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A. STANDAR HASIL PENELITIAN 

Indikator Kinerja Utama Target Capaian Capaian 

Persentase dosen yang menjadi pembicara 

dalam forum ilmiah per tahun 

100% Belum terpenuhi 

Jumlah publikasi jurnal nasional/ 

internasional/ buku ajar/ buku teks per dosen 

per tahun 

1 judul Terpenuhi 

Jumlah publikasi seminar nasional/ 

internasional per dosen per tahun 

2 judul Belum terpenuhi 

Jumlah publikasi Scopus atau setara per dosen 

per 3 tahun 

1,5 artikel Belum terpenuhi 

Jumlah sitasi per paper berdasarkan Scopus 

atau setara 

6 sitasi Belum terpenuhi 

Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi 

per 3 tahun 

Hak Cipta : 2 judul Terpenuhi 

Indikator Kinerja Tambahan Target Capaian Capaian 

Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 

tahun 1 unit 

Terpenuhi 

Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per 

prodi per 3 tahun 

2 kontrak kerja Terpenuhi 

Jumlah dana yang masuk ke FST UNIMUDA 

Sorong per prodi per 3 tahun 

5 jt Terpenuhi 

 

 

 

 



B. STANDAR ISI PENELITIAN 

Indikator Kinerja Utama Target Capaian Capaian 

Jumlah rujukan yang berasal dari jurnal 

nasional dan internasional 

minimal 25 paper 5 

tahun terakhir 

60 % 

Jumlah buku yang dirujuk minimal 5 buku Terpenuhi 

Persentase jumlah penelitian yang sesuai 

dengan Rencana Strategis Penelitian 

100% Terpenuhi 

Persentase pelanggaran etika penelitian per 

tahun 

0% Terpenuhi 

Indikator Kinerja Tambahan Target Capaian Capaian 

Kesesuaian isi penelitian terapan berorientasi 

pada hasil penelitian  

100% isi penelitian 

terapan berorientasi 

pada hasil penelitian 

yang berupa inovasi 

serta pengembangan 

ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang 

terintegrasi dengan 

kearifan lokal yang 

bermanfaat bagi 

masyarakat, dunia 

usaha, dan/ atau 

industri. 

Terpenuhi 

Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan 

lintas ilmu (interdisciplinary). 

 

Terdapat  20% isi 

penelitian FST 

UNIMUDA Sorong 

dilakukan secara multi 

dan lintas ilmu 

(interdisciplinary). 

 

Terpenuhi 



Isi/ tema penelitian FST UNIMUDA Sorong 

mengantisipasi permasalahan global  

 

 20% isi/tema 

penelitian FST 

UNIMUDA Sorong 

mencakup 

permasalahan global 

 

Terpenuhi 

 10% isi/tema 

penelitian dilakukan 

joint research dengan 

mitra LN.  

Belum terpenuhi 

 

C. STANDAR PROSES PENELITIAN 

Indikator Kinerja Utama Target Capaian  Capaian 

Kepemilikan bukti yang sahih tentang 

pelaksanaan dan review proses penelitian 

yang dilakukan secara berkala dan ditindak 

lanjuti.  

 

FST UNIMUDA 

Sorong memiliki bukti 

yang sahih tentang 

pelaksanaan dan 

review proses 

penelitian yang 

dilaksanakan secara 

berkala dan ditindak 

lanjuti.  

Terpenuhi 

Proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian  

 

Minimal 20% 

kegiatan penelitian 

telah dikembangkan, 

dikelola, dan 

dimanfaatkan 

mengikuti suatu 

proses baku yang 

mencerminkan suatu 

peningkatan mutu 

Terpenuhi 



yang berkelanjutan, 

serta mengedepankan 

prinsip efisiensi, 

akuntabilitas, dan 

efektivitas. 

Persentase penelitian yang dilaksanakan 

sesuai dengan roadmap Prodi 

100% Terpenuhi 

Persentase pelaksanaan penelitian  sesuai 

Anggaran, capaian, dan  time schedule. 

100% Terpenuhi 

Indikator Kinerja Tambahan Target Capaian  

Kepemilikan dokumen perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan penelitian   

 

100% penelitian FST 

UNIMUDA Sorong 

memiliki dokumen 

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pelaporan penelitian 

sesuai dengan 

panduan dan SOP 

proses penelitian. 

Terpenuhi 

Ada sistem kerja proses penelitian yang aman 

bagi masyarakat dan lingkungan 

(pengendalian limbah penelitian) 

Ada Terpenuhi 

 

D. STANDAR PENILAIAN 

Indikator Kinerja Utama Target Capaian Capaian 

Adanya pedoman penilaian penelitian 100% tersedia Terpenuhi 

Penggunaan instrumen penilaian yang telah 

memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, 

akuntabel, dan transparan yang dilakukan 

secara terintegrasi 

100% Terpenuhi 

Adanya proses monitoring dan evaluasi 100% tersedia Terpenuhi 



pelaksanaan penelitian 

Proposal penelitian direview/ diseminarkan 100% Direview, tetapi 

tidak diseminarkan 

Hasil penelitian direview/ diseminarkan 100% Belum terpenuhi 

Penelitian memenuhi semua persyaratan 

administratif sesuai pedoman 

100% Terpenuhi 

Proposal dan hasil penelitian mendapatkan 

nilai minimal 75. 

100% Terpenuhi 

Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada 

jurnal Sinta 5 dan terindeks Moraref. 

100% Belum Terpenuhi 

Indikator Kinerja Tambahan Target Capaian Capaian 

Tersosialisasinya pedoman penilaian 

penelitian 

100%  Terpenuhi 

Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian 

dengan formula yang ditetapkan pada 

panduan. 

100% Terpenuhi 

 

E. STANDAR PENELITI 

Indikator Kinerja Utama Target Capaian Capaian 

Setiap dosen wajib melakukan penelitian 

sesuai bidang ilmunya 

minimal 1 judul setiap 

tahunnya  

Terpenuhi 

Mempunyai road map penelitian 100% Terpenuhi 

Keberadaan kelompok riset FST UNIMUDA 

Sorong   

FST UNIMUDA 

Sorong memiliki 

kelompok riset yang 

ditunjukkan dengan:  

1) adanya bukti legal 

formal keberadaan 

kelompok riset, 

2) keterlibatan aktif 

Sudah memiliki 

kelompok riset tetapi 

baru pada tahp 

pertama 



kelompok riset 

dalam jejaring 

tingkat nasional 

maupun 

internasional, serta  

3) dihasilkannya 

produk riset yang 

bermanfaat untuk 

menyelesaikan 

permasalahan di 

masyarakat, dan  

4) dihasilkannya 

produk riset yang 

berdaya saing 

internasional.  

Peneliti memiliki kompetensi metodologis 

sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan 

dan kedalaman penelitian.  

 100% Terpenuhi 

Indikator Kinerja Tambahan Target Capaian Capaian 

Peneliti dosen FST UNIMUDA Sorong 

melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan 

penelitian 

100%  Belum terpenuhi 

 

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA 

Indikator Kinerja Utama Target Capaian Capaian 

Keberadaan Laboratorium riset FST Unimuda 

Sorong 

FST Unimuda Sorong 

memiliki laboratorium 

riset yang ditunjukkan 

dengan:  

1) adanya bukti legal 

formal keberadaan 

Sudah memiliki 

laboratorium riset 

tetapi baru pada 

point 1. 



laboratoriumk riset, 

2) keterlibatan aktif 

kelompok riset 

dalam jejaring 

tingkat nasional 

maupun 

internasional, serta  

3) dihasilkannya 

produk riset yang 

bermanfaat untuk 

menyelesaikan 

permasalahan di 

masyarakat, dan  

4) dihasilkannya 

produk riset yang 

berdaya saing 

internasional.  

Rasio penggunaan sarana/prasarana penelitian 

internal. 

70% 30% 

Ketersediaan buku (E-book atau hard copy) Minimal 400 judul 

buku/Prodi 

Terpenuhi 

Ketersediaan prosiding  Minimal 9 

prosiding/prodi 

Terpenuhi 

Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi 

(termasuk E-journal)  

Berlangganan minimal 

3 jurnal nasional 

terakreditasi per prodi 

Terpenuhi 

Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk 

E-journal) 

Berlangganan minimal 

2 jurnal internasional 

per prodi 

Terpenuhi 

Indikator Kinerja Tambahan Target Capaian Capaian 

Persentase kepuasan stakeholder terhadap 85% Terpenuhi 



sarana dan prasarana 

Persentase laboratorium yang tersertifikasi minimal 50% Belum terpenuhi 

 

G. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN 

Indikator Kinerja Utama Target Capaian Capaian 

Adanya lembaga penelitian sebagai 

pengelolan penelitian dengan peringkat 

Madya 

Adanya SK Pendirian 

dan SK Pengelola 

Terpenuhi 

Adanya RIP (Rencana Induk Penelitian) yang 

disusun dan dikembangkan oleh lembaga 

peneliti 

100% Terpenuhi 

Adanya sistem seleksi penelitian internal Minimal 400 judul 

buku/Prodi 

Terpenuhi 

Ketersediaan prosiding  Minimal 9 

prosiding/prodi 

Terpenuhi 

Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi 

(termasuk E-journal)  

Berlangganan 

minimal 3 jurnal 

nasional terakreditasi 

per prodi 

Terpenuhi 

Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk 

E-journal) 

Berlangganan 

minimal 2 jurnal 

internasional per prodi 

Terpenuhi 

Adanya klinik dan pelatihan kemampuan 

penelitian 

 

 

Ada SOP, 

dilaksanakan dengan 

konsisten dan 

terdokumentasi 

 

 

Terpenuhi 

Adanya reward 

Adanya pelaporan yang periodik 

Adanya upaya peningkatan sarana prasarana 

penelitian 

Adanya upaya tindak lanjut hasil penelitian 

untuk publikasi 



Adanya jadwal dan program yang dikelola 

lembaga penelitian 

 

 

 

 

Adanya monev dan diseminasi hasil 

penelitian oleh lembaga 

Jumlah reviewer internal dan eksternal  Rasio reviewer dan 

peneliti 1:10 

Terpenuhi 

Indikator Kinerja Tambahan Target Capaian Capaian 

Jumlah staf peneliti bergelar Doktor dan 

bergelar Lektor Kepala 

Doktor : 1 dan LK: 1 Belum terpenuhi 

Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1) Tersedianya 3 Staf 

administraif di 

Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian FST 

UNIMUDA Sorong 

Terpenuhi 

 

H. STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN 

Indikator Kinerja Utama Target Capaian Capaian 

Besar dana penelitian per dosen per tahun Prodi S1=Rp 10 juta Terpenuhi 

Tercapainya pendanaan penelitian eksternal 

FST UNIMUDA Sorong sebanding dan atau 

lebih besar dari dana internal FST 

UNIMUDA Sorong 

> 50% Terpenuhi 

Persentase penggunaan dana penelitian 

terhadap total dana perguruan tinggi. 

7,5% Terpenuhi 

Indikator Kinerja Tambahan Target Capaian Capaian 

Adanya  mekanisme dan pedoman 

penggunaan dana 

Tersedia Terpenuhi 

 

Indikator kinerja utama bidang penelitian yang berhasil  dipenuhi oleh Prodi Agribisnis 

sebanyak 41 indikator, sedangkan indikator kinerja tambahan yang sudah terpenuhi sebanyak 15 

indikator. Keberhasilan pencapaian standar penelitian di Prodi Agribisnis adalah didukung oleh 



ketersediaan dana penelitian internal/Perguruan Tinggi. Dampak dari kegiatan pengembangan 

kompetensi dosen dalam bidang penelitian seperti kegiatan workshop dan seminar, ketersediaan 

dan pengembangan sarana dan prasarana yang konsisten dilakukan oleh Fakultas Sains dan 

Teknologi. Motivasi dan inspirasi yang diberikan oleh pimpinan fakultas dan universitas 

mendorong dosen melaksanakan penelitian termasuk motivasi dan inspirasi yang secara rutin 

disampaikan oleh Badan Pembina Harian UNIMUDA Sorong dalam pengajian setiap Hari 

Selasa. Selain itu dosenProdi Agribisnis juga mendapatkan hibah penelitian akternal. 

Ketidakberhasilan beberapa indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan 

standar penelitian di Fakultas Sains dan Teknologi, khususnya di Program Studi Agribisnis 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: Prodi Agribisnis merupakan program studi baru 

sehingga membutuhkan pengembangan yang konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Kualifikasi 

dosen di Prodi Agribisnis rata-rata berkualifikasi akademik Magister dan belum memiliki 

pangkat akademik sehingga berpengaruh pada pemenuhan syarat untuk mengusulkan hibah 

penelitian. Belum terbentuknya kelompok riset dosen multidisiplin. Mahasiswa yang rata-rata 

masih pada semester awal sehingga tidak  semua penelitian dilibatkan  dalam semua penelitian 

DTPS. Kemampuan dosen dalam menulis artikel ilmiah masih perlu ditingkatkan karena tidak 

ada satu pun DTPS Agribisnis yang berhasil menulis pada jurnal internasional, maupun jurnal 

internasional bereputasi.  

Rencana tindaklanjut adalah membentuk kelompok riset dosen multidisiplin ilmu. 

Mengevaluasi kembali kegiatan workshop, seminar, pelatihan yang sudah diikuti oleh dosen dan 

mahasiswa baik di dalam mapun di luar kampus, sehingga dapat menentukan pelatihan lanjutan 

yang akan diikuti oleh mahasiswa dan dosen. Membuat dan menjalan Kebijakan dekan yang 

mewajibkan mahasiswa menghasilkan luaran sebagai syarat wisuda. Membentuk kelompok riset 

mahasiswa. Mengintensifkan penyebaran informasi tentang kompetisi atau hibah penelitian 

kepada mahasiswa dengan berbagai platform mendia sosial, serta memastikan keterlibatakan 

mahasiswa dalam program tersebut dengan melaksanakan pembinaan dan pembimbingan. 

Menindaklanjuti SK Rektor No 073/1.3.AU/D/2018  untuk melibatkan mahasiswa dalam 

penelitian dan pengabdian masyarakat. Mengadakan pameran luaran hasil belajar mahasiswa di 

setiap akhir semester, salah satu luarannya adalah publikasi ilmiah, hasil penelitian lain karya 

mahasiswa. 

Dalam rangka menyukseskan rencana tindak lanjut tersebut Fakultas  Sains dan 



Teknologi sebagai Unit Pengelola Program Studi Agribisnis mengediakan dan memanfaatkan 

berbagai sumber daya di natanya pimpinan universitas yang berkaian dengan penelitian, 

publikasi, dan inovasi, pimpinan fakultas dan program studi, LP3M, memanfaatkan SDM 

(Dosen) dan mahasiswa, alokasi anggaran dalam RKAT, sarana dan prasana, menjalin kerja 

sama dengan berbagai pihak ekternal. 


