, ketua/pelaksana penelitian harus 

menandatangani kontrak penelitian dan diketahui oleh Ketua LP2M.  

http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/
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n. Proses pengajuan proposal, seleksi proposal, penerimaan proposal, 

sampai penandatanganan kontrak penelitian mengikuti jenis dan 

ketentuan yang ditetapkan pemberi dana. 

2.  Pelaksanaan  

a. Dalam rangka melaksanaan penelitian, peneliti/tim pelaksana penelitian 

harus menyusun desain operasional penelitian dan rencana anggaran 

belanja (RAB) penelitian. 

b. Tim peneliti/peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai 

dengan proposal dan desain operasional penelitian. 

c. Pelaksanaan program penelitian harus mengacu pada standar 

penjaminan mutu penelitian yang ditetapkan LP2M dan atau Dikti. 

d. Tim peneliti/peneliti harus mencatat kegiatan pelaksanan penelitian 

pada Buku Catatan Harian Kegiatan Penelitian (logbook) secara rutin 

terhitung sejak penandatanganan kontrak penelitian. 

e. Setiap proses pencairan dana tim peneliti wajib menyerahkan RAB 

(Rencana AnggaranBelanja) yang ditandatangani oleh Ketua Peneliti dan 

Ketua LP2M dan kelengkapan persyaratan administratif. 

f. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi internal UM terhadap 

pelaksanaan kegiatan penelitian.  

g. Apabila penelitian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti 

atau terbuktimendapatkan duplikasi pendanaan penelitian, maka ketua 

peneliti diwajibkan mengembalikandana penelitian pemberi dana, dan 

tidak diperkenankan mengajukan proposal penelitian pada tahun 

berikutnya.  

h. LPPM harus melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan 

pengelolaan penelitian dengan mengacu kepada sistem penjaminan 

mutu yang ditetapkan. 

i. Pelaksanaan penelitian mahasiswa mengikuti pedoman pengelolaan 

pembimbingan skripsi, thesis, dan disertasi yang ditetapkan di 

lingkungan UM. 

3.  Pelaporan  

a. Tim peneliti/peneliti harus dapat menyelesaikan kegiatan penelitian 

sesuai dengan kontrak penelitian yang ditandatangani.  
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b. Tim peneliti/peneliti wajib membuat laporan penelitian. Format isi laporan 

dan jumlah laporan yang diserahkan disesuaikan dengan ketentuan 

jenis dan atau pemberi dana penelitian. 

c. Tim peneliti/peneliti harus dapat menghasilkan dan menyerahkan 

luaran dalam bentuk desain, modul, buku ajar, artikel jurnal, TTG, 

atau produk lainnya sesuai dengan luaran yang dijanjikan. 

d. Tim peneliti/peneliti wajib membuat laporan pertanggungjawaban 

dana penelitian. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana 

penelitian mengacu kepada peraturan yang berlaku. 

e. Tim peneliti/peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitian melalui jurnal 

penelitian atau media lainnya. Jenis publikasi hasil penelitian 

disesuaikan dengan ketentuan jenis/ skim penelitian.  

f. Tim peneliti/peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran (output) 

yang dijanjikan pada proposal akan dikenai sanksi, yaitu yang 

bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan baru 

sampai dipenuhinya outputyang dijanjikan.  

g. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) 

melakukan monitoring, dan evaluasi kegiatan penelitian. 

h. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar 

pertimbangan kelanjutan penelitian tahun berikutnya. 

  

4. Standar Penilaian Penelitian 

Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan dengan mengikuti prinsip, 

metode, dan instrument sebagaimana dijelaskan sebagai berikut; 

1. Prinsip 

a. Prinsip Edukatif 

Penilaian proses dan hasil penelitian harus  

1) memotivasi peneliti di Universitas Negeri Malang (UM) untuk terus 

meningkatkan mutu penelitian  

2) mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan penelitian dari sisi 

substansi, metodologi, dan unsur kebahasaannya 

3) mengarahkan peneliti di UM untuk menghasilkan karya penelitian 

yang layak didiseminasikan kepada masyarakat pada skala 

nasional dan/atau internasional 
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b. Prinsip Objektif 

Penilaian proses dan hasil penelitian harus  

1) didasarkan atas kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh 

subjektivitas 

2) memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan 

standar proses penelitian 

3) dilakukan oleh lebih dari satu penilai 

4) dilakukan dengan dilandasi oleh sikap terbuka terhadap 

perbedaan pendapat antara penilai dan peneliti 

5) dilakukan dengan menggunakan instrumen yang diketahui oleh penilai 

dan peneliti 

c. Prinsip Akuntabel 

Penilaian proses dan hasil harus  

1) dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami 

oleh peneliti 

2) menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan 

dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil 

penelitian 

3) merujuk dan mengikuti instrumen yang disepakati bersama 

4) dilakukan oleh penillai atau tim penilai yang memiliki tanggung 

jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai, dan sanggup 

melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai 

d. Prinsip Transparan 

Proses dan hasil penilaian harus dapat diakses oleh peneliti dan 

semua pemangku kepentingan 

2. Metode 

Proses penilaian terhadap usulan, proses, dan hasil penelitian Universitas 

Negeri Malang (UM) harus  

a. mengacu dan mengikuti panduan yang ditetapkan oleh Ditlitabmas 

b. dilakukan oleh penilai atau tim penilai yang dipilih berdasarkan 

kompetensinya yang dinilai dari unsur integritas, rekam jejak (track 

record) penelitian, dan kesesuaian bidang ilmu yang dibutuhkan  
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c. dilakukan oleh penilai yang diseleksi dengan mekanisme yang ditetapkan 

oleh lembaga penelitian dengan mengacu kepada sistem seleksi 

penilai Ditlitabmas. 

3. Instrumen 

Penilaian usulan, proses, dan hasil penelitian harus  

a. dilakukan oleh lembaga penelitian dengan menggunakan instrumen 

yang sesuai dengan kriteria dan komponen penilaian yang ditetapkan 

oleh Ditlitabmas 

b. mengacu pada panduan yang ditetapkan oleh Ditlitabmas 

c. dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian usulan 

penelitian yang  

1) memuat kriteria dan komponen yang berisi rekam jejak tim 

pelaksana penelitian dan potensi ketercapaian luaran yang 

ditargetkan. 

2) memuat kriteria dan komponen yang berisi keutuhan peta jalan 

dan manfaat penelitian, potensi tercapainya luaran, dan 

kelayakannya. 

3) menjamin proses dan hasil penelitian yang mengandung nilai-nilai 

kemutakhiran atau kebaruan yang ditunjukkan dengan kajian 

dan/atau kontekstualisasi kritis terhadap sumber primer 

(khususnya penelitian terdahulu) yang relevan dan mutakhir baik 

nasional maupun internasional, makna ilmiah, invensi, dan kesesuaian 

dengan metode penelitian. 

 

5. Standar Peneliti  

Standar ini disusun untuk menentukan tingkat kelayakan seorang peneliti ketika 

melaksanakan penelitian. Aspek-aspek yang harus dipenuhi peneliti adalah 

aspek administraf dan substansial yang meliputi penguasaan metodologi 

penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat 

kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Ketentuan-ketentuan tersebut 

disusun oleh LP2M mengacu kepada ketentuan yang telah dirumuskan dalam 

Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi X.  
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6.  Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 

Sarana dan prasarana penelitian merupakan hal sangat dibutuhkan dalam 

pelaksanaan penelitian. Sarana dan prasarana penelitian dapat berupa 

laboratorium/peralatan lab, studio, kebun percobaan, bengkel kerja, sarana olahraga, 

sarana teknologi informasi dan komunikasi, dan/atau sarana teknologi 

pembelajaran, dan sarana lain yang sesuai. Sarana dan prasarana yang 

digunakan untuk kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, payung hukum 

(legal standing), keselamatan kerja, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan, baik 

bagi peneliti, masyarakat, maupun lingkungan.  

 

7.  Standar Pengelolaan Penelitian 

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 

penelitian. Terkait dengan hal tersebut LP2M harus menyelenggarakan 

penjaminan mutu internal, memfasilitasi pelaksanaan penelitian, 

mendiseminasikan hasil penelitian, meningkatkan kompetensi peneliti, dan 

pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) kepada peneliti. 

 

8.  Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 

Sumber dana penelitian UM bersumber dari internal UM, DRPM, kerja sama 

dengan lembaga lain pemerintah/swasta baik di dalam maupun di luar negeri, 

atau dana dari masyarakat. Untuk dana internal, UM harus menyediakan dana 

penelitian minimal sebesar 15% dari dana operasional yang bersumber dari 

internal UM. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

  

 Renstra Penelitian UM 2016-2020 secara umum merupakan acuan 

tentang kegiatan penelitian yang harus dipedomani oleh civitas akademika UM. 

Melalui Renstra ini seluruh elemen yang terlibat dalam kegiatan penelitian di UM  

sedapat mungkin mampu memaksimalkan potensi yang ada guna terwujudnya 

visi dan misi UM dalam bidang peneliitan.  

Kegiatan dan program penelitian dapat berjalan dengan baik sangat 

dipengaruhi oleh aspek internal dan eksternal. Aspek internal dapat mendukung 

keberlanjutan apabila seluruh komponen yang terlibat dalam kegiatan dan 

program mengembangkan roadmap penelitan sehingga memiliki program 

pengembangan yang terus berjalan sesuai dengan roadmap yang disusun. 

Aspek eksternal dapat mendukung keberlanjutan apabila terjalin komunikasi dan 

kemitraan secara berkelanjutan dan resiprokal dalam mengembangkan program 

yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan institusi Universitas 

Negeri Malang.  

Akhirnya semoga Rentsra Penelitian ini dapat menjadi dokumen dan 

pegangan yang penting bagi seluruh civitas akademika UM dalam melaksanakan 

kegiatan penelitian.   
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BIDANG UNGGULAN DAN TOPIK UNGGULAN TAHUN 2016-2020 

   

BIDANG UNGGULAN TOPIK UNGGULAN 

1. BIDANG PANGAN DAN PERTANIAN 1 Pengembangan rekayasa pertanian tanaman pangan (padi, 
jagung, kedelai) dan lahan dengan memanfaatkan bioteknologi 
konvensional dan modern 

2 Kajian Pengembangan Agro Industri 

3 Pengembangan produk, pengawetan dan penyimpanan buah lokal  

4 Rekayasa pengawetan dan pengolahan buah berorientasi ekspor 

5 Kajian diversifikasi komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, 
dan perikanan 

6 Diversifikasi hasil olahan daging sapi 

2. BIDANG KESEHATAN DAN OBAT 1 Pengembangan antibodi monoklonal 

2 Tracing genetik epidemiology molekular; 

3 Mutasi genetik imunology pada penyakit tropis  

4 Instrumentasi elektronika untuk medis 

5 Pengembangan alat elektromedik sebagai metode screening 
kesehatan masyarakat;  

6 Peningkatan kualitas kesehatan melalui penggunaan teknologi 
kesehatan di era JKN;  

7 Alat untuk mendeteksi faktor resiko hazard dan bahan toksik sbg 
screening terhadap faktor resiko kecelakaan dan penyakit akibat 
kerja 

8 Eksplorasi senyawa organik bahan alam dari sumber alam hayati 
(local resources), transformasi gugus fungsi, uji aktivitas-
bioaktivitasnya, dan pengembangan potensinya. 

9 Kandungan dan Sintesis senyawa organik berbasis senyawa 
metabolit sekunder yang berpotensi sebagai bahan pangan, 
energi, kosmetika, dan obat-obatan. 

10 pemanfaatan sumber daya lokal berbasis kelautan sebagai bahan 
fitofarmaka 

11 Mikro dan nano template sensor medis berbasis bioflavonoid 
tumbuhan lokal 

12 Sumber daya hayati lokal sebagai penanggulangan gizi buruk 

3. BIDANG ENERGI BARU DAN 
TERBARUKAN 

1 Pengembangan Silika Gel sebagai hidrogen storage 

2 Rancang bangun PLT berbahan bakar limbah biomassa 

3 Pengembangan Electric Power Generation, Transmission and 
Distribution, Power Electronics, Power Quality, Power Economic, 
FACTS, Renewable Energy, Electric Traction, Electromagnetic 
Compatibility untuk konservasi energi 

4 Pengembangan iptek manajemen energi melalui sistem 
perencanaan energi dan analisis efisiensi energi 

5 Pemanfaatan mikro kontroler untuk distribusi dan manajemen 
energi  

6 Pengembangan High Voltage Insulation Technologies, High 
Voltage Apparatuses, Lightning Detection and Protection, Power 
System Analysis, SCADA, Electrical Measurements 

7 The Development of Electric Power Generation, Transmission and 
Distribution 

8 Kajian material lanjut untuk harvesting energi (berbasis solid state 
thermoelectric, nano photovoltaic) dan LED berbasis Silika 
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9 The Development of Electrical Engineering Materials, Electronic 
Materials, Design and Implementation of Application Specific 
Integrated Circuits (ASIC), System-on-a-Chip (SoC) and Electronic 
Instrumentation 

4. BIDANG TRANSPORTASI 1 Pengembangan Mobil Hemat Energy 

2 Kajian Sosial Ekonomi Lingkungan Menuju Transportasi yang Ideal 

3 Pengembangan teknologi konstruksi, transportasi  berwawasan 
lingkungan 

4 Kajian transportasi dari berbagai aspek 

5. BIDANG TIK  1 Kajian teknologi digital security untuk pelayanan publik 

2 Sistem tata kelola IT untuk pelayanan publik 

3 aplikasi sistem informasi geografi dalam perencanaan dan 
pembangunan wilayah serta pengelolaan bencana alam 

4 Sistem tata kelola IT untuk industri kecil menengah dan industri 
kreatif 

5 Pengembangan game, animasi, dan seni untuk edukasi sejarah 
berbasis TIK 

6 Pengembangan desain animasi dan game berbasis multimedia 
untuk mendukung industri kreatif 

7 Pengembangan mekatronik instrumentasi keolahragaan 

8 Pengembangan konten dan data informasi geospasial 

9 Model sistim Informasi kependudukan berbasis teknologi informasi 

10 Pengembangan media peta digital geohistori 

11 Sistem keamanan informasi bagi masyarakat derah terpencil, 
model akses internet bagi masyarakat daerah marjinal. 

12 Model TIK untuk pengembangan daerah 3T 

6. BIDANG MATERIAL MAJU 1 Pengembangan Material maju untuk ultra membran dan  sel surya 
dengan glass substrate dan thin film 

2 Kajian material maju dari potensi lokal 

3 Pengembangan metode separasi dan pengolahan  bijih nikel  

4 Pengembangan membran ultra-filtrasi 

5 Thin film membran with multilayer composite 

6 Nano teknologi untuk sensor dan aktuator 

7 Nanokatalis magnetik berbahan dasar Ferrite (MnFerrite, NiFerrite) 

8 Thin film membran with multilayer composite 

9 Kajian biokomposit dari material bioseluloik untuk agen pemisah 
pigmen alami dan pemanfaatannya. 

10 Kajian nanohybrid material for sensor with high optical properties 
and dielectric properties 

11 Pengembangan material maju bidang konstruksi berwawasan 
lingkungan 

12 Kajian biocomposite fiber, multilayer biocomposite and biocellulose 

13 Investigasi morfologi, fasa, dan sifat optik nanomaterial 

14 The study of nanocomposite material for implant using HA coated 
with natural fiber film 

15 Perpaduan MnZn Ferrite, NiZn Ferrite, dan hard magnet dari bahan 
magnet ekstraksi alam 

7. BIDANG MARITIM 1 Kajian Model Gelombang (Ekstrim non Ekstrim)  

2 Pengembangan konservasi pesisir , teknologi pengawetan dan 
kendali mutu hasil laut dan produk olahannya untuk ketahanan 
pangan berbasis masyarakat pesisir 

3 Kajian Sosial Ekonomi Sumber Daya Kelautan 

4 Teknologi penyiapan air baku melalui metode pemisahan kimia dan 
Sintesis adsorben untuk pemrosesan air minum baku 



Renstra Penelitian LP2M Universitas Negeri Malang   54 

 

5 Kajian budaya maritim dari naskah, relief candi, dan local wisdom 

6 Interpretasi citra untuk pemetaan wilayah laut dan pesisir, 
pemetaan potensi  terumbu karang dan koral, serta mikroba laut 
sebagai sumber biomaterial dan energi terbarukan  

8. BIDANG KEBENCANAAN-
LINGKUNGAN 

1 Pemetaan dan Interpretasi citra satelit menggunakan penginderaan 
jauh untuk  wilayah bencana geologi, hidrometeorologi, kebakaran 
lahan dan hutan, dan lingkungan 

2 Hazard assesement, risk assesement, vulnerability, mitigasi dan 
adaptasi, kearifan lokal terkait bencana geologi, hidrometeorologi, 
kebakaran lahan dan hutan, dan lingkungan 

3 Kajian kesiapsiagaan menghadapi bencana, kedaruratan 
masyarakat terdampak bencana, dan  adaptasi dan rehabilitasi 
pasca bencana 

4 Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal dan Regional 

9. BIDANG SOSHUM, SENIBUD DIK 1 Pengembangan modal sosial sebagai modal dasar peningkatan 
ekonomi 

2 Pemetaan Local Content Industri Fashion dan Eksplorasi Kain 
Tradisional Indonesia 

3 Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Indonesia Lintas Masa dan Situs 
Sejarah 

4 Kajian psikologi dan prilaku Individu 

5 Kajian prilaku, nilai, dan moral Pancasila 

6 Kajian HAM, Ketatanegaraan, prilaku politik, kerjasama aparatur 
pemerintah, multikultur, budaya organisasi, dan hubungan regional 
dan internasional. 

7 Kajian Indegenous, Religi, Sastra, Budaya, dan Sosial Masyarakat 

8 Kajian Pengembangan Wilayah sebagai Dasar Penguatan 
Ekonomi Nasional 

9 Pengembangan Kampung Tematik sebagai Upaya Peningkatan 
Ekonomi Masyarakat Rentan Ekonomi 

10 Desa berbasis Teknologi (Internet) 

11 Eksplorasi model desa nusantara mengedepankan kajian 
ketahanan lokal 

12 Kajian Ekonomi Hijau Menuju Ekonomi Biru 

13 Kajian tata kelola wilayah/lingkungan berbasis sejarah 

14 Dinamika Perubahan Agraria dan Kehutanan 

15 Pengembangan model desa mandiri berbasis keanekaragam dan 
potensi lokal 

16 Kajian Sumber Daya Ekonomi sebagai Kemandirian Pangan dan 
Mengatasi Pengangguran 

17 Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan 
sumberdaya alam lokal secara bijaksana 

18 Kajian Pengembangan Desa dan Kota 

19 Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Lembaga Adat 
berbasis potensi desa  

20 Kajian Modal Sosial, Kemandirian Pangan, dan Kemiskinan 

21 Kajian Gender, Mortalitas,Fertilitas,mobilitas Penduduk,dalam 
kaitannya pembangunan 

22 Kajian Pengembangan dan Pemetaan Wilayah Berbasis Historis, 
Perkembangan Kota dan Desa 

23 Pengembangan bioenterprenership dan ekowisata 

24 Kajian Pengembangan Sektor Ekonomi (Kewirausahaan, UMKM, 
Koperasi, Industri, Perbankan, dan Sektor Ekonomi Lainnya) 

25 Pengembangan spirit kewirausahaan, aset wisata dan cagar 
budaya   

26 Kajian Pembelajaran Sains (Kimia, Fisika, Biologi) dan Matematika 
di perguruan tinggi 



Renstra Penelitian LP2M Universitas Negeri Malang   55 

 

27 Kajian Pembelajaran Ekonomi, Pendidikan Akuntansi, dan 
Pendidikan Bisnis dan Manajemen 

28 Kajian Pembelajaran Teknologi, Informatika dan 
Kejuruan/Vokasional 

29 Kajian Pembelajaran Psikologi, Sosial Humaniora, Bahasa, Sastra, 
Religi, Seni Budaya dan Keolahragaan 
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