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   DIGITALISASI UNIVERSITAS  

LPPM UNIKA SANTO THOMAS SUMATERA UTARA 

 

Kegiatan  Monitoring dan Evaluasi Penelitian  dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(PKM) Universitas Katolik Santo Thomas ini dibuat dengan tujuan untuk: (1). mendapatkan 

gambaran mengenai kinerja peneliti dan PKM dalam melaksanakan penugasan program 

penelitian dan PKM , baik melalui dana internal  maupun penelitian kompetitif nasional dalam 

tahun anggaran 2016-2018; (2). mengetahui kemajuan pelaksanaan penelitian dan PKM; (3). 

mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hingga pelaporan penelitian 

dan PKM; (4). mengetahui jumlah publikasi ilmiah yang dapat dihasilkan dari kegiatan 

penelitian dan PKM; (5). mengetahui prospek pencapaian hasil, terutama kemungkinannya untuk 

mendapatkan HAKI, Teknologi Tepat Guna dan lain-lain; (6). mengetahui kelancaran 

penggunaan dana penelitian dan PKM dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan (7). 

memperoleh tambahan informasi mengenai peran lembaga penelitian dalam pembinaan 

penelitian; (8). mengetahui kegiatan penelitian reguler lain yang dilaksanakan oleh perguruan 

tinggi; (9). memberikan informasi tentang pengelolaan administrasi proyek penelitian; dan (10). 

menerima masukan yang diperlukan guna perbaikan penyelenggaraan program penelitian dan 

PKM  pada tahun anggaran selanjutnya. 

 

A. Kinerja Penelitian Dana Internal dan Kompetitif Nasional Tahun Anggaran 2016-2018 

 Tabel 1 menunjukkan perkembangan penelitian dosen pada tiga tahun terakhir, dimana 

kinerja penelitian dosen menunjukkan trend menurun dari 59.63 persen  menjadi 33.54 persen 

pada TA 2017/2018. Data tersebut mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun 

terakhir tidak  semua dosen melaksanakan kegiatan penelitian setiap tahunnya. Persentase kinerja 

penelitian dosen mengalami kenaikan jika penelitian dari Fakultas Filsafat Thelogia ditambahkan 

ke dalam Tabel 1.  

Dari Tabel 1, terdapat dua Fakultas yang tidak melaksanakan kegiatan penelitian dengan 

menggunakan dana penelitian internal, yaitu Fakultas Pertanian dan Sastra (TA 2017/2018). 

Pada tingkat universitas, terdapat tiga fakultas, yang memberikan kontribusi terbesar terhadap 

kinerja penelitian yaitu FE, FKIP dan FH.  Apa strategi yang dilakukan LPPM supaya jumlah 

proposal penelitian meningkat?  Apakah cukup menyurati masing-masing unit atau memberikan 

hasil Monev ke setiap unit. Dengan asumsi, bahwa tugas dosen tidak hanya pendidikan dan 

pengajaran, tetapi wajib melaksanakan kegiatan penelitian.  Dengan peraturan terbaru, untuk 

kenaikan jabatan akademik bobot utuk kegiatan penelitian meningkat. Dosen yang mengusulkan 

kenaikan jabatan akademik dari Lektor ke Lektor Kepala dan Guru Besar, persentase kegiatan 

penelitian lebih tinggi dari pendidikan dan pengajaran. Dengan kesadaran demikian, dosen wajib 

melaksanakan kegiatan penelitian 
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Tabel 1.  Jumlah penelitian Dosen Dari Dana Internal 

No Fakultas 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 * 

1 Fakultas Ekonomi 40 22 19 5 

2 Fakultas Sastra 2 1 0 1 

3 Fakultas Tehnik 4 4 11 2 

4 Fakultas Pertanian 1 0 0 0 

5 Fakultas Hukum 19 19 7 7 

6 Fakultas Ilmu Komputer 6 5 2 1 

7 Fakultas Keguruan Ilmu 

Pendidikan 

24 19 15 4 

  

  

  

Jumlah penelitian 96 70 54 20 

Jumlah Dosen ** 161 161 161 161 

Persentase 59.63 43.48 33.54 12.42 

Keterangan : * sampai April 2019; ** Termasuk Dosen Fakultas Filsafat 

 

Instrument yang digunakan LPPM untuk mengetahui kemajuan penelitian dosen yaitu 

Seminar Hasil Penelitian. Jumlah dosen yang mempresentasikan hasil penelitian tidak sama pada 

hari Selasa atau Kamis.  Jumlah dosen terbanyak mempresentasikan hasil penelitiannya yaitu 

Kamis, 19 Juli 2018, ada sembilan dosen.  Seminar hasil penelitian wajib dilakukan oleh dosen 

yang memperoleh dana penelitian dari Yayasan/Universitas.  LPPM membuat undangan kepada 

setiap Dekan di lingkungan Unika Santo Thomas.  Jumlah dosen yang mempresentasikan hasil 

penelitian berbeda dan kehadiran dosen untuk mengikuti kegiatan seminar ini  juga masih minim. 

Perlu dipikirkan strategi untuk mendorong kehadiran dosen untuk mengikuti seminar, misalnya 

dengan memberikan sertifikat kepada dosen yang mengikuti kegiatan seminar dan strategi 

lainnya. LPPM juga perlu memberikan sertifikat kepada dosen yang sudah melakukan presentasi 

hasil penelitiannya.  Moderator dalam kegiatan seminar hasil penelitian dosen adalah Ketua 

LPPM (Dr. Surya A Sembiring). Bahasa pengantar yang digunakan yaitu Bahasa Indoensia dan 

Bahasa Inggris. Dosen dari Program Studi Bahasa Inggris umumnya mempresentasikan hasil 

penelitian dalam bahasa Inggris. 

Monev penelitian lainnya oleh LPPM yaitu melalui ringkasan hasil penelitian yang harus 

di upload ke mail LPPM sebagai persyaratan yang wajib dipenuhi dosen untuk memperoleh sisa 

dana penelitian. LPPM tidak akan meneruskan permintaan pencairan sisa dana penelitian (30 

persen) jika persyaratan ini tidak dipenuhi oleh dosen.   

Jumlah proposal penelitian yang didanai Kemenristekdikti Tahun 2017 hanya ada 2 

penelitian dengan skim PDP. Langkah-langkah yang dilakukan LPPM untuk mendorong dosen 

mengirim proposal penelitian ke Kemenristekdikti, antara lain: (1) melakukan Klinik 

Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 28-Apr-17 dengan nara sumber 

Prof. Dr. Alesyanti, M.Hum, (2) melakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis 
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(Renstra) Penelitian Unika Santo Thomas, 03 Mei 2017, dengan Nara Sumber Prof. Saryono, dan 

(3) melakukan Pertemuan Membahas Proposal DIKTI, 07 Juni 2017 di Unika St.Thomas SU 

Kinerja penelitian dosen berdasarkan hibah kompetitif nasional menunjukkan trend 

positif.  Jumlah skim penelitian Penelitian Dosen Pemula (PDP) yang didanai dari 

Kemenristekdikti menjadi 11 dan 12 penelitian untuk Tahun 2018 dan 2019. Persentase skim 

PDP yang diperoleh dosen Unika Santo Thomas mendekati 90 persen, artinya hanya sekitar 10 

persen skim penelitian lainnya yang diterima dosen Unika Santo Thomas. Skim penelitian 

lainnya antara lain Penelitian Terapan (Surya Abadi Sembiring) dan Kerjasama Antar Perguruan 

Tinggi (Tetty Natalia Sipayung). Disisi lain, kesempatan untuk memperoleh skim lainnya masih 

rendah.  Mengingat cluster penelitian Unika Santo Thomas masih Binaan, maka kesempatan 

untuk memperoleh hibah penelitian ditentukan lewat kompetitif nasional. Oleh karena itu, dosen 

di dorong untuk memiliki road map penelitian. LPPM memfasilitasi dosen menulis proposal 

penelitian lewat Buku Pedoman Penelitian 2017.  

Dari 12 penelitian yang didanai oleh Kemesristekditi tahun 2018 ada empat peneliti yang 

memperoleh dana tambahan luaran penelitian yaitu : (1) Karisma Erikson Tarigan , (2) Tetty 

Natalia Sipayung, (3) Anna Stasya Prima dan (4) Frida Martha A Simorangkir. Masing-masing 

dosen memperoleh dana tambahan Rp 15 juta. Fakta ini menunjukkan bahwa kegiatan penelitian 

yang dilakukan dosen memberikan tambahan pendapatan, dengan catatan semua output keluaran 

(keluaran tambahan ) dipenuhi oleh peneliti dan reviewer meloloskannya. 

Disamping dosen yang menerima dana tambahan, LPPM menyurati Direktur Riset dan 

Pengabdian Masyarakat (DRPM) karena beberapa hal, yaitu: (1) belum unggah proposal 

penelitian multitahun, atas nama Dr. Ir Surya Abadi Sembiring, M.Si.( 8 November 2018), 

karena terlambat upload ke simlitabmas tanggal 27 Oktober 2018, disebabkan  ketidaktahuan 

informasi (2) peninjauan ulang validasi keluaran tambahan jurnal internasional , atas nama Sinta 

Dameria Simanjuntak(21 Februari 2019).  Hal yang dikeluhkan oleh beliau bahwa jurnal 

internasional yang dipublikasikan oleh yang bersangkutan sudah terbit dan terindeks pada GS 

dan Sinta tetapi dari kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Ristek Dikti bahwa jurnal internasional yang 

tidak valid adalah jurnal yang belum terbit dan tidak memiliki surat keterangan diterima, (3) 

permohonan revisi keluaran wajib proposal PDP, karena ketidaksanggupan peneliti (Reynaldo 

ST, M.Eng dan Ir. Simon Derta Tarigan, MT) tertanggal 11 maret 2019 untuk memenuhi luaran 

wajib berupa kekayaan intelektural sebagai peneliti pemula, (4) permohonan revisi keluaran 

wajib Proposal PDP (Novalina Sembiring, S.Pd, M.Hum) tertanggal  23 April 2019, karena 

terjadinya kesalahan penginputan data luaran wajib karena kondisi jaringan pada input data. 

Hasil Monev mengindikasikan bahwa tugas LPPM ke depannya semakin bertambah  

karena DRPM mewajibkan LPPM untuk siap sedia mengirimkan surat permohonan 

keberatan/keluhan dosen peneliti yang didanai dari Kemenristekdikti. Disisi lain, LPPM 

diwajibkan untuk membuka website simlitabmas ristekdikti setiap harinya. Disamping itu, LPPM 

juga harus siap sedia merespon pertanyaan dosen peneliti lewat Whats up grup LPPM.  
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B. Kinerja Pengabdian Masyarakat  Dana Internal dan Kompetitif Nasional Tahun Anggaran 

2016-2018 

 Tabel 2 menunjukkan perkembangan Pengabdian Masyarakat  dosen pada tiga tahun 

terakhir, dimana kinerja pengabdian  dosen menunjukkan trend yang lebih stabil dibandingkan 

dengan trend penelitian dosen. Meskipun persentase  kinerja pengabdian masyarakat dosen lebih 

rendah dari satu, tetapi lebih tinggi dari kinerja penelitian. Data tersebut mengindikasikan bahwa 

dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak  semua dosen melaksanakan kegiatan pengabdian 

masyarakat setiap tahunnya. Persentase kinerja penelitian dosen mengalami kenaikan jika 

pengabdian masyarakat dari Fakultas Filsafat Thelogia ditambahkan ke dalam Tabel 2. 

Tabel 2.  Pengabdian Kepada Masyarakat dari Dana Internal Tahun 2016-2018 

 

No Fakultas 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019* 

1 Fakultas Ekonomi 32 21 20 11 

2 Fakultas Sastra 5 5 0 1 

3 Fakultas Tehnik 2 9 12 2 

4 Fakultas Pertanian 2 16 0 0 

5 Fakultas Hukum 7 4 3 1 

6 Fakultas Ilmu Komputer 15 8 6 1 

7 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan 22 23 35 11 

  
  
  

Jumlah 85 86 76 27 

Jumlah Dosen  161 161 161 161 

Persentase 52.80 53.42 47.20 16.77 

Keterangan: * sampai April 2019 

 

Secara umum kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen Unika Santo 

Thomas yaitu kegiatan pengabdian dengan ceramah. Dosen menyampaikan materi pengabdian 

kepada objek sasaran, selanjutnya dosen melaporkan hasil pengabdian nya berdasarkan kegiatan 

ceramah/penyuluhan yang dilakukan. Berdasarkan evaluasi dengan membaca proposal 

pengabdian, untuk sementara dapat disimpulkan bahwa pengabdian kepada masyarakat 

berdasarkan hasil penelitian dosen jarang dilakukan. Sebaiknya, kegiatan pengabdian masyarakat 

merupakan aplikasi dari penelitian yang pernah dilaksanakan dosen. Kegiatan pengabdian 

masyarakat yang konkrit yang pernah dilakukan yaitu kegiatan penghijauan yang dilakukan oleh 

dosen FP di Samosir pada TA 2016/2017. Oleh karena itu, perlu menambah dana pengabdian 

pada masyarakat dan pengabdian pada masyarakat dilakukan bersama-sama atau per grup 

tergantung kepada bentuk pengabdian yang akan dilakukan. 

Kinerja pengabdian pada masyarakat dari Kemenristekdikti dari 2016-2018 rendah, 

dimana dalam kurun waktu tiga tahun jumlah pengabdian pada masyarakat (PkM) yang didanai 

dari Kemenristekdikti hanya tiga proposal pengabdian, yaitu program Kemitraan Masyarakat dan 

KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan PkM yang diterima tahun 2019 

hanya satu proposal yaitu  Sinta Dameria Simanjuntak, S.Si, M.Pd dengan judul “Pendampingan 
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dan Bimbingan Guru-Guru di SD Negeri No.173529 dalam Menyusun Perangkat Pembelajaran 

Sesuai Kurikulum 2013 Berbasis Teknologi 

 

 

C. Publikasi Dosen dan Keluaran lainnya 

 Setiap dosen diharapkan untuk mempublikasikan hasil penelitiannya, baik melalui jurnal 

atau prosiding. LPPM bertanggungjawab terhadap proses penelitian yang dilakukan oleh dosen, 

mulai penerimaan proposal, review proposal, seminar proposal dan pelaporan hasil Laporan 

penelitian yang dilaksanakan oleh dosen peneliti. Selanjutnya adalah tanggung jawab dosen 

untuk mengirimkan hasil penelitian ke Jurnal.  

 LPPM tidak memiliki informasi publikasi ilmiah yang dimiliki oleh dosen. Disisi lain, 

LPPM setiap tahunnya harus mengisi kinerja penelitian untuk disampaikan ke Kemenristekdikti. 

Oleh karena itu, perlu strategi sehingga publikasi dosen dimiliki LPPM. Untuk memperoleh 

publikasi dosen, LPPM langsung berkomunikasi dengan dosen dan meminta publikasi yang 

dimilikinya. Dengan kondisi sumberdaya yang terbatas, LPPM memiliki keterbatasan untuk 

memperoleh publikasi dosen. Perlu  peraturan Rektor mewajibkan setiap hasil penelitian dosen 

yang didanai dari Universitas wajib untuk dipublikasi dan menyerahkan jurnal/prosiding tersebut 

ke LPPM sebagai persyaratan untuk pencairan sisa dana penelitian. Oleh karena itu, dana 

penelitian harus ditingkatkan. 

 Disamping jurnal/prosiding maka LPPM juga memerlukan informasi keluaran lainnya 

seperti Buku Ajar/Teks dan kegiatan dosen mengikuti kegiatan ilmiah. Dosen sebaiknya 

menerbitkan Buku Ajar/Teks yang dikembangkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. 

LPPM memerlukan informasi tersebut untuk mengukur kinerja penelitian. Oleh karena itu, dosen 

diminta untuk menyerahkan keluaran tersebut ke LPPM. 

 

D. Laporan Penggunaan Dana Penelitian 

 Salah satu sub bab di proposal penelitian yaitu jumlah dana penelitian yang dibutuhkan 

disertai dengan rinciannya, sebaliknya penggunaan dana penelitian tidak dilampirkan dalam 

laporan penelitian. LPPM belum memiliki SOP tentang penggunaan dana penelitian dari 

universitas. Dana tahap I sebesar 70 persen digunakan untuk melakukan proses penelitian dari 

penyusunan proposal penelitian, revisi perbaikan proposal, proses pengambilan data, analisis 

data dan pelaporan hasil penelitian. Sedangkan sisa Dana tahap II sebesar 30 persen diterima 

setelah laporan penelitian diserahkan ke universitas. Pertanyaannya adalah jika seorang peneliti 

menyelesaikan laporan penelitianya dengan dana 70 persen apakah masih perlu pencairan sisa 

dana 30 persen?  Atau apakah ada kemungkinan peneliti harus menutupi dana kebutuhan 

penelitian menunggu pencairan sisa dana penelitian? 

 LPPM perlu memiliki SOP dana penelitian dari universitas, sehingga memudahkan 

peneliti untuk menyusun alokasi dana penelitian. Strategi lainnya yaitu meningkatkan persentase 

dana tahap I, sehingga sisanya diterima jika hasil penelitian sudah dipublikasi di jurnal. 
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E. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

 Jumlah HKI dosen di lingkungan Unika Santo Thomas sangat rendah. Dosen memiliki 

keluaran yang seharusnya memperoleh HKI tetapi keterbatasan informasi dan tidak ada yang 

memfasilitasi sehingga HKI dosen rendah. Oleh karena itu diperlukan lembaga/pusat yang 

khusus mengurus HKI dosen. Dosen menyerahkan produk nya kemudian lembaga/pusat 

meneruskannya ke Dirjen Kekayaan Intelektual. Selanjutnya tentang pendanaan merupakan 

kebijakan Rektor atau dikeluarkan SK tentang HKI Dosen. 

 

F. Pelaporan Penelitian 

Hasil evaluasi LPPM tahun 2017 menunjukkan ada dua ekstrim penyerahan Laporan 

Penelitian, di satu sisi terdapat Laporan Peneltian yang diserahkan tidak sampai tiga bulan dan 

disisi lain terdapat laporan penelitian yang diserahkan setelah 12 bulan. Dosen yang 

menyerahkan Laporan Penelitian kurun waktu 3 bulan ada 27 proposal atau 19.85 persen, 

interval waktu empat bulan 16.91 persen. Dengan kata lain, dosen Unika Santo Thomas yang 

menyerahkan proposal penelitian dengan tepat waktu sekitar 36.76 persen. Angka ini 

mengindikasikan jika ada 10 dosen yang menyerahkan proposal penelitian maka jumlah dosen 

yang menyerahkan Laporan Penelitian dengan tepat waktu sekitar empat orang. Jika angka ini 

ditambah dengan penyerahan laporan penelitian interval waktu lima bulan menjadi  51.47 persen. 

Oleh karena itu, jika  jadwal penelitian berada pada interval waktu 3-5 bulan maka 50 persen 

dosen Unika Santo Thomas akan menyerahkan Laporan Penelitian sesuai dengan jadwal 

penelitian.  

LPPM akan melakukan Monev tentang pelaporan penelitian dosen, apakah penelitian 

diakukan sesuai dengan time skedul di proposal penelitian. Selanjutnya mencari informasi, jika 

kegiatan penelitian tidak konsisten dengan time skedul penelitian. LPPM ke depan yaitu 

menyurati dosen sebelum jadwal penelitian akan berakhir sehingga dosen yang terlambat 

menyerahkan laporan penelitian ke LPPM berkurang.  Dosen peneliti yang didanai oleh Dikti 

bekerja keras  menyelesaikan kewajibannya sebelum deadline yang ditentukan Dikti. Karena ada 

konsekwensi yang tegas jika kewajiban tidak dipenuhi sesuai dengan jadwal ketentuan Dikti. 

 

G. Kerjasama Penelitian 

  Hasil Monev menunjukkan bahwa kerjasama penelitian oleh LPPM Unika Santo 

Thomas dengan lembaga lain rendah. Dosen sebagai individu memiliki kerjasama dengan 

lembaga lain (pemerintah, perusahaan, industri, lembaga penelitian) tetapi kerjasama tersebut 

tidak terdokumentasi di LPPM. Oleh karena itu, perlu adanya dokumentasi yang lengkap yang 

harus dipenuhi jika dosen (dosen tetap Unika Santo Thomas/DPK) melakukan kerja sama dengan 

lembaga lain yang diketahui oleh LPPM.  

 Dalam beberapa kesempatan LPPM Unika Santo Thomas dilibatkan mengikuti 

pertemuan dengan  Litbang baik tingkat Propinsi maupun kotamadya, tetapi LPPM Unika Santo 

Thomas belum memiliki kerjasama penelitian dengan Pemda Tk I maupun Pemda TK II. Oleh 

karena itu, LPPM penting menawarkan kegiatan penelitian unggulan kepada Pemda TK I atau Tk 

II. Strategi dalam jangka pendek dengan pihak Pemda Tk II dimana Unika Santo Thomas sudah 

memiliki MOU dengan pemkab tersebut.  
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H. Pusat –Pusat Penelitian 

Pusat-Pusat Penelitian yang pernah dibentuk berdasarkan SK Rektor di Unika Santo 

Thomas yaitu : Pertama,  Pusat Penelitian Seni, Budaya dan Humaniora . Pusat penelitian ini 

memiliki fokus pada masalah seni, budaya dan humaniora, yang dilakukan oleh Fakultas Hukum 

dan sastra.  Isu terkait dengan permasalahan hukum dan budya. Pusat peneltian ini juga dapat 

mengkaji topic riset unggulan dari pendekatan budaya dan humaniora. Kedua,  Pusat Penelitian 

Sains, Teknologi dan Lingkungan Hidup. Pusat ini memiliki kompetensi dalam hal 

pengembangan sains, teknologi dan lingkungan hidup.   Pusat ini memiliki kompetensi dalam hal 

pengembangan kajian-kajian sains, teknologi dan lingkungan hidup  terhadap masalah-masalah 

perkembangan teknologi dan lingkungan hidup. Fakultas yang relevan dengan pusat penelitian 

tersebut yaitu Fakultas Tehnik, Pertanian dan Fakultas Ilmu Komputer. 

Ketiga,  Pusat Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Fokus perhatian pada isu ekonomi dan 

bisnis baik di tingkat perusahaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perekonomian pada 

tingkat propinsi dan nasional.  Fakultas yang relevan dengan pusat penelitian tersebut yaitu 

Fakultas Ekonomi, dan Program Studi Agribisnis di Fakultas Pertanian. Keempat,  Pusat 

Penelitian Alumni, Humas, Promosi dan Ketenagakerjaan. Fokus pusat penelitian  ini pada isu 

alumni dalam dunia pekerjaan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan interdisiplin oleh 

bererapa fakultas yang ada di lingkungan Unika Santo Thomas. Kelima,  Pusat Penelitian 

Religi, Agama dan Etika. Pusat ini memiliki kompetensi dalam hal pengembangan pengajaran 

filsafat dan etika serta multikulturalisme di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas. Selain 

itu, pusat ini memiliki kompetensi dalam hal pengembangan kajian-kajian filsafat dan etika 

terhadap masalah-masalah etis yang berkembang dalam masyarakat, yang dilakukan oleh 

Fakultas Filsafat. Disamping ke lima pusat penelitian tersebut, Fakultas Tehnik memiliki Pusat 

Studi Gempa. Fakta menunjukkan bahwa Unika Santo Thomas memiliki pusat-pusat penelitian 

tetapi kegiatan dan kerjasama penelitian masih rendah. 

Apakah ke lima pusat penelitian tersebut masih relevan untuk dipertahankan ke depan? 

Pusat Penelitian dibangun diatas sumberdaya dan riset unggulan Unika Santo Thomas. 

Sumberdaya terdiri dari fasilitas penunjang dan kompetensi sumberdaya yang dimiliki oleh 

lembaga untuk mendukung terselenggaranya Pusat-Pusat Studi Penelitian tersebut. Setiap  pusat-

pusat penelitian di lingkungan Unika Santo Thomas yang dibentuk memiliki tujuan, kegiatan dan 

kerjasama penelitian. Indikator menentukan pusat penelitian dengan memperhatikan keterlibatan 

fakultas yang ada di lingkungan Unika Santo Thomas. Dengan demikian, kegiatan pusat 

penelitian tersebut melibatkan sumberdaya yang dimiliki oleh setiap fakultas. 

Pusat Penelitian Seni, Budaya, Bahasa  dan Humaniora. Pusat penelitian ini memiliki 

fokus pada masalah seni, budaya, bahasa dan humaniora, yang dilakukan oleh Fakultas Hukum, 

Sastra, FKIP dan Filsafat . Pusat Penelitian Ketahanan Pangan, Sains, Teknologi dan 

Lingkungan Hidup. Pusat penelitian ini memiliki fokus pada masalah Ketahanan Pangan, Sains, 

Teknologi dan Lingkungan Hidup, yang dilakukan oleh Fakultas Tehnik, Fakultas Pertanian dan 

Fakultas Ilmu Komputer.    

 Pusat Penelitian Pengembangan Ekonomi dan Bisnis. Pusat penelitian ini memiliki 

fokus pada  isu ekonomi dan bisnis baik di tingkat perusahaan, Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN)/ Swasta, perekonomian pada tingkat propinsi/kabupaten dan nasional.  Fakultas yang 

relevan dengan pusat penelitian tersebut yaitu Fakultas Ekonomi dan Fakultas Pertanian pada 

Program Studi Agribisnis.    
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I. Digitalisasi Penelitian dan Pengabdian pada Masuarakat 

Pada Tahun 2017-2018, LPPM aktif pengisian Website Unika; www.ust.ac.id  seperti 

Profil, Personalia, Penelitian Dosen, Pengabdian Dosen, Rencana Kerja, Pedoman Penulisan, 

Surat Eksternal dan  Surat Internal. Semua informasi tersebut dapat dilihat pada website Unika: 

www. Ust.ac.id. Disamping itu, LPPM juga melakukan pengisian Online dilaman ristekdikti 

setiap tahun yaitu Kinerja Penelitian dan Kinerja Pengabdian Masyarakat. 

 LPPM memperoleh informasi dengan membangun komunikasi dengan dekan fakultas, 

dosen dan tenaga kependidikan untuk memperoleh data sebelum di input ke website Unika dan 

website simlitabmas. Dengan kata lain, semua informasi tersebut tersedia dalam bentuk manual. 

Informasi kinerja dosen yang online antara lain data tentang dosen yang memperoleh hibah 

penelitian dari Kemesristekdikti dan  jurnal publikasi ilmiah dosen yang dimuat dalam journal on 

line. Sedangkan informasi kinerja penelitian dosen lainnya diperoleh dengan manual. Dengan 

keterbatasan sumberdaya, kegiatan memperoleh data kinerja penelitian dan pengabdian 

merupakan kendala yang dihadapi LPPM untuk melakukan input data ke website Unika dan 

simlitabmas. Disamping itu, informasi sumberdaya staf pendukung, kelembagaan penelitian, 

fasilitas penunjang penelitian, manajemen penelitian yang tersedia manual harus dalam bentuk 

online. 

Oleh karena itu dalam rangka digitalisasi penelitian dan pengabdian pada masyarakat, 

kinerja dosen di bidang penelitian dan pengabdian pada msyarakat seperti Publikasi di Jurnal, 

Publikasi di Media Massa, Pemakalah di Forum Ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual,  Luaran Iptek 

Lainnya,  Produk Terstandarisasi,  Produk Tersertifikasi, Mitra Berbadan Huku dan  Buku harus 

dilaporkan online 

Rencana kerja LPPM Unika Santo Thomas dalam digitalisasi penelitian dan pengabdian 

tahun  2019, antara lain: (1) OJS (online Journal System), untuk Jurnal Penelitian; JURNAL 

MEDIA BERSAMA, dan  Jurnal Pengabdian Masyarakat;  JURNAL OMNIBUS  OMNIA, (2) 

dosen menginput data kinerja penelitian dan pengabdiannya di SIAK dan SISTER, (3) informasi 

sumberdaya staf pendukung, kelembagaan penelitian, fasilitas penunjang penelitian, manajemen 

penelitian yang tersedia manual harus dalam bentuk online, dan (4) informasi kinerja penelitian 

dan pengabdian dosen di SIAK dan SISTER dapat diakses oleh LPPM.  Fasilitas yang 

diperlukan LPPM untuk OJS antara lain PLAGIAT CHECKER dan  TRANSLATE  

GRAMMARLY. Disamping itu juga diperlukan anggaran untuk mengelola OJS. 

. 

  


