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7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN 

7.1. Definisi Istilah 

a. Standar pengelolaan peneliti merupakan kriteria minimal 

tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan 

dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 

7.2. Rasionalisasi  

Universitas Primagraha memiliki kewajiban dalam 

melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam aspek 

penelitian khususnya, dibutuhkan pengelolaan penelitian agar 

pelaksanaan penelitian yang dapat berjalan dengan baik mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, 

serta pelporan kegiatan penelitian. 

7.3. Tujuan  

Tujuan penyusunan standar pengelolaan penelitian adalah 

sebagai acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantaun dan evaluasi, serta pelaporan 

kegiatan penelitian.  

7.4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian 

Pernyataan isi standar Indikator 

a. Universitas Primagraha 

menetapkan peraturan 

Universitas bahwa LPPM 

sebagai lembaga yang 

mengelola penelitian. 

1) Tersedianya surat 

keputusan rektor tentang 

LPPM sebagai pengelola 

penelitian di Universitas 

Primagraha. 

 

b. LPPM dan Fakultas harus 

menyusun kriteria minimal 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

monitoring dan evaluasi, 

dan peloparan penelitian 

bagi dosen dan mahasiswa. 

1) Tersedianya pedoman 

pengabdian kepada 

masyarakat dalam 

perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, monitoring 

dan evaluasi, dan peloparan 

penelitian bagi dosen dan 

mahasiswa. 
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Pernyataan isi standar Indikator 

c. Pada tahun 2021 LPPM 

menyusun dan 

mengembangkan rencana 

strategis penelitian setiap 

tahun dan rencana strategis 

tersebut sejalan dengan 

rencana startegis penelitian 

Universitas Primagraha. 

1) Tersedianya dokumen 

rencana strategis penelitian. 

d. LPPM dapat melakukan 

kerjasama dengan pihak 

lain dalam pemanfaatan 

sarana dan prasarana bagi 

penelitian dosen dan 

mahasiswa. 

1) Tersedianya bukti 

kerjasama dengan pihak 

lain dalam pemanfaatan 

sarana dan prasarana bagi 

penelitian dosen dan 

mahasiswa. 

e. Setiap tahun LPPM 

melakukan evaluasi 

pencapaian rencana 

strategis penelitian. 

1) Tersedinya bukti evaluasi 

pencapaian rencana 

strategis penelitian. 

 

7.5. Strategi Pencapaian Isi Standar 

a. Rektor membuat SK penetapan LPPM sebagai pengelola 

penelitian di Universitas Primagraha. 

b. LPPM bersama Fakultas menyusun kriteria minimal dalam 

penelitian bagi dosen dan mahasiswa. 

c. LPPM menyusun rencana strategis. 

d. LPPM melakukan kerjasama dalam pemanfaatan sarana dan 

prasarana. 

e. LPPM melakukan evaluasi pencapaian rencana strategis 

penelitian. 

7.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Isi Standar 

a. Rektor 

b. Dekan 

c. LPPM 

d. Ketua Program Studi 

e. Dosen 
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f. Mahasiswa 

7.7. Dokumen Terkait 

a. SK rektor tentang LPPM sebagai pengelola penelitian di 

Universitas Primagraha. 

b. Pedoman pengabdian kepada masyarakat dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, dan 

peloparan penelitian bagi dosen dan mahasiswa. 

c. Dokumen rencana strategis penelitian. 

d. Bukti kerjasama dengan pihak lain dalam pemanfaatan sarana 

dan prasarana bagi penelitian dosen dan mahasiswa. 

e. Bukti evaluasi pencapaian rencana strategis penelitian. 
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