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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Tugas Pokok, Fungsi dan Aktifitas LPPM IBM  

 

LPPM IBM Bekasi dibangun dan dikembangkan berdasarkan filosofi Catur 

Dharma. Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan merupakan wujud 
pengintegrasian dari empat pilar yakni: pendidikan dan pengajaran, penelitian, 
pengabdian masyarakat dalam bingkai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah 

SWT. LPPM memiliki tugas, fungsi, dan aktifitas /kegiatan sebagaimana berikut 
ini: 

 
1. Tugas Pokok:  

Menyusun rencana pengembangan dan pelaksanaan, mengendalikan dan 

mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 
penelitian dan pengabdian masyarakat serta ikut serta dalam 

mengembangkan sumberdaya dan komponen pendukung yang diperlukan. 
 

2. Fungsi 

1. Melaksanakan kegiatan penelitian ilmiah maupun terapan untuk 
menunjang pembangunan. 

2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk 

pendidikan dan pengembangan institusi. 
3. Melaksanakan kerjasama penelitian untuk mengembangkan konsepsi 

pembangunan nasional, wilayah dan daerah. 
4. Melaksanakan kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau lembaga 

lainnya baik di dalam maupun di luar negeri. 

5. Melaksanakan pengembangan sumberdaya dan komponen pendukung 
lainnya untuk mewujudkan good university governance. 

6. Menerapkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk 
kepentingan masyarakat. 

7. Meningkatkan relevansi program Institut Bisnis Muhammadiyah 

Bekasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
8. Meningkatkan publikasi dan sitasi karya dosen IBM. 

9. Meningkatkan pengelolaan jurnal IBM. 
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10. Mensinergikan program penelitian, pengabdian masyarakat, 

pengajaran dan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) menjadi 
keunggulan IBM. 

11. Menerbitkan dan mempublikasikan modul dan buku ajar yang relevan 
dengan kegiatan belajar mengajar di lingkungan civitas academica 
IBM Bekasi.  

 
3. Aktifitas/kegiatan 

1. Penyelenggaraan koordinasi dan pembimbingan Penelitian dan di 
lingkup Internal IBM  dan Eksternal IBM  

2. Penyelenggaraan koordinasi dan pembimbingan Penelitian di lingkup 

Internal IBM  dan Eksternal IBM  
3. Monitoring Evaluasi Penelitian. 

4. Kerjasama dan komunikasi ilmu dan institusi pemerintah dan swasta 
dalam dan luar negeri. 

5. Pelatihan bidang penelitian, Keterampilan Dosen, Pengabdian 

Masyarakat, Publikasi dan Pengelolaan Jurnal 
6. Seminar, lokakarya (Workshop) dan kegiatan sejenis lainnya. 

7. Publikasi jurnal nasional dan internasional, Abstrak Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat. 

8. Layanan konsultasi penelitian dengan institusi dari luar. 

9. Layanan penyelenggaraan pelatihan lokakarya (Workshop), seminar 
10. Layanan penelitian dan Pengabdian Masyarakat  Internal dan Eksternal 
11. Penyelenggaraan dan Koordinasi KKN IBM, KKN Nasional dan KKN 

internasional.  
12. Penyelenggaraan Program kerjasama Kemenristekdikti dan Institusi 

luar lainnya 
13. Pengelolaan website LPPM IBM yaitu Open Journal System 

https://jurnal.ibm.ac.id/  

14. Pengelolaan website LPPM di Website resmi IBM Bekasi 
http://ibm.ac.id/  

 

4. Landasan hukum disusunnya Renstra LPPM IBM  ini adalah: 

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 
 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Menteri Ristek-Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
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5. Tujuan dan Arah Renstra Penelitian 

Tujuan penyusunan Renstra Penelitian IBM adalah: 

1. Menetapkan arah dan kebijakan serta payung pengelolaan Penelitian 
LPPM IBM Bekasi.  

2. Meningkatkan kualitas Penelitian. 

3. Mendorong gairah dosen untuk melakukan penelitian dan berbagi hasil 
temuan yang dilakukan selama ini agar dapat terimplementasi di 

tengah-tengah masyarakat luas. 
4. Menyelenggarakan program penelitian yang lebih terarah dan lebih 

berkualitas dalam rangka meningkatkan kontribusi dan sumbangsih 

bidang penelitian dalam proses menuju institusi yang berdaya guna bagi 
masyarakat secara luas. 

5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia IBM melalui kegiatan 
penelitian. 

6. Meningkatkan sistem pemberdayaan seluruh elemen civitas akademika 

dalam mendesain seluruh program kerja IBM untuk mendukung 
terwujudnya atmosfir akademik yang kondusif di bidang Penelitian.  

 
Renstra Penelitian IBM sebagai acuan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan 
oleh peneliti/dosen, tidak lepas Rencana Induk Pengembangan IBM.  

 
Renstra ini disusun berdasarkan kebijakan dari Kementerian dan Undang-undang terkait 
Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pedidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kebijakan-kebijakan tersebut 
menjadi masukan bagi Tahap Perumusan Strategi dan Tahap Perencanaan Strategi seperti 

pada Gambar 1 berikut: 
 

 

Gambar 1. 

Skema Pengembangan Kegiatan Penelitian IBM Bekasi 
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BAB II 

FILOSOFI, VISI, MISI, TATA NILAI 

TUJUAN, DAN SASARAN 

 

 

A.  Filosofi Institusi  

Sebagai bagian dari AUM (Amal Usaha Muhammadiyah), Institut Bisnis 

Muhammadiyah Bekasi bertekad menjadikan “Wacana Keilmuan, Keislaman dan 

Kewirausahaan” sebagai filosofi penyelenggaraan dan pengembangan institusi 

pendidikan tinggi. Penyelenggaraan dan pengembangan Institut Bisnis 

Muhammadiyah Bekasi berusaha mengintegrasikan antara nilai-nilai keilmuan, 

keislaman dan kewirausahaan serhingga mampu menumbuhkan kepribadian yang 

menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan jiwa kewirausahaan, yang dijiwai oleh 

nilai-nilai keislaman untuk meraih kemajuan. 

 

B.  Visi dan Misi Institusi  

1.  Visi 

 “Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul di Kawasan Asia Tenggara dalam 

bidang Islamic Entrepreneur pada tahun 2040”. 

2.  Misi  

Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi berdasarkan nilai-nilai keislaman dan 

memenuhi tuntutan zaman dalam rangka membangun masyarakat Indonesia 

berkemajuan, diantaranya: 

a. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang bermutu, berwawasan global 

dan inklusif di bidang Islamic Entrepreneurs. 

b. Berperan aktif dalam menjawab tantangan nasional dan global di bidang 

Islamic Entrepreneurs. 
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c. Berkontribusi pada peradaban dunia melalui pengembangan keilmuan dan 

penelitian di bidang Islamic Entrepreneurs. 

d. Berpartisipasi membangun karakter unggul bangsa melalui budaya 

akademik Islami yang berbudi luhur, inovatif dan professional. 

e. Menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha bertaraf Nasional dan 

Internasional yang saling menguntungkan.  

 

B. Adapun Visi dan Misi LPPM IBM Bekasi adalah:  

Visi LPPM:  

Berdasarkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, menjadi lembaga 

pemberi solusi atas permasalahan di masyarakat, melalui kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat.  

 

Misi LPPM:  

LPPM IBM Bekasi, berdasarkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammmadiyahan, 

berkomitmen untuk:  

1. Membentuk kualitas Civitas Akademika IBM yang handal, dan 

profesional di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang 

dibingkai oleh moral islami. 

2. Melakukan pengembangan keilmuan, Teknologi dan Seni berlandaskan 

etika, nilai-nilai dan moral islami. 

3. Meningkatkan kualitas institusi LPPM IBM Bekasi sebagai lembaga 

penelitian dan pengabdian masyarakat yang eksis, efisien, efektif dan 

independen dalam mengembangkan kinerja organisasi maupun aktivitas 

penelitian dan pengabdian secara berkelanjutan. 
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4. Meningkatkan partisipasi aktif seluruh civitas akademika IBM Bekasi   

sebagai agen perubahan secara dinamis dan komprehensif. 

5. Meningkatkan modal sosial masyarakat secara progresif dan signifikan 

dalam membangun kualitas kesejahteraan masyarakat lewat kehandalan 

berwirausaha.  

6. Mengelola penelitian unggulan bidang pendidikan, sosial ekonomi, dan 

rekayasa teknologi; dan 

7. Mendorong publikasi hasil penelitian dan perolehan HKI. 

 

C. Tujuan dan Sasaran 

Didasarkan pada visi dan misi, maka ranah operasionalnya adalah perumusan 

Rencana Strategis IBM Bekasi Periode 2019-2023, yang meliputi:  

1. Mewujudkan profesionalitas kelembagaan dan menghasilkan civitas akademik 

yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan 

Kemuhammadiyahan. 

2. Menghasilkan civitas akademika yang mampu menguasai dan 

mengembangkan IPTEKS dan Bisnis berbasis penelitian. 

3. Menghasilkan produk penelitian yang berkontribusi pada perkembangan 

IPTEKS dan Bisnis. 

4. Menghasilkan produk pengabdian berbasis penelitian untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

5. Mewujudkan berbagai kerjasama di bidang IPTEKS dan bisnis bertaraf 

Internasional. 
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Sasaran 

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas civitas akademika dalam penguasaan dan 

pengembangan IPTEKS dan Bisnis berbasis penelitian. 

2. Pengembangan civitas akademika yang mampu menguasai dan 

mengembangkan IPTEKS dan Bisnis berbasis penelitian. 

3. Peningkatan dan Pengembangan produk penelitian yang berkontribusi pada 

perkembangan IPTEKS dan Bisnis. 

4. Peningkatan dan Pengembangan produk pengabdian berbasis penelitian untuk 

kesejahteraan masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas.  

5. Peningkatan dan Pengembangan kerjasama di bidang IPTEKS dan Bisnis 

bertaraf internasional menuju International Recognition. 

6. Penerapan Nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan yang ramah, toleran, 

dan modern sebagai pengejawantahan dari Islam yang Berkemajuan oleh 

civitas akademika pada kehidupan di dalam dan luar kampus. 

7. Penguatan Kelembagaan dan Unit-unit di lingkungan IBM Bekasi berdasarkan 

kebijakan, Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan nilai-nilai Keislaman dan 

Kemuhammadiyahan. 

8. Peningkatan etos kerja dan perilaku organisasi kelembagaan yang sesuai nilai-

nilai Islam dan Kemuhammadiyahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RENSTRA PKM LPPM IBM BEKASI  

2019-2023  

12 

 

 

 

BAB III 

ARAH PENGEMBANGAN, STRATEGI PENCAPAIAN DAN 

PRIORITAS PROGRAM 

 

A. Penelitian 

1. Dasar Pemikiran dan Tujuan 

Indikator keunggulan perguruan tinggi salah satunya adalah karya ilmiah hasil 

penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut dan salah satu bentuk 

otoritas produk ilmiah tersebut adalah bila produk ilmiah itu dijadikan sitasi oleh 

kalangan akademis di tingkat nasional dan internasional. 

Tujuan dari penelitian itu dapat menghasilkan sesuatu yang bermakna dan 

bermanfaat baik untuk kampus, masyarakat, dunia usaha dan pasa kerja baik 

tingkat pada tingkat nasional dan internasional. 

 

2. Sasaran dan Strategi 

a. Merumuskan tema penelitian yang aktual, strategis, dan berkemajuan yang 

menjadi pedoman kegiatan penelitian bagi dosen dan mahasiswa. 

b. Dihasilkannya penelitian yang berkualitas tinggi, yang dapat menjadi 

sitasi/rujukan bertaraf nasional dan internasional. 

c. Diperolehnya HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan hak paten serta 

terpasarkannya hasil-hasil penelitian. 

d. Terpublikasikannya hasil-hasil penelitian dalam berbagai media, baik cetak, 

digital maupun virtual. 
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Strategi: 

a. Meningkatkan kapasitas, kualitas, dan kuantitas komunitas peneliti. 

b. Menetapkan tema-tema penelitian yang aktual dan strategis melalui koordinasi 

dan konsolidasi unit-unit akademik dengan lembaga-lembaga eksternal. 

c. Meraih berbagai skema penelitian unggulan yang ditawarkan oleh berbagai 

penyandang dana baik intern kampus, persyarikatan atau luar. 

d. Meprioritaskan penelitian intern yang berpotensi menjadi penelitian unggulan 

yang akan ditawarkan kepada berbagai penyandang dana. 

e. Meningkatkan kompetensi penelitian dan penulisan karya ilmiah hasil 

penelitian. 

f. Meningkatkan status akreditasi jurnal-jurnal. 

g. Meningkatkan manajemen sistem informasi penelitian. 

 

3. Prioritas Program dan Indikator Kerja 

a. Menyusun tema sentral penelitian pada setiap fakultas dan program studi. 

b. Menyusun kompetensi dosen sesuai dengan tema sentral penelitian yang telah 

ditetapkan. 

c. Mengadakan workshop penelitian secara berkala dan berkelanjutan, sesuai 

dengan standar lembaga penyandang dana. 

d. Memilih expert reviewer sesuai dengan bidang penelitian yang diriview. 

 

Indikator Kinerja Program Peningkatan Kapasitas dan Keberdayaan 

Komunitas Peneliti: 

a. Tersusunnya tema sentral penelitian pada setiap fakultas dan program studi. 

b. Terinventarisasi dan terpetakannya kompetensi dosen sesuai dengan kelompok 

bidang keilmuan masing-masing. 

c. Jumlah usulan penelitian yang disetujui oleh lembaga penyandang dana 

meningkat. 
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Prioritas Program Penetapan Tema-tema Penelitian Unggulan: 

a. Meningkatkan dan memperluas kerjasama dengan penyandang dana dan 

pengguna dana. 

b. Meningkatkan jumlah penelitian unggulan dan penelitian terapan. 

c. Membangun dan mengembangkan komunitas peneliti bidang teknologi. 

 

Indikator Kinerja Program Penetapan Tema-tema Penelitian Unggulan: 

a. Jumlah dan intensitas kerjasama dengan lembaga penyandang dana, pengguna 

jasa, dan pemilik sumberdaya meningkat. 

b. Jumlah karya ilmiah dosen dan mahasiswa yang dirujuk dalam tingkat nasional 

dan internasional meningkat. 

c. Terbentuknya pusat studi pengembangan teknologi terapan. 

Prioritas Program Peningkatan Kompetensi Penelitian dan Penulisan Karya 

Ilmiah: 

a. Menyusun, mensosialisasikan, dan mengimplementasikan peraturan yang 

mewajibkan setiap dosen yang menulis karya ilmiah hasil penelitian. 

b. Menyelenggarakan workshop penulisan karya ilmiah secara reguler dan 

berjenjang. 

c. Mewajibkan dosen membuat bahan ajar yang diperkaya dengan hasil-hasil 

penelitian mutakhir. 

 

Indikator Kinerja Program Peningkatan Kompetensi Penelitian dan 

Penulisan Karya Ilmiah: 

a. Setiap dosen menghasilkan sekurang-kurangnya satu karya ilmiah hasil 

penelitian setiap dua tahun. 

b. Tersusun dan terlaksananya workshop penulisan karya ilmiah secara reguler 

dan berjenjang. 

c. Tersusunnya bahan ajar (buku ajar) yang diperkaya dengan hasil-hasil 

penelitian mutakhir dan merujuk pada jurnal nasional dna internasional. 
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Prioritas Program Peningkatan Status Akreditasi Jurnal: 

a. Menjaga kontinuitas dan regularitas penerbitan jurnal ilmiah. 

b. Meningkatkan status akreditasi jurnal ilmiah. 

c. Memperluas pendistribusian dan pemasaran jurnal ilmiah. 

 

Indikator Kinerja Peningkatan Status Akreditasi Jurnal: 

a. Terbitnya jurnal ilmiah secara kontinyu dan tepat waktu. 

b. Meningkatkan jumlah jurnal yang terakreditasi. 

c. Jumlah pelanggan dan jangkauan pemasaran jurnal ilmiah meningkat.  

 

Prioritas Program Peningkatan Manajemen Sistem Informasi: 

a. Menyusun data-base penelitian dan mengefektifkan manajemennya. 

b. Menerbitkan ringkasan hasil penelitian secara regular dan berkelanjutan, baik 

dalam media cetak maupun digital atau virtual. 

 

Indikator Kinerja Program Peningkatan Manajemen Sistem Informasi: 

a. Tersusunnya data-base penelitian secara sistematik dan efektif. 

b. Terbitnya ringkasan hasil penelitian secara reguler dan berkelanjutan, baik 

dalam media cetak maupun elektronik (siber-netik). 
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BAB IV 

PENGELOLAAN LEMBAGA  

 

 

A. Tata Kelola 

 
Kinerja dan layanan LPPM sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain terjalinnya 

kerjasama yang baik dengan Pimpinan Institusi, Dekan dan Ketua Prodi, dan dukungan 
sumber daya manusia (SDM) LPPM yang memadai. Selama ini dukungan dari Pimpinan 
Institusi, Fakultas dan Prodi cukup baik yang ditandai dengan semakin meningkatnya 

jumlah penelitian di tingkat Institusi dan Fakultas.  

 

Dukungan juga diwujudkan dengan semakin besarnya dana penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat per-proposal. Tata kelola dalam penelitian dan pengabdian 
masyarakat sudah dilakukan dalam sistem jurnal online https://jurnal.ibm.ac.id/. 

 
 

B. Standar Operasional Prosedur (SOP) 

 
Dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, LPPM telah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP ini 
memuat tata cara dan rambu-rambu yang menjadi acuan dosen dalam berkegiatan di 
bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sampai saat ini LPPM telah 

menyiapkan SOP antara lain sebagai berikut:  
 

C. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

 
LPPM sebagai lembaga yang mengkoordinir dosen dalam kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat berupaya membantu menyiapkan fasilitas yang 
dibutuhkan oleh dosen.  Salah satu fasilitas yang telah disiapkan oleh LPPM adalah SOP 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen yang melaksanakan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat mengacu pada SOP tersebut. 
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D. Sumber Daya Manusia dan Pendanaan 

 
Capaian penelitian dan pengabdian masyarakat terlihat dari kinerja dosen, antara lain: 

1. Meningkatnya minat dan kemampuan dosen IBM  untuk ikut kegiatan penelitian 
dan pengabdian masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional 

2. Semakin meningkatnya pemahaman civitas akademika secara aktual dan 

mendalam terkait metodologi dan metode pengabdian kepada masyarakat. 
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah yang dihasilkan dari 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
4. Meningkatnya kuantitas dan jumlah perolehan dana hibah program desentralisasi. 

 

Kinerja LPPM IBM dari tahun 2019-2021 bidang penelitian dan pengabdian kepada 
Masyarakat dapat dilihat Tabel dan Gambar berikut. 

Tabel 1 

Rekapitulasi Jumlah Judul Proposal Penelitian & PKM Eksternal   

(Puslitjak Depdikbud & Hibah RisetMU) dari tahun 2019-2021 

 

 
 

 

Tabel 2 

Capaian Luaran Buku, HKI, Pemakalah dan Kegiatan Forum Ilmiah 

 

 
Sumber: Arsip dan Data Kinerja Penelitian LPPM Tahun 2021 

 

 
 

No. Kategori Tahun Jumlah Proposal 

1 Hibah RisetMU 2019 0

2 Hibah RisetMU 2020 0

3 Hibah RisetMU 2021 11

4 Puslitjak Depdikbud 2019 0

5 Puslitjak Depdikbud 2020 0

6 Puslitjak Depdikbud 2021 4

No. Kategori Tahun Jumlah Judul Buku 

1 Buku 2019 0 0

2 HAKI 2019 0 0

3 Buku 2019 0 0

4 HAKI 2019 0 0

5 Buku 2021 2 1. Algoritma Pemrograman - Buku Ajar TIK 

2. Speak English Cuekly - Buku Ajar Bahasa Inggris 

6 HAKI 2021 2 1. Algoritma Pemrograman - Buku Ajar TIK 

2. Speak English Cuekly - Buku Ajar Bahasa Inggris 
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Sejak tahun 2021 semua dosen melakukan penelitian berdasarkan kompetensi dan 

mengimplementasikan hasil penelitiannya, baik yang memperoleh pendanaan eksternal 
maupun pendanaan internal kampus. Tahun 20219 terjadi peningkatan pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan dosen sebanyak 60 kegiatan yang dilakukan secara 
berkelompok. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bersinergi dengan 
penyelenggaraan KKN IBM  2021. 

 
 

 
D. Potensi Bidang Penelitian, SDM, Sarana dan Prasarana serta Manajemen. 

 

Dapat dilihat bahwa besarnya potensi bidang pengabdian kepada masyarakat merupakan 
implementasi atau output dari  hasil  penelitian, sumber daya manusia, sarana dan 

prasarana, serta organisasi LPPM IBM  yang secara rinci dapat dilihat dari keterangan 
masing-masing potensi yang dimiliki yang disajikan pada data berikut: 

 

 
1. Bidang Sumber Daya Manusia 

 
IBM Bekasi memiliki sumber daya peneliti dari berbagai disiplin ilmu yang terdapat 
dalam 6 program studi, sehingga IBM Bekasi menjadi institusi yang cukup memiliki 

tenaga dosen dan lintas ilmu dan multi disiplin.  
 

2. Bidang Sarana dan Prasarana 

 
Dalam melaksanakan pelayanan kegiatan program penelitian di IBM, LPPM didukung 

oleh sarana dan prasarana sebagaimana tertuang dalam Tabel 7 berikut: 
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Tabel 3 

Sarana dan Prasarana 

 

LPPM memiliki fasilitas yang memadai dengan ruangan di lantai 2 kampus IBM. 

Laporan penelitian dan Pengabdian masyarakat disimpan di Perpustakaan IBM dan 
lemari arsip LPPM.  
 

 
 
 

3. Bidang Sistem Layanan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

LPPM melaksanakan tugas pelayanan bagi dosen dalam berbagai hal, antara lain: 
pemberian informasi penelitian inernal dan eksternal yang ditawarkan oleh berbagai 
lembaga pemberi dana, proses pengayaan proposal yang akan diajukan ke pemberi dana, 

pengiriman proposal penelitian eksternal, seminar proposal, monitoring, seminar hasil, 
pendampingan penulisan draft paten hasil, pendampingan dan pendaftaran Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) yang dihasilkan, informasi jurnal untuk publikasi ilmiah, 
pendampingan penulisan dan publikasi ilmiah. 
 

LPPM juga menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan seperti menyiapkan 
Keputusan Rektor tentang tentang Penerima Hibah Penelitian Internal IBM Bekasi   dan 
Surat Perintah Pelaksanaan Penelitian serta Perjanjian Pelaksanaannya serta menyiapkan 

dokumen pencairan dana. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

No. Item Jumlah 

1 Ruang Kerja LPPM 1 buah

2 Meja kursi 1 pasang

3 Komputer 1 buah 

4 Printer 1 buah 

5 LCD Projector 1 buah

6 Ruang Pelatihan 1 buah 

7 Laptop 1 buah 

8 Mobil Operasional 1 buah 

9 Lemari Display Hasil Karya 1 buah 

10 Website OJS https://jurnal.ibm.ac.id/ 1 buah 
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4. Pengelolaan Program Penelitian 

 
Pengelolaan Penelitian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:  

 
Gambar 1 

Skema alur Penelitian Internal  

 

 
 

Skema alur di atas, dirancang untuk memastikan agar kegiatan penelitian dapat sinkron 
dengan isu-isu di tingkat global, nasional ataupun isu-isu kewilayah. Demikian juga 
untuk mempertajam pijakan kegiatan penelitian yang melandaskan pada identifikasi dan 

permasalahan prioritas yang telah terbagi ke dalam skala isunya.  
 

Guna memastikan seluruh kegiatan penelitian yang dijalankan oleh dosen-dosen di 
lingkungan IBM  terstandarisasi dengan baik sebagaimana yang dipersyaratkan oleh 
Kemendikbud, maka LPPM IBM  menetapkan 8 indikator kinerja yang merujuk pada 

indikator KPI (Key Performance Indicator) sebagai berikut: 
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Standar Hasil 

 

Definisi Standar Hasil 

 
Yang dimaksudkan dengan hasil penelitian adalah gambaran penerapan bidang ilmu yang 
ada di IBM, kompetensi dan keahlian dosen-dosen pelaksana kegiatan dan hasil-hasil 

ipteks yang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat. 
 

 
Pernyataan Standar Hasil 

1. Hasil penelitian harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta terimplemtasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
2. Hasil penelitian selain memenuhi ketentuan (a), harus mengarah serta memenuhi 

ketentuan dan peraturan dari LPPM IBM Bekasi. 
3. LPPM IBM  mendorong hasil dari kegiatan penelitian dapat terpublikasi secara 

luas. 

 
Strategi Pencapaian Standar Hasil 

 
LPPM IBM merancang pelatihan-pelatihan penulisan proposal penelitian kepada 
masyarakat bagi dosen. 

 
Indikator Capaian Standar Hasil 

 

Adanya dokumen hasil kegiatan penelitian yang berhubungan dengan penerapan Iptek 
yang tercantum jelas pada rencana usulan dan dokumen laporan capaian yang ditetapkan 

oleh LPPM IBM. 
 
Standar Isi 

 

Definisi Standar Isi 

Yang dimaksudkan dengan standar isi penelitian adalah merupakan kriteria minimal 
tentang kedalaman dan keluasan produk Ipteks yang diimplementasikan di masyarakat. 
 

Pernyataan Standar Isi 

 

1. Materi pada kegiatan penelitian harus berorientasi pada luaran berupa produk 
Ipteks atau model-model yang diterapkan untuk mengantisipasi ataupun 
menyelesaikan masalah atau meningkatkan suatu potensi yang ada di masyarakat.  
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2. Materi pada kegiatan penelitian diupayakan berorientasi pada luaran yang berupa 
inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan dan 

memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri serta 
kelembagaan. 

3. Materi kegiatan penelitian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, 

kemutakhiran dan pembacaan atas kebutuhan masyarakat di masa mendatang. 
 

Strategi Pencapaian 

Standar Isi LPPM IBM merancang pelatihan penelitian bagi dosen di lingkungan IBM. 
 

Indikator Capaian Standar Isi 

Adanya dokumen laporan kegiatan penelitian yang menerangkan dengan jelas rangkaian 

kegiatan atas Ipteks yang diimplementasikan di masyarakat dan ukuran capaian yang 
dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 
 

Standar Proses 

 

Definisi Standar Proses 
Yang dimaksudkan dengan standar proses adalah kriteria minimal tentang proses 
dijalankannya rangkaian kegiatan penelitian yang terkait dengan penerapan bidang ilmu 

atau Ipteks dari dosen-dosen pelaksana kegiatan di wilayah sasaran kegiatan. 
 
Pernyataan Standar Proses 

1. Kegiatan penelitian harus dijalankan dengan rangkaian proses yang baik 
sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM IBM . 

2. Proses penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, 
kenyamanan, dan keamanan baik bagi dosen pelaksana dan masyarakat sasaran. 

3. Proses penelitian harus melalui standar prosedur pengajuan, pelaksanaan dan 

evaluasi kegiatan yang ditetapkan oleh LPPM IBM. 
 

Strategi Pencapaian Standar Proses 
1. LPPM IBM Bekasi merancang pelatihan penyusunan kegiatan penelitian bagi 

dosen-dosen di lingkungan IBM. 

2. LPPM IBM Bekasi memberdayagunakan sistem prosedural yang mendukung 
kegiatan penelitian dan mekanisme yang diatur dan dikoordinasikan dengan 

LPPM IBM. 
3. Indikator Capaian Standar Proses Adanya dokumen laporan kegiatan penelitian 

yang menerangkan dengan jelas rangkaian dan proses kegiatan atas Ipteks dalam 

bentuk skema-skema kerja yang diimplementasikan di masyarakat. 
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Standar Penilaian 

 

Definisi Standar Penilaian 

Yang dimaksudkan dengan standar penilaian kegiatan penelitian adalah mekanisme 

penilaian yang digunakan dalam mendukung evaluasi proses dan hasil kegiatan 
penelitian. 
Pernyataan Standar Penilaian 

1. Kegiatan penelitian dapat memanfaatkan instrumen penilaian usulan proposal dan 
hasil penelitian yang melibatkan reviewer yang memiliki kompetensi di bidang 

penelitian pada skala universitas dan nasional. 
2. Penilaian usulan proposal dan hasil penelitian mengacu pada format dan panduan 

LPPM IBM Bekasi dan Kemendikbud. 

3. Penilaian usulan proposal dan hasil kegiatan penelitian dilakukan melalui 
mekanisme yang transparan dan akuntabel. 

 
Strategi Pencapaian Standar Penilaian 

1. LPPM IBM Bekasi merancang pelatihan penelitian bagi dosen-dosen di 

lingkungan IBM terkait dengan tuntutan kegiatan penelitian yang dipersyaratkan 
oleh LPPM IBM dan Kemendikbud. 

2. LPPM IBM Bekasi memberdayagunakan kompetensi dosen-dosen yang memiliki 
track-record yang baik di bidang penelitian untuk mendukung mekanisme 
penilaian usulan proposal dan hasil kegiatan penelitian yang diatur oleh LPPM 

IBM. 
3. Indikator Capaian Standar Penilaian Adanya dokumen atau instrumen baku yang 

digunakan sebagai pijakan penilaian usulan dan hasil kegiatan penilaiain yang 

merujuk pada standar LPPM IBM dan Kemendikbud. 
 

Standar Pelaksanaan 

 

Definisi Standar Pelaksanaan 

Yang dimaksudkan dengan standar pelaksanaan penelitian adalah kriteria minimal 
kemampuan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan penelitian berdasarkan track record 

dosen pelaksana, penguasaan metodologi dan penerapan keilmuan yang sesuai dengan 
bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan yang ada di tingkat sasaran 
kegiatan. 

 

Pernyataan Standar Pelaksanaan 

1. Pelaksanaan kegiatan penelitian harus berdasarkan pada kualifikasi akademik 
pelaksana yang bisa multidisipliner. 

2. Pelaksana kegiatan penelitian harus menguasai metodologi keilmuan yang sesuai 

dengan bidang keahliannya. 
3. Pelaksanaan kegiatan penelitian memiliki kedalaman atas sasaran kegiatan yang 

dapat menjawab permasalahan yang terjadi pada masyarakat kelompok sasaran. 
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Strategi Pencapaian Standar Pelaksanaan 

1. LPPM IBM merancang pelatihan penelitian bagi dosen- dosen di lingkungan IBM 

Bekasi. 
2. LPPM IBM Bekasi memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada 

pelaksanaan kegiatan penelitian. 

 
Indikator Capaian Standar Pelaksanaan 

1. Minimal terdapat jumlah usulan kegiatan penelitian 10% dari jumlah keseluruhan 
dosen setiap tahun. 

2. Pengajuan usulan kegiatan penelitian oleh para dosen, telah sesuai dengan bidang 

keahliannya dan atau bidang multidisipliner. 
3. Dosen pelaksana kegiatan memiliki kedalaman sasaran kegiatan, hingga dapat 

menjawab permasalahan yang terjadi dalam masyarakat kelompok sasaran. 
 

Standar Sarana dan Prasana 

Definisi Sarana dan prasarana yang dimaksudkan dengan standar sarana dan prasana 
adalah kriteria minimal tentang fasilitas LPPM IBM Bekasi yang digunakan dalam 

mendukung kegiatan penelitian, terkait dengan penerapan bidang ilmu dari beragam 
program studi yang ada di IBM Bekasi dan di wilayah sasaran kegiatan. 
 

 
Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana 

1. Kegiatan penelitian dapat memanfaatkan sarana dan prasarana pengabdian yang 

dimiliki oleh LPPM IBM Bekasi untuk kelancaran kegiatan penelitian. 
2. Sarana dan prasarana yang digunakan di dalam kegiatan penelitian harus 

memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan 
keamanan baik bagi dosen pelaksana maupun masyarakat kelompok sasaran. 

3. Penggunaan sarana dan prasarana LPPM IBM Bekasi oleh dosen pelaksana 

kegiatan penelitian harus melalui standar prosedur penggunaan sarana dan 
prasarana yang ditetapkan oleh IBM Bekasi. 

 
Strategi Pencapaian 

Standar Sarana dan Prasarana LPPM IBM Bekasi mendayagunakan sarana prasarana 

untuk mendukung kegiatan penelitian yang mekanismenya diatur melalui prosedur yang 
telah ditetap oleh LPPM. 

 
Indikator Capaian Standar Sarana dan Prasarana 

Adanya dokumen tentang penggunaan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan 

penelitian yang tercantum pada rencana penggunaan sarana prasarana LPPM IBM 
Bekasi. 
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Standar Pengelolaan 

 

Definisi Pengelolaan 

Yang dimaksudkan dengan standar pengelolaan adalah kriteria minimal untuk mengelola 

kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan 
dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 
 

Pernyataan Standar 

Pengelolaan LPPM IBM Bekasi membentuk unit untuk mengelola kegiatan pengabdian 

masyarakat, yang memiliki fungsi:  
1. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi. 

2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu 
internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat. 

5. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 
6. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat. 
7. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. 

 

Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan 

1. LPPM IBM Bekasi mengundang narasumber dari pusat dalam seminar dan 
workshop pengelolaan bidang penelitian. 

2. Setiap tahun LPPM IBM Bekasi melakuan penilaian kinerja Penelitian. 
 

Indikator Capaian Standar Pengelolaan 

1. Adanyanya laporan kinerja Unit Penelitian. setiap tahun. 
2. Terdaftarnya laporan kinerja tiap tahun dan fungsi unit penelitian dalam 

menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat pada pangkalan data 
LPPM IBM. 

 

Standar Pembiayaan dan Pendanaan 

 

Definisi Pembiayaan dan Pendanaan 

Yang dimaksudkan dengan standar pembiayaan dan pendanaan penelitian adalah adalah 

kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 
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Pernyataan Standar Pembiayaan dan Pendanaan 

IBM Bekasi menyediakan dana pengelolaan penelitian, yang meliputi: 

1. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan 
evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian; serta 

2. Peningkatan kapasitas pelaksana 
 
IBM Bekasi menyediakan dana internal untuk membiayai dosen untuk melakukan 

kegiatan penelitian. Pembiayaan yang dimaksudkan meliputi:  

1. Perencanaan kegiatan penelitian; Pelaksanaan penelitian; Pengendalian kegiatan 

penelitian; Pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian;  
2. Pelaporan kegiatan penelitian; dan  
3. Diseminasi hasil penelitian. 

 
Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur berdasarkan ketentuan 

IBM 

 
Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan dan Pendanaan 

Setiap kegiatan penelitian terikat dengan kontrak perjanjian. Pemberian dana kegiatan 
penelitian kepada pelaksana dilakukan dua tahap.  

Tahap pertama diberikan 70% dari total besarnya dana, dan sisanya diberikan setelah 
laporan kegiatan penelitian yang disampaikan kepada LPPM IBM: 

1. Pelaksana membuat laporan akhir kegiatan dan laporan penggunaan dana, dan 

memasukannya kepada Unit Penelitian. 
2. Indikator Capaian Standar Pembiayaan dan Pendanaan 
3. Dana internal yang disediakan oleh institusi dapat diserap oleh sejumlah usulan 

proposal kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen di lingkungan IBM 
Bekasi. 

4. Usulan proposal kegiatan penelitian yang telah lolos seleksi memuat rincian 
pembiayaan sesuai standar pelaporan. 

5. Laporan akhir kegiatan penelitian dimasukkan tepat waktu sesuai dengan kontrak. 

 
 

**** 


