
Penelitian, PKM 
& Penunjang



LATAR BELAKANG
VISI

• Menjadi Institusi Pendidikan unggul melampaui standard nasional pada tahun 2030 dan kelas dunia
pada tahun 2045 dibidang social, sains dan teknologi yang Tangguh sebagai ujung tombak untuk
menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, inovatif dan religious.

MISI
1. Memajukan ilmu pengetahuan dan pengajaran dan pembelajaran yang unggul dan bermutu tinggi.

2. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pengkajian, penelitian, publikasi dan 
pematenan hasil penelitian yang unggul dan bermutu tinggi.

3. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, masalah dan tantangan masyarakat yang unggul dan 
bermutu tinggi.

4. Mengembangkan organisasi yang tangguh dan inovatif dengan memanfaatkan potensi sumber
daya secara optimal sehingga dapat andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara.

5. Mendorong tumbuhnya kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi di Indonesia demi terciptanya
kemandirian bangsa.



LATAR BELAKANG

Tri Dharma PT

Pendidikan
Penelitian
Pengabdian kepada masyarakat
Penunjang

Karir Dosen

Asisten ahlia (150)
Lektor (200, 300)
L. Kepala (400, 550, 700)
Professor (850, 1050)

PT Unggul

Goal Visi Misi



DAFTAR TARGET CAPAIAN SAMPAI JUNI 2022

AKREDITASI UNGGUL UNIVERSITAS

No Kinerja Deskripsi Pendataan oleh LPPM
Target 

Capaian
Realisasi

Kekuranga

n

1
C.4.4.b) Kinerja 

Dosen

Produktivitas penelitian (Tabel 3.c.1) LKPT); Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir, harus rata-rata 1 

penelitian per dosen per tahun, atau minimal 60 proposal dan laporan penelitian yang dibiayai luar negeri (0,1)

List publikasi penelitian 

per tahun (Judul, penulis 

& url)

600

2
C.4.4.b) Kinerja 

Dosen

Produktivitas PkM (Tabel 3.c.2) LKPT); Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir, harus rata-rata 0.5 PkM 

per dosen per tahun, atau minimal 30 proposal dan laporan penelitian yang dibiayai luar negeri (0,05)

List publikasi pkm per 

tahun (judul, penulis & 

url)

300

3 C.7.4.a Penelitian

Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber 

daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing 

internasional.; Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, 

serta dipahami oleh stakeholders; Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan

perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti.; Perguruan tinggi 

memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan 

perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana

List manajemen 

penelitian: pedoman 

penelitian, SOP 

penelitian

4
C.7.4.b Kelompok 

Riset
Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.

Buat kelompok riset tiap 

prodi

5
C.8.4.a Pelaksanaan 

PkM

Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya

(termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.; 

Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh 

pemangku kepentingan.; Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek serta melakukan 

review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.; Perguruan tinggi memiliki dokumen pelaporan 

kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta 

komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.

List manajemen PKM: 

pedoman PKM, SOP 

PKM

6
C.8.4.b Kelompok 

Pelaksana PkM
Keberadaan kelompok pelaksana PkM. Buat kelompok PKM 

7

C.9.4.b. Penelitian 

dan Pengabdian 

kepada Masyarakat

Jumlah publikasi di jurnal

dalam 3 tahun terakhir (Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi (scopus dan sejenisnya) berjumlah 10% dari total dosen tetap)

List publikasi penelitian 

scopus per tahun (Judul, 

penulis & url)

20 7 13

8

C.9.4.b. Penelitian 

dan Pengabdian 

kepada Masyarakat

Publikasi penelitian pada seminar (Tabel 5.f LKPT) Jumlah publikasi di seminar penelitian internasional minimal 10% dari jumlah total dosen.

List publikasi prosiding 

per tahun (Judul, penulis 

& url)

60

9

C.9.4.b. Penelitian 

dan Pengabdian 

kepada Masyarakat

Sitasi Karya Ilmiah (Tabel 5.g LKPT). Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang

disitasi dalam 3 tahun terakhir 1/2 dari total dosen tetap.

List artikel yang disitasi 

(Judul, penulis, jumlah 

sitasi & url) pada artikel 

tahun 2019-2021

100

10

C.9.4.b. Penelitian 

dan Pengabdian 

kepada Masyarakat

Luaran Penelitian dan PkM (Tabel 5.h LKPT). Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) dalam 3 

tahun terakhir minimal 50% dari jumlah dosen tetap

List HKI (ID hak 

paten/hak cipta & 

pemegang HKI)

100 27 73



PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2019 

TENTANG 
PRIORITAS RISET NASIONAL TAHUN 2020-2024 

Sembilan fokus riset dalam PRN 2020-2024 merupakan 
turunan dari bidang riset amanat Peraturan Presiden 
Nomor 38 Tahun 2018



Fokus riset dalam PRN 2020-2024 
adalah sebagai berikut: 

Pangan

Energi

Kesehatan

Transportasi

Rekayasa Keteknikan  

Pertahanan dan Keamanan

Kemaritiman

1

2

3

4

5

6

7

Sosial Humaniora - Pendidikan – Seni dan 
Budaya8

Multidisiplin dan Lintas Sektoral9



Roodmap Penelitian
➢ Perguruan Tinggi
➢ Prodi

Kelompok Riset

Sumber daya Riset



PROPOSAL, 
LUARAN & 
LAPORAN 

(Pendidikan, Penelitian, 
PKM, Penunjang)

Universitas 
Nusa Putra

Simlitabmas

Kedaireka

Litbangda NON-NIDN/NIDK

1. Repo

NIDN/NIDK

1. Repo

2. Sister

NIDN/NIDK Serdos

1. Repo

2. Sister

3. BKD LLDIKTI

Upload BKD (RKD & LKD)



PROPOSAL PENELITIAN (Template)

• JUDUL (PMR)

• RINGKASAN (PMRCE)

• LATAR BELAKANG (SPOPr&c)

• TINJAUAN PUSTAKA (Riset terkait & Dasar Teori)

• METODE

• JADWAL DAN BIAYA

• DAFTAR PUSTAKA

Unduh template: https://lppm.nusaputra.ac.id/?page_id=953

https://lppm.nusaputra.ac.id/?page_id=953


LUARAN PENELITIAN (JURNAL)+HKI
(Template Jurnal)
• JUDUL (PMR)

• RINGKASAN (PMRCE)

• LATAR BELAKANG (SPOPr&c) + sistematika penulisan

• TINJAUAN PUSTAKA/tentative (Riset terkait & Dasar Teori)

• METODE

• HASIL/PEMBAHASAN

• KESIMPULAN

• DAFTAR PUSTAKA



MONEV & LAPORAN PENELITIAN (Template)
I. IDENTITAS PENELITIAN

• Judul Penelitian
• Bidang, Tema, Topik, Dan Rumpun Bidang Ilmu
• Identitas Pengusul
• Mitra Kerja Sama Penelitian
• Luaran dan Target Capaian
• Anggaran

II. KEMAJUAN PENELITIAN
• Ringkasan
• Hasil Pelaksanaan Penelitian
• Status Luaran
• Peran Mitra
• Kendala Pelaksanaan Penelitian
• RTL Penelitian
• Daftar Pustaka

II. LAMPIRAN
• Makalah Jurnal
• Status luaran, sertifikat publikasi, sertifikat HKI 

Unduh template: https://lppm.nusaputra.ac.id/?page_id=953

https://lppm.nusaputra.ac.id/?page_id=953


Fokus Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
Berupa tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), meliputi 17 tujuan (goals):

(Sumber: Masyarakat Sipil Indonesia & Pemerintah Dorong Percepatan Pembangunan Berkelanjutan (sdg2030indonesia.org)

https://www.sdg2030indonesia.org/news/3-masyarakat-sipil-indonesia-and-pemerintah-dorong-percepatan-pembangunan-berkelanjutan


TUJUAN
Fokus Bidang (Sustainable Development Goals/SDGs).

TUJUAN 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 

TUJUAN 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan 

TUJUAN 3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia 

TUJUAN 4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua 

TUJUAN 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan 

TUJUAN 6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua 

TUJUAN 7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua 

TUJUAN 8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi

semua 

TUJUAN 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi 

TUJUAN 10. Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara 

TUJUAN 11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan 

TUJUAN 12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan 

TUJUAN 13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya 

TUJUAN 14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang 

berkelanjutan 

TUJUAN 15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara 

berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya

keanekaragaman hayati 

TUJUAN 16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua 

dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level 

TUJUAN 17. Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan



PROPOSAL PKM (Template)

• JUDUL (PMR)

• RINGKASAN (PMRCE)

• LATAR BELAKANG KONDISI MITRA (SPOPr&c)

• SOLUSI & TARGET LUARAN

• METODE

• JADWAL DAN BIAYA

• DAFTAR PUSTAKA

Unduh template: https://lppm.nusaputra.ac.id/?page_id=953

https://lppm.nusaputra.ac.id/?page_id=953


LUARAN PKM (JURNAL)+HKI
(Template Jurnal)
• JUDUL (PMR)

• RINGKASAN (PMRCE)

• LATAR BELAKANG KONDISI MITRA (SPOPr&c) + sistematika penulisan

• TINJAUAN PUSTAKA/tentative (Riset terkait & Dasar Teori)

• METODE

• HASIL/PEMBAHASAN

• KESIMPULAN

• DAFTAR PUSTAKA



MONEV & LAPORAN PKM (Template)
I. IDENTITAS PENELITIAN

• Judul Penelitian
• Bidang, Tema, Topik, Dan Rumpun Bidang Ilmu
• Identitas Pengusul
• Mitra Kerja Sama Penelitian
• Luaran dan Target Capaian
• Anggaran

II. KEMAJUAN PENELITIAN
• Ringkasan
• Hasil Pelaksanaan PKM
• Status Luaran
• Peran Mitra
• Kendala Pelaksanaan PKM
• RTL PKM
• Daftar Pustaka

II. LAMPIRAN
• Makalah Jurnal PKM dan atau Video tutorial
• Status luaran, sertifikat publikasi, sertifikat HKI 

Unduh template: https://lppm.nusaputra.ac.id/?page_id=953

https://lppm.nusaputra.ac.id/?page_id=953


Penunjang

➢ Jabatan di luar PT
➢ Pengelola Jurnal terakreditasi
➢ Pengurus/anggota asosiasi
➢ Tim Ahli di pemerintahan
➢ dll



AKUN MEDIA SEBAGAI SARANA MENCAPAI TARGET


