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Judul

Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang melalui Pengembangan Sistem Manajemen Penelitian berbasis Teknologi Informasi    
i .  INFORMASI  UMUM
I.1    Abstrak  

I.2    Kata Pengantar

i.3  PENDAHULUAN
1.3.A.      Latar Belakang Masalah
Penelitian merupakan salah satu bahagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mendapat perhatian serius dalam kerangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Jawa Timur dituntut untuk dapat  melaksanakan Tri Dharma Perguruan tinggi secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Universitas Muhammadiyah sebagai perguruan tinggi dan bahagian dari amal usaha  persyarikatan Muhammadiyah.   yang mempunyai tanggung jawab moral dan konsekuensi logis untuk melahirkan (lulusan) yang berkemampuan, menguasai ilmu sesuai bidangnya dengan baik berdasarkan tuntutan standard kurikulum dan harapan masyarakat sebagai pengguna jasa lulusan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pengembangan kedepan harus dilakukan  secara  terintegratif antara tuntutan persyarikatan dan tuntutan pendidikan tinggi serta masyarakat pengguna yang mengandalkan keunggulan kompetensi dan keterdepanan, serta dinamis terhadap perkembangan dan perubahan teknologi serta ilmu pengetahuan.  
Merujuk pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka sebuah universitas dapat dilihat sebagai sebuah lembaga penelitian. Keterlibatan yang intergatif dan holistik dalam kegiatan penelitian, sehingga UMM dapat di-artikan sebagai sebuah sistem penelitian. Sebagai suatu komponen   sistem, maka Lembaga Penelitian merupakan unit yang bertugas mengelola segala aspek kegiatan penelitian agar pelaksanaan dan keluaran kegiatan penelitian dapat dilihat sebagai tampilan visi universitas. Selain itu, karena kegiatan penelitian pada dasarnya merupakan tanggungjawab dari banyak komponen lain dari universitas dan masing-masing komponen berwenang terhadap pelaksanaan penelitian secara utuh, maka lembaga penelitian berfungsi sebagai sebuah unit koordinator, fasilitator dan intermediasi penelitian.
Dalam prespektif kedepan, dinamisasi visi dan misi perlu dilakukan secara keberlanjutan. Adapun visi universitas untuk saat kini yaitu   menjadikan Universitas terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai Islam. Sedangkan Misi Universitas yaitu antara lain ; (1). Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu; (2). Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia; (3) Menyelenggarakan pengelolaan universitas yang amanah; (4) Menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga mampu beruswahhasanah; (5) Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.
Lembaga Penelitian merupakan unit yang bertugas mengelola segala aspek kegiatan penelitian agar pelaksanaan dan keluaran kegiatan penelitian dapat dilihat sebagai tampilan visi universitas. Selain itu, karena kegiatan penelitian pada dasarnya merupakan tanggungjawab dari banyak komponen lain dari universitas dan masing-masing komponen berwenang terhadap pelaksanaan penelitian secara utuh, maka lembaga penelitian berfungsi sebagai sebuah unit  koordinator.  Hal tersebut menjadi pendorong bagi Lembaga Penelitian sebagai pusat penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam rangka implementasi nilai-nilai keislaman.  Perkembangan kompetisi penelitian yang cukup ketat dewasa ini mengharuskan Lembaga Penelitian untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian terutama yang berorientasi , memanfaatkan teknologi informasi sebagai pendukung sistem pengelolaan penelitian dan memperluas networking dengan berbagai pihak untuk menjaring grant penelitian dan komersialisasi luaran penelitian. 
Dalam rangka mencapai hal tersebut diatas, Lembaga Penelitian UMM mempunyai daya dukung yang cukup baik, meliputi mayoritas peneliti minimal berpendidikan S2, kuatnya komitmen dan dukungan pimpinan universitas, dukungan Laboratorium dan Pusat Studi.  Semakin tingginya intensitas penelitian menyebabkan semakin padatnya pengelolaan penelitian dan menambah beben administrasi penelitian.  Disamping itu seiring dengan kemajuan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan penelitian, maka Lembaga Penelitian juga mengantisipasi hal tersebut dengan memanfaatkan hal tersebut seoptimal mungkin.  Salah satu hasil yang cukup signifikan adalah diterapkannya sistem pengelolaan penelitian berbasis intranet.  Sistem tersebut dinamakan RIReS (Research Interactive-Review System).   Program tersebut pada dasarnya adalah media untuk mengelola kegiatan dan tahapan penelitian internal menggunakan fasilitas intranet untuk berbagai kegiatan adminstrasi penelitian mulai dari memasukkan proposal, advice proposal, review poposal, penilaian proposal sampai dengan revisi proposal penelitian.  Dengan demikian, tidak lagi digunakan hard copy untuk pengumpulan proposal.  Keunggulan sistem ini adalah  lebih efisien karena merupakan paperless system, sistem pengelolaan penelitian menjadi lebih terbuka, mengurangi beban kerja administratif; memungkinkan evaluasi kinerja sistem penelitian secara keseluruhan; efisiensi pembangunan database dan pemetaan kegiatan penelitian serta meminimalisasikan perbuatan tercela.  Hasil dari kemajuan terus menerus yang dicapai oleh Lembaga Penelitian adalah semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas peneliti dan penelitian yang didukung dengan semakin meningkatnya jumlah kerjasama dengan pihak eksternal.
Meskipun demikian masih banyak hal dalam sistem pengelolaan penelitian yang perlu dibenahi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas Lembaga Penelitian.  Sumberdaya peneliti masih memerlukan peningkatan kemampuan dalam bidang teknologi informasi.  Disamping itu untuk mendukung pemasyarakatan sistem RIReS masih terkendala dengan keterbatasan kapasitas sistem intranet sehingga sampai saat ini hasil laporan penelitian belum terakses dalam sistem RIReS.  Permasalahan yang masih perlu penanganan lebih lanjut adalah masih perlunya peningkatan penelitian yang berorientasi .  Hal tersebut menyebabkan aspek komersialisasi luaran penelitian menjadi belum optimal,  sehingga perlu meningkatkan jaringan kerjasama dengan pihak luar untuk mengoptimalisasi penelitian yang berorientasi  dan komersialisasi  luaran penelitian.
Permasalahan diatas perlu dicarikan alternatif pemecahannya.  Program-program yang dapat menunjang efisiensi dan produktivitas Lembaga Penelitian adalah pelatihan SDM dalam bidan penelitian yang berorientasi  dan berbasis TI, pengembangan sistem teknologi informasi dalam pengelolaan penelitian, peningkatan sarana pendukung penelitian seperti perangkat teknologi informasi, laboratorium dan pusat studi, komersialisasi luaran penelitian dan perluasan networking berbasis teknologi informasi.  Kesemua program diatas perlu dukungan pendanaan sehingga baik dari internal maupun eksternal UMM.  Selama ini UMM sudah mendukung pendanaan yang cukup menunjang penguatan Lembaga Penelitian, tetapi masih banyak program penguatan yang perlu pendanaan lebih besar sehingga diharapkan pendanaan yang berasal dari Program Penguatan Lembaga Penelitian DIKTI dapat membantu program secara berkelanjutan.  Dalam masa tiga tahun kemudian diharapkan Lembaga Penelitian UMM sudah dapat mandiri untuk membiayai program-program penguatan yang berasal dari proposal yang mendapatkan grant dari eksternal, komersialisasi luaran penelitian maupun jaringan kerjasama yang semakin luas.

1.2.   VISI, MISI DAN TUJUAN LEMBAGA PENELITIAN
1.2.1. Visi:
Menjadikan lembaga penelitian sebagai pusat penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam rangka implementasi nilai-nilai keislaman. 
1.2.2. Misi:
Mengelola kegiatan penelitian dari berbagai berbagai bidang ilmu bagi dosen dan mahasiswa
	Mengelola kegiatan pengkajian ipteks 
	Membangun dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional dalam melakukan riset dan pengembangan ipteks
	Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan penelitian berbasis teknologi informasi
	Mendorong kegiatan pengembangan ipteks berorientasi 
1.2.3. Tujuan:
Melakukan berbagai kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan mutu penelitian para dosen dan mahasiswa melalui peningkatan kemampuan meneliti dosen.
Melakukan berbagai kajian guna meningkatkan kreatifitas dan inovasi manajemen proses penelitian berbasis teknologi informasi
	Melakukan berbagai langkah-langkah strategis guna meningkatkan efisiensi dan produktifitas penelitian, sehingga para dosen dan mahasiswa dapat menyelesaikan penelitian dengan cepat, tepat dan berkualitas.
Secara terus menerus melakukan monitoring dan evaluasi proses penelitian yang dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa, sehingga mutu kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun secara akademik.

iI.  EVALUASI  DIRI
2.1.  Pelaksanaan Evaluasi Diri
Proses penyusunan evaluasi diri dan penyusunan proposal program Hibah Kompetisi Penguatan Lembaga Penelitian diawali  dengan pembentukan tim pembuat Laporan Evaluasi Diri (taskforce) yang terdiri atas para pengelolan Lembaga Penelitian dan sekaligus sebagai   taskforce dengan sistematika kerja meliputi    pengumpulan dan analisis data,   penyusunan evaluasi diri dan   penyusunan rencana pengembangan dan implementasi program.
Identifikasi dan pengumpulan data yang dipergunakan untuk menyusun evaluasi diri merupakan data yang digunakan untuk akreditasi lembaga penelitian (sudah diajukan dan dalam proses turunnya SK Akreditasi dari Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan/KNAPPP) yang dilengkapi dengan sejumlah data seiring dengan perkembangan aktifitas penelitian.  Diskusi secara intensif dilakukan oleh anggota taskforce untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang diperoleh dan menginterprestasikan. Berdasarkan data yang terkumpul, disusun analisis SWOT, identifikasi permasalahan utama atau akar permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penelitian, altenatif pemecahannya dan rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. 
2.2.  Riwayat Lembaga Penelitian
Sebagai wujud dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Muhammadiyah Malang mendirikan Lembaga Penelitian sebagai wadah dan fasilitator pengembangan penelitian. Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang berdiri sejak 9 Oktober 1977 berdasarkan surat keputusan Rektor Nomor E.1/97/UM/1977 (lampiran 1).  Semakin tahun Lembaga Penelitian UMM semakin berkembang dengan didukung semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian. Sejak tahun 2000 Lembaga Penelitian sudah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan  mengaplikasikan pada sistem pengelolaan penelitian berbasis intranet yang dinamakan RIReS (Researh Interactive-Review System).  Demikian pula dalam rangka mendapatkan akuntabilitas  dan meningkatkan profesionalisme maka Lembaga Penelitian pada bulan Nopember 2005 mengajukan akreditasi KNAPPP. (Lampiran.2.a)
Sejumlah luaran penelitian dan jaringan kerjasama telah terjalin dan perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu guna peningkatan effsiensi dan produktifitas lembaga penelitian dalam upaya menghasilkan kualitas sumberdaya manusia yang berkeunggulan, serta hasil-hasil penelitian yang  diupayakan memiliki nilai komersialisasi dan hak patent.
Perkembangan Lembaga Penelitian dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini menunjukan sejumlah perkembangan dan perubahan, berkaitan ouput/keluaran penelitian, jumlah distribusi peneliti per Fakultas, Jurusan dan Bidang ilmu serta sejumlah hasil-hasil penelitian baik didanai eksternal (DIKTI, MENRISTEK dan lain-lain) maupun penelitian yang didanai internal (Universitas Muhammadiyah Malang) sebagai salah satu komitment kuat pimpinan dalam peningkatan penelitian, serta kesiapan untuk penyertaan dana pendamping pada berbagai program hibah kompetisi. (lampiran.2.b)  

2.3.   Evaluasi Kinerja Lembaga Penelitian
2.3.1.      Penelitian
2.3.1.1       Kinerja Sumberdaya Peneliti
Universitas Muhammadiyah Malang didukung oleh 12 Fakultas yang meliputi 36 Jurusan. Jumlah dosen tetap yang selalu meningkat sejak tahun 2000 hingga tahun 2006.  Pada Tahun 2006 jumlah dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Malang mencapai 413 orang. Berdasarkan jenjang pendidikannya, dosen tetap yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan S3 sebanyak 23 orang (5,57 %), S2 sebanyak 258 orang (62,46%) dan S1 sebanyak 132 orang (31,56%). (Lampiran 3)  Dalam kaitannya dengan sumber daya pengelola, Lembaga Penelitian UMM dilekola oleh  staf yang memiliki jenjang pendidikan S3 sebanyak 3 orang, S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 2 orang, serta 4 orang staf administrasi. (Lampiran 4).
Kinerja kegiatan penelitian di Universitas Muhammadiyah Malang dapat dilihat dari jumlah penelitian yang dihasilkan setiap tahun serta jumlah pendanaan penelitian baik yang berasal dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal, serta luaran penelitian yang dapat berlanjut hingga pengajuan hak kekayaan intelektual (HKI) serta peluang komersialisasi hasil penelitian. Dari kajian data sumber dana penelitian yang dibiayai dari internal Universitas Muhammadiyah Malang, hingga tahun 2004 terjadi peningkatan jumlah  penelitian baik pada Program Penelitian Unggulan (P2U), Penelitian Bidang Ilmu (PBI), Penelitian Institusional (PI) maupun Program Insentif Penelitian Institusional (PIPIM). Keadaan ini dapat dilihat dari jumlah penelitian internal yang dilakukan oleh dosen pada tahun 2004 mencapai 300 penelitian (78,74 % dari jumlah keseluruhan dosen). Hal ini juga menunjukkan komitmen pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang yang cukup tinggi terhadap perkembangan penelitian. Namun pada tahun 2005 dan 2006 jumlah penelitian internal semakin menurun, yaitu tahun 2005 sejumlah 227 penelitian (55,91 % dari jumlah keseluruhan dosen) dan tahun 2006 sejumlah 115 penelitian  (27,85 % dari jumlah keseluruhan dosen). Hal ini disebabkan karena ajuan penelitian internal dalam pelaksanaannya dilakukan setiap semester dan data yang diambil untuk tahun 2006 adalah data semester genap (data semester ganjil belum ada hingga proposal dibuat).  Selama tahun 2000 hingga tahun 2006, penelitian internal lebih didominasi oleh Penelitian Bidang Ilmu (PBI) yaitu sejumlah 1218 penelitian (83,08 % dari jumlah keseluruhan penelitian internal), sedangkan Program Penelitian Unggulan sebanyak 192 penelitian (13,09 % dari jumlah keseluruhan penelitian internal), Penelitian Institusional (PI) sebanyak 53 penelitian (3,62 % dari jumlah keseluruhan penelitian internal) dan Program Insentif Penelitian Institusional Untuk Mahasiswa (PIPIM) sebanyak 3 penelitian (0,20 % dari jumlah keseluruhan penelitian internal). (Lampiran 5a;5b)
Berbagai jenis penelitian eksternal  yang bersifat kompetitif dengan sumber dana dari Departemen Pendidikan Nasional, Kementerian Riset dan Teknologi, Pemerintah Daerah dan berbagai lembaga lain, mengalami peningkatan mulai tahun 2000 hingga tahun 2001, yaitu tahun 2000 sejumlah 21 penelitian (6,60 % dari jumlah keseluruhan dosen), tahun 2001 sejumlah 37 penelitian (11,53 % dari jumlah keseluruhan dosen), tahun 2002 sejumlah 42 penelitian (12,24 % dari jumlah keseluruhan dosen), tahun 2003 sejumlah 61 penelitian (16,62 %   dari jumlah keseluruhan dosen) dan tahun 2004 sejumlah 100 penelitian (26,25% dari jumlah keseluruhan dosen). Tahun 2005 dan 2006 jumlah keseluruhan penelitian eksternal mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2005 sejumlah 85 penelitian ( 20,93 % dari jumlah keseluruhan dosen)  dan pada tahun 2006 sejumlah 65 penelitian (15,74 % dari jumlah keseluruhan dosen). (Lampiran 6a;6b) 
Dari keseluruhan penelitian eksternal, sumber dana penelitian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) masih mendominasi mulai tahun 2000 hingga tahun 2006. Selama tujuh tahun tersebut sumber dana dari Dikti mencapai 371 penelitian (90,05 % dari jumlah keseluruhan penelitian eksternal). Dan dari penelitian eksternal dengan sumberdana Dikti, masih didominasi oleh penelitian dosen muda sebanyak 218 penelitian (52,91 % dari keseluruhan penelitian eksternal). Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian yang dilaksanakan di UMM masih berada pada tingkatan penelitian pembinaan, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas penelitian lebih lanjut. (lampiran 7)
Dari keseluruhan penelitian yang telah dilaksanakan pada tahun 2000 hingga tahun 2006,  jumlah penelitian internal mencapai 1466 penelitian (78,06 %) sedangkan sumber dana eksternal hanya sejumlah 412 penelitian ( 21,94 %).  Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu upaya pembinaan dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia (peneliti) sehingga peneliti UMM memiliki kemampuan untuk mendapatkan pendanaan dari sumber dana internal.  
Disamping itu, kenyataan menunjukkan bahwa belum ada hasil penelitian yang dapat mencapai tahap komersialisasi dan peluang pengajuan Hak Kekayaan Intelektual () dari hasil penelitian juga masih sangat rendah. Jumlah permohonan paten yang telah diajukan pada tahun 2004 sebanyak 1 ajuan (0,24 % dari keseluruhan jumlah dosen), tahun 2005 sebanyak 3 ajuan paten dan 2 ajuan hak cipta (1,21 % dari keseluruhan jumlah dosen) dan  pada tahun 2006 sebanyak 4 ajuan paten (0,97 % dari keseluruhan jumlah dosen) (Lampiran 7) Kenyataan ini menunjukkan perlunya pembinaan dalam pengembangan penelitian berpotensi  serta pemasyarakatan  di kalangan peneliti. 
2.3.1.2.  Program Penelitian
Lembaga Penelitian mempunyai empat program penelitian internal, yaitu Penelitian Bidang Ilmu (PBI), Penelitian Institusional (PI), Penelitian Program Unggulan (P2U) dan Penelitian Institusional untuk Mahasiswa (PIPIM).  Penelitian Bidang Ilmu (PBI) merupakan penelitian yang dilaksanakan berdasarkan disiplin ilmu yang diminati dan secara fungsional sesuai dengan pendidikan yang telah ditempuh, sehingga hasil akhir terhadap penelitian yang dilakukan mampu mengembangkan dan meningkatkan khasanah ilmu dan pengetahuan yang dimiliki.  Selain itu PBI merupakan pembibitan (nursery) untuk Penelitian Dosen Muda, sehingga format PBI harus sesuai dengan format Penelitian Dosen Muda (DIKTI).   
Penelitian Program Unggulan (P2U) yaitu penelitian unggulan yang dilaksanakan atas dasar keunggulan suatu masalah yang sedang dan akan digeluti dengan target untuk memperoleh produk riel, baik berupa konsep, model, teknik, metode, sistem, prototipe  dan karya lain yang memberi manfaat langsung secara nyata bagi masyarakat pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. P2U merupakan Pembibitan (nursery) untuk Penelitian Dasar. Oleh karena itu oleh karena itu format P2U harus menyesuaikan diri dengan format Penelitian Dasar (DIKTI).
Penelitian Institusional (PI) yaitu penelitian yang dilakukan secara khusus tentang institusi Muhammadiyah, berbagai amal usaha, dan atau organisasi otonom terkait pada semua tingkatan yang hasilnya dimaksudkan sebagai bahan untuk pengembangan institusi.  Hasil akhir penelitian dapat berupa suatu sistem, konsep, strategi dan kebijakan alternatif yang dapat dijadikan masukan penyusunan kebijakan untuk optimasi kinerja institusi.
Program Insentif Penelitian Institusional oleh Mahasiswa (PIPIM) yaitu penelitian yang tujuannya untuk memberikan insentif bagi mahasiswa yang melakukan penelitian untuk menyelesaikan studinya dengan mengambil obyek organisasi Muhammadiyah, berbagai amal usahanya, atau organisasi otonom pada berbagai tingkatan.  Lembaga pengelola, besarnya insentif dan petunjuk pelaksanaan berkaitan dengan penelitian ini ditetapkan melalui surat keputusan rektor. Program insentif ini bersifat kompetitif dan jumlah alokasinya ditentukan berdasarkan kualifikasi pengajuan dan ketersediaan dana.
Kesemua program tersebut memiliki ketentuan umum yang berlaku bagi semua peneliti dan ketentuan yang berlaku khusus pada program penelitiannya (lampiran 8a).  Masing-masing program mempunyai plafon pendanaan dengan rincian untuk PBI sebesar Rp.2.000.000, P2U sebesar Rp.3.000.000 dan PI sebesar Rp.2.500.000.
Keikutsertaan program penelitian juga diarahkan untuk penelitian yang bekerja sama dengan pihak luar. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang bekerja sama dengan DIKTI maupun RISTEK dan industri (antara lain Bogasari) karena bersifat reguler.  
Pada penelitian eksternal, program penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti di Lembaga Penelitian UMM tergantung dari program penelitian yang ditawarkan oleh pihak penyandang dana.  Sebagai contoh DIKTI menawarkan program penelitian yang cukup banyak tetapi secara umum hanya beberapa program yang umunya diikuti, yaitu Penelitian Dosen Muda, Penelitian Kajian wanita, Penelitian Fundamental dan Penelitian Hibah Bersaing.
2.3.1.3.   Proses  Penelitian
Proses pengelolaan penelitian dimulai dengan membuat kalender penelitian (lampiran 8.b) per semester dalam satu tahun untuk penelitian internal dan per tahun untuk penelitian eksternal.  Berdasarkan kalender tersebut, proposal penelitian internal dikumpulkan dalam periode waktu tertentu dengan memasukkannya ke dalam program RIReS.  Setelah periode tersebut dilanjutkan dengan periode masa advise yang dilakukan oleh sesama peneliti untuk saling memberikan masukan untuk penyempurnaan proposal penelitian.  Masa berikutnya adalah seminar proposal penelitian yang wajib dihadiri oleh peneliti bersangkutan.  Masukan dari advice dan seminar tersebut digunakan untuk revisi proposal yang wajib di up load kembali ke dalam program RIReS.  Tim review bekerja setelah revisi proposal dilaksanakan oleh para peneliti dengan memberikan penilaian dengan kriteria tertentu.  Hasil penilaian tersebut digabungkan dengan seleksi administratif yang sudah dilakukan menjadi pertimbangan untuk menerima atau menolak proposal.  Bagi proposal yang diterima akan diberikan surat keputusan melaksanakan penelitian yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor 1.
Pada pertengahan penelitian dilakukan monitoring untuk melihat kelancaran jalannya penelitian dan kemungkinan hambatan yang terjadi.  Pada saat monitoring tersebut, peneliti wajib menyertakan log book dan dokumentasi penelitian lain untuk bukti sedang menjalankan penelitian.  Apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan penelitian maka Lembaga Penelitian berhak untuk menghentikan penelitian.
Pada akhir masa penelitian, para peneliti wajib mengumpulkan draft laporan penelitian untuk dievaluasi.  Masukan dari evaluator wajib dijadikan bahan untuk perbaikan laporan penelitian final.  Laporan penelitian final dikumpulkan sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan rincian, 1 (satu) untuk Lembaga Penelitian, 1(satu) untuk perpustakaan, 1 (satu) untuk jurusan yang bersangkutan dan 2 (dua) untuk peneliti yang bersangkutan.
Sedangkan proses penelitian eksternal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari pihak penyandang dana.  Sebagai gambaran dalam pelaksanaan penelitian DIKTI, proses pengumpulan proposal dilakukan satu bulan sebelumnya untuk persiapan peningkatan kualitas proposal.  Peningkatan kualitas proposal penelitian dilakukan dengan mengadakan lokakarya pengayaan proposal penelitian.  Hasil pengayaan tersebut wajib dijadikan pertimbangan untuk perbaikan proposal.  Ada empat keuntungan yang dapat dipetik dari sistem ini, yaitu memenuhi ketentuan normatif dari DIKTI, terjadi penyempitan keragaman dan peningkatan  kualitas penelitian dan dari aspek moralitas menghindari perbuatan tercela serta muara akhirnya adalah diharapkan ada peningkatan kuantitas penelitian yang diterima DIKTI.  Proposal yang menjalani proses pengayaan diharapkan dapat memperoleh manfaat dari proses tersebut.  Babak akhir dari sistem pengayaan yang dilakukan adalah diharapkan adanya peningkatan kuantitas penelitian yang diajukan ke DIKTI. Proposal final dikumpulkan untuk dikirimkan ke DIKTI.  Sedangkan masa monitoring dan pengumpulan laporan penelitian mengikuti ketentuan dari DIKTI.
2.3.1.4.  Luaran Penelitian pada Lembaga Penelitian
Dilihat dari peningkatan kuantitas penelitian, maka terjadi peningkatan jumlah laporan hasil penelitian internal dengan puncak peningkatan pada tahun 2004 dengan 300 penelitian dan menurun kembali pada tahun 2005 dengan 227 penelitian (lampiran 5a).  Sedangkan penelitian per program menunjukkan bahwa penelitian PBI masih tetap menjadi penelitian yang paling diminati oleh peneliti.  Pada program PBI terjadi peningkatan yang drastis sampai pada tahun 2004 dengan jumlah penelitian mencapai 246 dan kemudian menurun menjadi 192 pada tahun 2005.  kecenderungan seperti diatas juga terjadi pada program P2U maupun PI.    Kedua program tersebut sampai tahun 2005 masih tetap kurang diminati oleh peneliti.  Hal ini disebabkan persyaratan yang lebih ketat dan terbatasnya cakupan tema yang dapat diambil oleh peneliti.  
Kuantitas penelitian tidak merata di semua Fakultas.  Ada beberapa Fakultas yang masih sangat terbatas jumlah penelitian yang dihasilkan, misalkan Fakultas Psikologi, Kedokteran dan Akademim Keperawatan.  Sedangkan Fakultas lainnya terjadi peningkatan dengan puncaknya pada tahun 2003 dan 2004 setelah itu terjadi penurunan kembali (lampiran 9).  FKIP dan Fakultas Pertanian tetap paling produktif dalam menghasilkan penelitian internal.  Hal ini didukung oleh sumberdaya peneliti yang melimpah dan budaya meneliti yang sudah sangat berkembang di fakultas tersebut.
Penelitian eksternal diperoleh dari berbagai sumber penyandang dana seperti DIKTI, MENRISTEK, MENKOKESRA, PEMDA dan lain-lain.  Perolehan pendanaan proposal dari DIKTI dan MENRISTEK menunjukkan tren yang meningkat sampai tahun 2004 dengan 100 proposal dan kemudian menurun kembali sampai dengan 85 proposal pada tahun 2006.  ( lampiran 6a)  
Penelitian yang berpotensi  menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun.  Apabila pada tahun 2004 hanya terdapat satu penelitian yang memperoleh , maka pada tahun 2005 meningkat menjadi tiga peneloitian dan tahun 2006 meningkat lagi menjadi 4 penelitian. Pada tahapan mendatang, diharapkan produk penelitian yang memiliki potensi harus diajukan untuk memperoleh  dan harus dimuat dalam publikasi ilmiah khususnya yang terakreditasi.  Peneliti juga diharapkan memiliki road map penelitian individu.    
2.3.1.5.  Program Penjaminan Kualitas Hasil Penelitian
Penjaminan Mutu penelitian merupakan bagian dari tanggung/jawab lembaga penelitian, dan peneliti serta universitas.  Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, dan kesempurnaan (degree of excellence).  Mutu penjaminan kualitas penelitian bersifat proaktif dalam arti bahwa peneliti mampu secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas sosial-budaya yang terus berkembang secara dinamis. Mutu penelitian juga mencakup aspek pelayanan administratif, sarana/prasarana, organisasi, dan manajemen yang dapat memenuhi harapan civitas-akademika dan masyarakat 
Effektifitas proses penelitian diperlukan untuk meningkatkan kompetensi penelitian yang berdasarkan pendekatan hasil (Outcome result).  Pada penelitian internal, proses penjaminan mutu hasil penelitian dilakukan dengan berbagai tahapan dan metode.  Secara bertahap penjaminan mutu dimulai pada tahap penerimaan proposal.  Pada masa proposal terdapat tiga tahap penjaminan mutu yaitu tahap advice, seminar dan review.  Advise terhadap proposal terjadi di program RIReS dan dilakukan oleh seluruh civitas academica yang terlibat dalam penelitian sehingga terdapat masukan untuk perbaikan proposal yang cukup signifikan.  Setelah advice dilakukan, tahap selanjutnya adalah diadakan seminar proposal di masing-masing bidang ilmu untuk menjamin terjaganya kualitas dan kesesuaian bidang ilmu peneliti.  Apabila peneliti sudah merevisi proposal dan sudah meng up load kembali proposalnya ke program RIReS, maka reviewer akan mereview dan menilai kelayakan proposal.  Proposal yang layak akan diberi bentuan pendanaan dengan nila sesua program penelitian yang diikuti dari universitas.  Sedangkan proposal yang tidak layak akan ditolak pendanaannya.
Penjaminan mutu juga dilakukan pada saat monitoring.  Pemonitoring akan melihat kelancaran dan kesesuaian penelitian yang sedang berlangsung di lapangan.  Apabila terdapat penelitian yang tidak berjalan dan atau tidak sesuai dengan proposal yang telah disepakati, maka pemonitoring akan mengusulkan pada Lembaga Penelitian untuk menghentikan penelitian tersebut.  Peneliti wajib mengisi log book dan harus disediakan pada saat pemonitoringan.  Pemonitoring akan menandatangani log book pada bagian akhir halaman sebagai bukti bahwa penelitian tersebut sudah dilakukan pemonitoringan.
Pada masa pelaporan penelitian terdapat penjaminan mutu penelitian dengan jalan evaluasi dan seminar hasil penelitian.  Evaluasi dilakukan dengan cara peneliti mengumpulkan draft laporan penelitian untuk dievaluasi oleh tim evaluator.  Dilanjutkan dengan seminar hasil penelitian yang dilakukan pada masing-masing bidang ilmu.  Masukan dari dua kegiatan tersebut wajib dilaksanakan oleh peneliti untuk pengumpulan laporan penelitian final.
 Penjaminan mutu hasil penelitian dilakukan juga dengan metode yang mengikuti perkembangan jaman yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa sistem RIReS.  Sistem ini merupakan sistem pengelolaan proposal dengan memanfaatkan intranet sehingga tercipta pengelolaan proposal yang paperless system.   Akibat sistem ini maka terjadi peningkatan mutu hasil penelitian disebabkan terjadinya sistem pengelolaan penelitian menjadi lebih terbuka, mengurangi beban kerja administratif; memungkinkan evaluasi kinerja sistem penelitian secara keseluruhan; efisiensi pembangunan database dan pemetaan kegiatan penelitian serta meminimalisasikan perbuatan tercela.
Management internal ditingkat Lembaga Penelitian secara terus menerus ditingkatkan kualitasnya melalui perbaikan adminintrasi dengan didukung program berbasis sintem teknologi informasi walaupun masih banyak dijumpai kendala dalam implementasi dan pengembangannya. Evaluasi eksternal, dilaksanakan melalui akreditasi oleh Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP) dari Kementerian Riset dan Teknologi.  Hasil evaluasi tim KNAPPP ini selanjutnya digunakan sebagai dasar pijakan pengembangan dan penyempurnaan kinerja Lembaga Penelitian serta segala sesuatu yang terkait dengan peoses dan kualitas hasil penelitian.  Evaluasi eksternal tersebut lebih efektif dan obyektif, karena tim menilai seluruh aspek, mulai dari administrasi, proses penelitian, penjaminan kualitas hasil penelitian, SDM, sarana dan prasarana, dan sebagainya.
Program penjaminan mutu pada penelitian eksternal tergantung pada skim penelitian yang ditawarkan.  Pada sistem penjaminan mutu penelitian dari hasil pendanaan DIKTI, maka proses dilakukan sejak proposal penelitian.  Pada saat menjelang pengumpulan proposal penelitian, Lembaga Penelitian melakukan lokakarya pengayaan proposal penelitian DIKTI selama empat hari.  Pada saat itu terjadi interaksi antara tim pereview dan peneliti untuk mendapatkan masukan proposal yang lebih berkualitas.  Pemonitoringan dilakukan oleh tim pemonitoring yang titunjuk oleh DIKTI.  Sedangkan evaluasi hasil penelitian dilakukan dengan adanya seminar penelitian yang dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu penelitian di arena kompetisi tingkat nasional.
Penelitian merupakan tugas pokok dosen selain pengajaran dan pengabdian pada masyarakat.  Lembaga Penelitian selama ini telah mendorong semua dosen untuk melakukan penelitian, dengan pengadaan berbagai program pembinaan. Hasil penelitian ditujukan untuk mendukung kualitas pendidikan-pengajaran, pengabdian pada masyarakat dan disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing dosen. Budaya meneliti dosen di Universitas Muhammadiyah Malang cukup kondusif.  
Penjaminan kualitas penelitian merupakan bagian dari tanggung jawab lembaga penelitian, peneliti sebagai pelaksana penelitian serta universitas secara keseluruhan. Pencapaian tujuan tersebut menyangkut aspek masukan, proses dan keluaran, serta nilai dan derajad kebaikan, keutamaan, dan kesempurnaan (degree of exellence).  Penjaminan kualitas hasil penelitian bersifat proaktif, dalam arti bahwa peneliti harus secara terus menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas sosial budaya yang terus berkembang secara dinamis. Mutu penelitian juga mencakup aspek pelayananadministratif, sarana  prasarana penelitian, organisasi, dan manajemen yang dapat memenuhi harapan civitas akademika dan masyarakat.
Management internal ditingkas Lembaga Penelitian secara terus menerus ditingkatkan kualitasnya melalui perbaikan adminintrasi dengan didukung program berbasis sintem teknologi informasi walaupun masih banyak dijumpai kendala dalam implementasi dan pengembangannya .Evaluasi eksternal, dilaksanakan melalui akreditasi oleh Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP) dari Kementerian Riset dan Teknologi.  Hasil evaluasi tim KNAPPP ini selanjutnya digunakan sebagai dasar pijakan pengembangan dan penyempurnaan kinerna Lembaga Penelitian serta segala sesuatu yang terkait dengan peoses dan kualitas hasil penelitian.  Evaluasi eksternal tersebut lebih efektif dan obyektif, karena tim menilai seluruh aspek, mulai dari administrasi, proses penelitian, penjaminan kualitas hasil penelitian, SDM, sarana dan prasarana, dan sebagainya.
Pengelolaan kualitas proposal penelitian baik dari sumber dana internal maupun esternal telah dilaksanakan di Lembaga Penelitian UMM melalui berbagai program pembinaan, seperti lokakarya / pelatihan penulisan proposal penelitian, pengayaan proposal penelitian sumber dana dari Dikti yang dilakukan setiap tahun, dsb. Dalam lokakarya / pelatihan tersebut dilakukan evaluasi dan penyempurnaan proposal yang akan diajukan sesuai perkembangan ilmu, teknologi dan kriteria pemberi dana. Untuk penelitian dengan sumber dana internal (Program Penelitian Unggulan, Penelitian Bidang Ilmu dan Penelitian Institusional) dilaksanakan proses pemantauan / monitoring pelaksanaan penelitian di lapang. Disamping itu, dilaksanakan proses evaluasi hasil penelitian yang dilakukan melalui proses pemantauan oleh reviewer dan program seminar secara terbuka. Hal tersebut dilakukan dalam upaya  untuk menjamin kualitas penelitian yang dihasilkan.
Jumlah publikasi ilmiah baik ditingkat nasional maupun internasional dan buku ajar yang dihasilkan dari hasil penelitian hingga saat ini belum  ada data di Lembaga Penelitian.  Kualitas hasil penelitian juga dipantau dari hasil pengajuan hak kekayaan intelektual () yang telah dilakukan.  Jumlah permohonan paten yang telah diajukan pada tahun 2004 sebanyak 1 ajuan (0,24 % dari keseluruhan jumlah dosen), tahun 2005 sebanyak 3 ajuan paten dan 2 ajuan hak cipta (1,21 % dari keseluruhan jumlah dosen), dan  pada tahun 2006 sebanyak 4 ajuan paten (0,97 % dari keseluruhan jumlah dosen).  
Program selanjutnya yang dikembangkan adalah menjajaki kemungkinan komersialisasi berbagai hasil penelitian, sebagai salah satu perwujudan jaminan kualitas atas hasil penelitian yang dilakukan.  Lembaga Penelitian sebagai media fasilitator dan dinamisator memiliki keharusan untuk melaksanakan penjaminan mutu kualitas hasil penelitian bersama dengan Universitas. Salah satu aktifitas tersesebut dapat dilakukan melalui program komersialisasi hasil-hasil penelitian. Efektifitas proses penelitian diperlukan untuk meningkatkan kompetensi penelitian yang berdasarkan pendekatan hasil (Outcome result). Hingga saat ini belum ada hasil penelitian yang siap dikomersialisasikan. Pendataan tentang keluaran hasil penelitian yang layak untuk dikomersialisasikan pada saat ini sedang dilaksanakan. 
2.3.2.  Pengembangan Sistem Penelitian Berbasis  Intranet (RiReS)
Aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi ( Pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat) dilakukan secara dinamis dan berkelanjutan. Penelitian merupakan aktifitas yang terpenting  dan harus dilakukan staf pengajar baik yang bersifat mandiri maupun bersama. Kegiatan penelitian lebih  diarahkan pada profesionalisasi masing-masing peneliti pada penguasaan bidang disiplin ilmu tersendiri. 
Untuk mendukung peningkatan kualitas penelitian yang menjadi komitmen lembaga, maka pada perkembangan berikutnya pada tahun 2002, Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang mengeluarkan program administrasi penelitian menggunakan fasilitas intranet.  Program tersebut dinamakan RESEARCH INTERACTIVE-REVIEW SYSTEM (RIReS).   Program tersebut pada dasarnya adalah media untuk mengelola kegiatan dan tahapan penelitian internal menggunakan fasilitas intranet untuk berbagai kegiatan adminstrasi penelitian mulai dari memasukkan proposal, advice proposal, review poposal, penilaian proposal sampai dengan revisi proposal penelitian.  Dengan demikian, tidak lagi digunakan hard copy untuk pengumpulan proposal.   Semua kegiatan sudah terjadwal untuk masa satu tahun, baik pada penelitian internal maupun dari sumber dana seperti DIKTI dan RISTEK.  Keuntungan sistem ini adalah:  sistem administrasi menjadi mudah, terjadi peningkatan kualitas penelitian dan meminimalisir perbuatan tercela.  
Sistem ini memudahkan dan meringankan segala sesuatu yang berkaitan dengan teknis administrasi.   Pengajuan proposal langsung di up-load ke program RIReS, kemudian advice dilakukan secara terbuka oleh seluruh civitas akademika. Tahapan berikutnya adalah seminar proposal, untuk tetap membangun atmosfer akademik diantara civitas akademika dan peneliti.  Up load kembali dilakukan setelah proposal direvisi. Tahap akhir adalah dilakukan review oleh tim reviewer untuk selanjutnya tahapan administratif akhir untuk menerbitkan  Surat Keputusan bagi peneliti yang dinyatakan lolos maupun ditolak.  Terjadinya kesalahan administrasi, misalkan proposal hilang, bisa di-minimalisir. Proses ini akhirnya membangun tertib administrasi.  Apabila seorang peneliti yang mengajukan proposal penelitian pada satu periode berjalan, tidak mengikuti satu atau beberapa tahapan administrasi, atau terlambat mengikuti sistem ini sesuai jadwal maka secara langsung akan dapat dideteksi dan gugur.  Tertib administrasi yang terjaga diharapkan akan menunjang peningkatan kualitas penelitian karena proposal harus dipersiapkan secara matang, tidak terburu-buru dan tepat waktu.  Untuk menunjang tertib administrasi pula maka dibuatlah kalender penelitian selama dua periode (semester) penelitian. 
Proses pengiriman proposal yang terbuka untuk siapa saja yang memiliki akses pada program RIReS, menyebabkan masukan untk meningkatkan kualitas proposal, semakin meningkat.  Proses peningkatan kualitas secara bertahap.  Proposal yang diajukan lebih berkualitas karena dimasukkan dalam system yang terbuka.  Sistem advice yang dilakukan oleh semua civitas akademika yang terlibat memberi masukan yang berguna untuk perbaikan proposal.  Seminar di tingkat jurusan, fakultas, pusat studi dan universitas lebih menyempurnakan bagian proposal yang perlu diperbaiki.  Babak akhir dari system ini adala.h adanya penilaian dari tim reviewer yang akan menilai secara substansi kelayakan suatu proposal untuk memperoleh bantuan dana bagi proposal dengan standar kualitas yang ditentukan oleh lembaga penelitian.
Sistem RIReS yang dapat diakses oleh siapapun menyebabkan peningkatan dari aspek moralitas yaitu menghindari perbuatan tercela.  Perbuatan duplikasi, replikasi, penjiplakan ataupun perbuatan tercela lainnya akan dapat terdeteksi sejak awal oleh siapapun juga karena dapat dibaca siapapun juga. Proposal yang lolos seleksi akan tersaji selama satu semester di intranet.  
 Sebagai upaya untuk mendukung peningkatan efisiensi dan produktifitas maupun kualitas penelitian yang menjadi komitmen lembaga, maka pada pada tahun 2002 Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang membentuk tim yang diberi tugas menyusun sistem administrasi penelitian menggunakan fasilitas intranet. Selama hampir satu tahun tim tersebut bekerja menyelesaikan tugasnya hingga pada semester genap 2003 tim yang dibentuk Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang tersebut telah berhasil mengeluarkan program sistem informasi penelitian menggunakan fasilitas intranet.  Program tersebut dinamakan RESEARCH INTERACTIVE-REVIEW SYSTEM (RIReS) versi 1.0.   Program tersebut pada dasarnya adalah media untuk mengelola kegiatan dan tahapan penelitian internal menggunakan fasilitas intranet untuk berbagai kegiatan administrasi penelitian mulai dari memasukkan proposal, advice proposal, review poposal, penilaian proposal sampai dengan revisi proposal penelitian.  Dengan demikian, tidak lagi digunakan hard copy untuk kegiatan pengumpulan proposal maupun advice proposal, review poposal, penilaian proposal sampai dengan revisi proposal penelitian.  Setiap peneliti di lingkungan UMM harus mendaftarkan diri ke Lemlit UMM melalui program RIReS untuk memperoleh login dan password masing-masing.  Login dan password tersebut dipergunakan untuk proses meng-upload proposal, advice proposal peneliti lain, dan re-upload proposal yang sudah diperbaiki serta review sekaligus penilaian proposal (yang dilakukan oleh tim reviewer yang ditunjuk masing-masing fakultas).
Bersamaan dengan diterapkannya program tersebut, dilakukan juga pencetakan dan penyebaran buku panduan penelitian, petunjuk operasional RIReS serta kalender kegiatan Lemlit selama satu tahun.  Semua kegiatan penelitian di bawah koordinasi Lemlit UMM sudah terjadwal untuk masa satu tahun, baik pada penelitian internal maupun dari sumber dana seperti DIKTI dan RISTEK.  Keuntungan sistem ini adalah:  sistem administrasi menjadi mudah, terjadi peningkatan kualitas penelitian dan meminimalisir perbuatan tercela.  
Penerapan program RIReS tersebut memudahkan dan meringankan segala sesuatu yang berkaitan dengan teknis administrasi maupun mekanisme prosedural pengajuan proposal sampai penilaian dan revisi proposal.   Pengajuan proposal langsung di up-load ke program RIReS, kemudian advice dilakukan secara terbuka oleh seluruh civitas akademika. Tahapan berikutnya adalah seminar proposal untuk tetap membangun atmosfer akademik diantara civitas akademika dan peneliti.  Up load kembali dilakukan setelah proposal direvisi. Tahap akhir adalah dilakukan review oleh tim reviewer untuk selanjutnya tahapan administratif akhir untuk menerbitkan  Surat Keputusan bagi peneliti yang dinyatakan lolos maupun ditolak.  Terjadinya kesalahan administrasi, misalkan proposal hilang, bisa di-minimalisir. Proses ini akhirnya membangun tertib administrasi.  Apabila seorang peneliti yang mengajukan proposal penelitian pada satu periode berjalan, tidak mengikuti satu atau beberapa tahapan administrasi, atau terlambat mengikuti sistem ini sesuai jadwal maka secara langsung akan dapat dideteksi dan gugur.  Tertib administrasi yang terjaga diharapkan akan menunjang peningkatan kualitas penelitian karena proposal harus dipersiapkan secara matang, tidak terburu-buru dan tepat waktu.  Untuk menunjang tertib administrasi pula maka dibuatlah kalender penelitian selama dua periode (semester) penelitian. 
Proses pengiriman proposal yang terbuka untuk siapa saja yang memiliki akses pada program RIReS, menyebabkan masukan untk meningkatkan kualitas proposal, semakin meningkat.  Proses peningkatan kualitas secara bertahap.  Proposal yang diajukan lebih berkualitas karena dimasukkan dalam system yang terbuka.  Sistem advice yang dilakukan oleh semua civitas akademika yang terlibat memberi masukan yang berguna untuk perbaikan proposal.  Seminar di tingkat jurusan, fakultas, pusat studi dan universitas lebih menyempurnakan bagian proposal yang perlu diperbaiki.  Babak akhir dari system ini adalah adanya penilaian dari tim reviewer yang akan menilai secara substansi kelayakan suatu proposal untuk memperoleh bantuan dana bagi proposal dengan standar kualitas yang ditentukan oleh lembaga penelitian.  Review dilakukan dengan tetap memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia pada program RIReS.
Sistem RIReS yang dapat diakses oleh siapapun menyebabkan peningkatan dari aspek moralitas yaitu menghindari perbuatan tercela.  Perbuatan duplikasi, replikasi, penjiplakan ataupun perbuatan tercela lainnya akan dapat terdeteksi sejak awal oleh siapapun juga karena dapat dibaca siapapun juga. Proposal yang lolos seleksi akan tersaji selama satu semester di intranet.  
Pengembangan program RIReS terus menerus dilakukan, antara lain pengembangan awal yang dilakukan pada tahun 2004 (versi 1.1) meliputi pembedaan level user (user sebagai peneliti berbeda dengan reviewer), penataan database peneliti dan penataan fasilitas untuk admin. Pengembangan berikutnya dilakukan pada tahun 2005 (versi 1.2) antara lain upload file proposal dalam format pdf, menampilkan kalender penelitian pada program RIReS untuk lebih memudahkan pengecekan jadwal kegiatan penelitian, menyediakan file-file pedoman pelaksanaan penelitian, format penulisan laporan dan naskah publikasi, panduan penggunaan RIReS, Panduan Penelitian Dikti edisi VII, program Sistem Informasi Penelitian Perguruan Tinggi (SIMPATI) dan Panduan Penggunaan/User Manual, serta software Adobe Acrobat yang semuanya dapat di-download melalui program RIReS.
Melalui program hibah penguatan Lembaga Penelitian, direncanakan untuk mengembangkan program RIReS agar mampu memfasilitasi kegiatan pelaporan dan publikasi hasil penelitian, pencantuman file contoh proposal Uber , pengajuan atau Drafting Paten, serta penataan lebih lanjut dari database peneliti.
2.4.         Manajemen Sumberdaya
2.4.1 	     Profil Staf Pengelola  Lembaga Penelitian
Staf pengelola Lembaga Penelitian terdiri atas Kepala dan Wakil Kepala Lembaga Penelitian, sekretaris lembaga penelitian serta dua orang staf ahli lembaga penelitian yang menangani penelitian Internal, sistem RiReS, HAKI, dan Transfer Teknologi. Sedangkan staf administrasi terdiri atas seorang staf administrasi pengelola data base penelitian dan staf administrasi pengelolaan layanan internal yang dibandu dua orang staf dan dua orang tenaga part timer (Mahasiswa). Berdasarkan tingkat pendidikan dapat ditunjukan bahwa pengelola lembaga penelitian berpendidikan strata S3 dan S2. sehingga menjadi daya dukung tersendiri guna pencapaian efektifitas dan produktifitas lembaga penelitian. (lampiran 4)
Kondisi staf administrasi lembaga penelitian jika dibandingkan dengan jumlah peneliti tingkat Universitas yang harus dilayani, menunjukan rasio perbandingan 9:400 kondisi yang demikian menghendaki efisiensi dan produktifitas sumber daya manusia guna menghasilkan suatu mutu layanan yang prima dan handal. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi penelitian sudah menjadi solusi terbaik guna menghasilkan efisiensi dan efektifitas kualitas layanan penelitian
Efisiensi yang bermakna sebagai suatu kesesuaian antara masukan  (termasuk sumber daya peneliti dan lembaga penelitian) dengan proses yang dilaksanakan. Tingkatan efisiensi dapat diperlihatkan dengan mengetahui bagaimana peran dan kinerja manajemen sumberdaya dalam pelaksanaan proses tersebut. Perbandingan antara sumberdaya yang telah dimanfaatkan dengan sumberdaya yang dapat/harus digunakan dalam melaksanakan proses tersebut, merupakan salah satu ukuran efisiensi.  Peningkatan kemampuan staf administrasi perlu dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan melalui sejumlah pelatihan dan magang staf pada sejumlah institusi yang kompeten.
2.4.2       Manajemen Keuangan
Keberadaan dan ketersediaan sumber dana keuangan menjadi pertimbangan penting guna meningkatkan effisiensi dan produktifitas lembaga penelitian. Sumber keuangan Lembaga penelitian baik dari sumber internal dan maupun eksternal menjadi hal penting, dana keuangan Lemlit untuk kegiatan operasional dan kegiatan pengembangan, serta sejumlah dana keuangan untuk beberapa pusat studi serta sumber dana dari DPP Universitas Muhammadiyah Malang sebagai representasi komitmen universitas yang begitu kuat dalam bidang penelitian .
Pengelolaan keuangan didasarkan pada prinsip pelayanan prima atas upaya pencapaian effisiensi dan produktifitas manajemen penelitian, meskipun dalam operasionalisasi di lapang menunjukan situasi dimana terdapat tenggang waktu yang relatif lama antara pengajuan dana operasional Lemlit dengan pencairan dana, sehingga aktifitas rutin sedikit terganggu. Selain dana rutin, juga terdapat dana pengembangan yang ditujukan guna pengembangan kelembagaan lemlit sebagai unit fasilitator dan dinamisator proses penelitian ditingkat universitas. Secara persentase keberadaan dana untuk pengembangan lembaga penelitian (termasuk pusat studi yang ditangani) terhadap keseluruhan dana yang masuk menunjukan angka 1.879 persen, sedangkan penggunaan khusus untuk lembaga penelitian itu sendiri hanya sebesar 0.515 persen (relative kecil sekali). Namun jika ditinjau efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana menunjukan perkembangan yang sangat baik dan mampu meningkatkan pemerolehan dana yang relative besar. Ini mencerminkan efisiensi dan efektifitas lembaga penelitian yang dalam prespektif kedepan perlu semakin ditingkatkan.
Perhatian yang besar dari Universitas untuk pengembangan penelitian terungkan dengan besarnya persentase dana untuk penelitian Internal (P2U, PBI, PI ) terhadap keseluruhan dana yaitu sebesar 37 prosen pada tahun 2005 atau Rp. 542.600.000,- (lima ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2004 secara persentase  sebesar 29.32 persen  dan dalam nilai nominal Rp. 642.200.000,- . Hasil ini mengungkapkan bahwa kinerja penelitian pada tahun 2004 relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun 2005, karena hakikatnya pengeluaran dana penelitian internal merupakan fungsi dari banyaknya penelitian yang diajukan/dilakukan. Termasuk secara totalitas (penelitian internal dan eksternal) antara tahun 2004 dengan 2005 menunjukan bahwa tahun 2004 lebih produktif dibandingkan tahun 2005. Penurunan produktifitas penelitian ini menjadikan bahan koreksi dan evaluasi bagi lembaga penelitian pada tahun-tahun mendatang serta perlunya peningkatan kualitas sumber daya peneliti melalui serangkaian pelatihan, workshop dan studi lanjut. 
2.4.3	Manajemen Fasilitas Fisik
2.4.3.1	Manajemen Prasarana (Gedung/Bangunan)
Upaya pengelolaan infrastruktur selalu disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pengembangan lembaga penelitian. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur diusulkan kepada pimpinan universitas melalui Pembantu Rektor II. Effisiensi dan produktifitas kelembagaan salahsatunya dipengaruhi oleh ketersediaan sarana-prasarana, kecepatan proses penggantian sarana prasarana yang usang menjadi hal yang penting, serta daya dukung sarana prasarana terhadap perkembangan jumlah peneliti dan peningkatan aktifitas penelitian menunjukan kecenderungan yang statis, bahkan menurun. Hal ini perlu suatu upaya sistematis kontrol dan penyesuaian atas daya dukung sarana prasarana terhadap aktivitas penelitian yang bergerak dinamis.
Secara tata ruang perkantoran, maka Gedung/ kantor Lembaga Penelitian terdiri atas beberapa ruang, antara lain terdiri atas;(1) ruang kantor pimpinan dan pengelola 34.56 m2 ; (2) Ruang administrasi 32.4 m2 ; (  3)  Ruang Tamu 27.72 m2;  (4) Ruang arsip dan rapat 34.56 m2 ;(5) Perpustakaan Lemlit 30.24 m2 : (6) Musholla  9,9 m2. Kamar mandi 6 m2 ;    
Infrastruktur peralatan guna mendukung pekerjaan operasional Lembaga Penelitian terdiri atas 1 set meja kantor dan 1 buah komputer tetapi dengan hanya 3 buah printer yang dipakai bersama. Staff tata usaha masing masing disediaka 1 set meja kantor namun hanya ada 2 komputer. Satu orang Administrator Rires menggunakan 1 komputer.  Keterbatasan sarana pendukung tersebut, berkonsekuensi pada  operasionalisasi penelitian dan percepatan hasil , khususnya dalam pelaksanaan penelitian lapang dan presentasi atas sejumlah kegiatan penelitian. 
Daya dukung infrastruktur guna mewujudkan pengelolaan penelitian berbasis teknologi informasi serta menghasilkan mutu layanan administrasi penelitian menjadi hal yang penting. Sebagaimana diketahui bahwa peralatan spesifikasi komputer yang ada di Lembaga penelitian guna untuk mencapai hal tersebut sangatlah terbatas. Adapun  Inventaris Komputer di Lembaga Penelitian ada 6 unit client dan 1 unit server, dengan rincian sbb:  1) Komputer dengan Processor Intel Celeron 901 Mhz, RAM 152 MB, HDD 20 GB sebanyak 3 Unit digunakan oleh Ka Lembaga Pebnelitian, Sek Lembaga Penelitian. Dan Tata Usaha. 2)  Komputer dengan Pentium III 550 Mhz 128 RAM dan HDD 40 GB digunakan oleh Administrator Rires/ITunakan. 3) Komputer dengan Processor Compaq Pentium 1200 MHz, HDD 6 GB dan RAM 32 MHz sebanyak 2 unit dipakai bersama oleh Waka Lemlit. Manajer Mutu dan Manajer Teknik. Komputer tipe ini tanpa fasilitas USB sehingga komunikasi datanya tidak lancar. Komputer ini perlu segera di upgrade mengingat keterbatasannya dalam akses internet dan komunikasi datanya. 
	Pada sisi yang lain, komputer yang saat ini dipergunakan sebagai  server memiliki spesifikasi : Processor P-IV 2,1 GHz, Motherboard Intel D512, RAM 256 MHz, HDD 120 GB (SATA), NIC 100 MBPS mampu melayani sd 100 client untuk data saat ini. Mengingat kemampuan perangkat keras tersebut sangat terbatas maka Software Rires yang dipergunakan untuk pengelolaan penelitian , masih dibatasi pada pengelolaan pengusulan proposal dengan kurang lebih 100 pengguna sedangkan untuk monitoring  penelitian masih belum dilakukan. Data pada tiap periode penelitian terpaksa harus dihapus (tetapi di backup dalam CD) karena keterbatasan kemampuan penyimpanan data. Sehingga diperlukan  penambahan (up-grading ) dalam rangka meningkatkan efektifitas dan produktifitas pengelolaan manajemen penelitian. Harapan dan Tuntutan ke depan Software pengelolan penelitian UMM (Rires) haruslah dapat melayani mulai pengelolaan usulan (proposal), monitoring pelaksanaan penelitian dan Pengelolaan Pustaka hasil penelitian, serta Layanan komersialisasi Penelitian dengan dengan kurang lebih 350 Pengguna. Untuk memenuhi kebutuhan ini maka yang diperlukan adalah komputer dengan spesifikasi sbb: Purpose Server dengan minimal  HDD 500 GB dan minimal Speed 1 GB. 
Perpustakaan Lembaga Penelitian sebagai tempat arsip data Hasil laporan penelitian dan dimanfaatkan baik internal maupun eksternal. Sistim administrai penataan perpustakaan lemlit relatif bersifat konvensional dan belum diarahkan pada digital library. Jumlah teksbook dan hasil penelitian yang dapat diakses antara lain ; Jurnal Ilmiah Nasional,Saintek  social science Teknologi UI,Digital Library yang berkerjasama /sharing informasi ilmu pengetahuan yang di ikuti oleh kurang lebih 80  institusi/perusahaan  (PTN PTS BUMN LSM dll); Jurnal ilmiah International: ,Journal Asia Pasific “POPULATION”; Int.Rewiew of Environmental Strategis  JAPAN,Jurnal EBSCO   INIS (international Nclear Information Sistem); Buletin/Majalah Ilmiah Lokal. Sebayak 17 judul, Disertasi/ Thesis sebayak 2.904 dalam bentuk digital http://digilib.umm.ac.id/go.php ; u/  hardcover +- 10.000 Perpustakaan Lt.III., Sedangkan laporan penelitian Internal dapat diakses melalui http://digilib.umm.ac.id/go.php

2.4.3.2 Manajemen Laboratorium dan Pusat Studi
	Untuk meningkatkan effisiensi dan effektifitas proses penelitian diperlukan keberadaan  pusat studi dan laboratorium. Pusat studi merupakan lembaga yang berada di bawah koordinasi Lembaga Penelitian.  Ada tujuh pusat studi  yaitu :; Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) ; Pusat Pengembangan Bioteknologi (Pusbang-Biotek) ; Pusat Studi Wanita dan Kemasyarakatan (PSWK) ; Pusat Studi Kewilayahan (PSK) ; Pusat Studi Lingkungan dan Kependudukan (PSLK) ; Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspa Iptek); Sentra ; Pusat Studi bergerak dalam bidang kajian  penelitian dan pengabdian pada masyarakat.  Kondisi pusat studi pada umumnya cukup aktif melakukan berbagai kegiatan di bawah wewenangnya.  Beberapa pusat studi cukup aktif dalam bidang kajian seperti PSIF  PSLK  dan PSK.  Pusat studi lainnya intens dalam melakukan pengabdian masyarakat seperti PSWK  Pusbang Biotek  Puspa Iptek dan Sentra .  Kesemua pusat studi terlibat aktif dalam melakukan kegiatan penelitian di bidangnya masing-masing.  
Laboratorium untuk menunjang penelitian tersebar di berbagai jurusan dan fakultas di seluruh universitas. Laboratorium umum di tingkat universitas terdiri dari laboratorium Fisika  Kimia  Biologi  Komputer  dan Bioteknologi.  Sedangkan di tingkat fakultas terdapat laboratorium untuk kepentingan praktikum dan penelitian di bidang keilmuan tertentu.  Fakultas Agama Islam mempunyai laboratorium Pembelajaran dan Pengkajian Pendidikan Islam dab laboratorium syari’ah. Fakultas teknik memiliki laboratorium Gambar dan elemen Mesin  Proses Produksi  Fenomena Dasar Mesin  Pengujian Mesin  Pengujian Logam dan Metalurgi  CAD/CAM/Perancangan  CNC  Elektronika Dasar  Ekeltronika Keahlian  Elektronika Lanjutan  Struktur dan Teknologi Beton  Mekanika Tanah  Jalan raya dan Transportasi  Hidrolika  Geodesi  Proses Produksi  Simulasi Sistem Industri dan Manufaktur  Analisa dan Perancangan Kerja  Perancangan dan Pengendalian Produksi  Computer Integrated Mafacturing  Rekayasa Perangkat lunak  Sistem Informasi.  Fakultas Pertanian mempunyai laboratorium Teknologi Benih dan Pemuliaan Tanaman  Tanah  Ekologi  Hama dan Penyakit  Agribisnis  pengolahan Hasil Pengepakan  Pengawasan Mutu  Klimatologi  Kebun Percobaan  dan Green House.   Fakultas Peternakan dan Perikanan mempunyai laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak dan Ikan  Teknologi Hasil Ternak dan Ikan  Reproduksi Ternak dan Ikan   Experimental Farm dan Kolam Ikan.  Fakultas Psikologi memiliki laboratorium Eksperimen  Observasi dan Wawancara  Konseling  Psikodiagnostik  Pusat layanan Psikologi  Pusat Bimbingan dan Konseling  Pusat Konseling Trauma.  Fakultas Ilmu Sosial dan Politik memiliki laboratorium Audio Visual  Jurnalistik  Fotografi  Perikanan  Multimedia  Public Relation dan Stasiun Radio.  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki laboratorium Micro Teaching  Fisiologi  Mikrobiologi  Biokimia  dan Pangan dan Gizi.  Fakultas Ekonomi mempunyai laboratorium Akuntansi  Mini Bank  Bank Syariah dan Pojok Bursa Efek.  Fakultas Hukum mempunyai laboratorium Dokumentasi dan Informasi Hukum/Perundang-undangan  dan pendidikan dan pelatihan Hukum.  Fakultas Kedokteran Kedokteran memiliki laboratorium Farmakologi  Histologi  Fisiologi  Parasitologi  Ketrampilan Klinik  Emergency Trauma Life Support  Audio Visual dan anatomi.  Akademi keperawatan memiliki laboratorium Keperawatan dasar  Keperawatan Anak dan bayi  Keperawatan Kebidanan  keperawatan bedah Medikal  Keperawatan Jiwa  Keperawatan Kesehatan Masyarakat dan Gawat Darurat . 

2.4.3.3 Manajemen Data dan Informasi
Penataan data base penelitian belum dilakukan secara sistemik, hanya bersifat parsial dan umumnya bersifat konvensional. Konsekuensinya dijumpai sejumlah arsip data yang berserakan, sehingga ketika data tersebut dibutuhkan akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Kondisi yang demikian akan berpengaruh kuat terhadap efisiensi dan efektifitas pekerjaan, yang selanjutnya berpengaruh terhadap produktifitas layanan.
Terdapat sejumlah hal yang perlu diagendakan untuk manajemen data base yaitu antara lain; manajemen data base peneliti, manajemen data base hasil penelitian, manajemen data base kerja-sama, manajemen data base perolehan dan pengajuan HKI, manajemen data base Transfer Teknologi, Manajemen data base hasil penelitian yang di- jurnalkan, manajemen data base komersialisasi hasil penelitian, dan data base-data base lainnya yang berkembang seiring dengan dinamika aktifitas lembaga penelitian. 
Pengelolaan informasi perlu dirancang sedemikian rupa, sehingga janiman kemudahan akses informasi akan sedemikian mudah didapatkan dan dikomunikasikan pada pengguna. Kedepan perlu dirancang jaringan webb site lembaga penelitian sebagai salah  satu media sosialisasi aktifitas dan produk yang telah dihasilkan serta program-program yang telah dan akan diagendakan, termasuk produk unggulan lembaga penelitian.
Berdasarkan fakta dan data yang ditemukan tersebut, maka Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang memiliki kekuatan yang harus didayagunakan, kelemahan yang harus diatasi, peluang yang harus dimanfaatkan dan tantangan yang harus diantisipasi. Untuk memanfaatkan kekuatan yang dimiliki Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang berupa Staf Pengelola Lemlit berpendidikan S3 dan S2; Mayoritas Peneliti berpenditikan S2 dan usia relatif muda; Kuatnya komitmen dan dukungan pimpinan Universitas pada research ; Sistem Pengelolaan Penelitian berbasis Intanet  ; Dukungan Laboratorium dan Pusat Studi; Research yang terakses dalam Sistem Intranet akan direview oleh seluruh peneliti secara obyektif; Research Secara kuantintas dan kualitas menunjukan trend meningkat, maka peningkatan kualitas manajemen proses penelitian meliputi pembuatan sistem informasi penelitian, pembenahan audit proses penelitian, pembentukan team monitoring dan evaluasi kualitas mutu penelitian dan manajemennya yang harus segera dilakukan. Sedangkan untuk mengatasi kelemahan Universitas Muhammadiyah Malang  yaitu  Rendahnya kemampuan Peneliti terhadap Teknologi Informasi, serta Rendahnya Peneliti dan Penelitian yang berorientasi HKI; Keterbatasan Kapasitas Sistem Intranet; Belum Teraksesnya Hasil Laporan Penelitian dalam sistem Intranet; Hasil Luaran Penelitian belum dikomersialisasikan; Belum Optimalnya Jaringan Kerjasama yang terbentuk . maka peningkatan manajemen proses penelitian berupa peningkatan minat dan kesesuaian penelitian dengan proses pembelajaran , pembuatan sistem informasi manejemen penelitian, pembenahan audit penelitian, peningkatan system monitoring dan evaluasi, peningkatan efisiensi manajemen sumberdaya harus segera dilakukan pembenahan. Tantangan kedepan untuk lembaga penelitian berupa  Semakin ketatnya persaingan untuk perolehan grant research; Percepatan perkembangan globalisasi tekonologi informasi;   Pesarnya perkembangan laboratorium, pusat studi dan lembaga penelitian diluar UMM; Pesatnya perkembangan kuantitantas dan kualitas luarah penelitian dari lembaga penelitian lainnya;
Peluang yang dimiliki Universitas Muhammadiyah Malang berupa Banyaknya Grant untuk peningkatan SDM dan sarana-prasarana; Pesatnya perkembangan serta teknologi informasi di bidang penelitian;Banyaknya peluang kerjasama di era globalisasi dan otonomi daerah, tuntutan masyarakat dan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan dan pelayanan kualitas pendidikan yang harus semakin baik dengan memperhatikan kelemahan yang dimiliki, maka Universitas Muhammadiyah Malang akan mengembangkan kegiatan peningkatan effisiensi dan produktifitas penelitian, penelitian yang bersentuhan kuat dengan peningkatan proses pendidikan dan pembelajaran.  


Rangkuman interaksi komponen hasil SWOT dengan strategi kegiatan yang akan dikembangkan tertera pada bagan sebagai berikut:

Tabel 1.	Rencana pengembangan strategi berdasarkan cross tab hasil analisis SWOT

Kelemahan
Tantangan

Rendahnya kemampuan Peneliti terhadap Teknologi Informasi. 
	Rendahnya Peneliti dan Penelitian yang berorientasi HAKI
Keterbatasan Kapasitas Sistem Intranet dan data base peneliti berbasis TI
Belum Teraksesnya Hasil Laporan Penelitian dalam sistem Intranet
	Hasil Luaran Penelitian belum dikomersialisasikan
Belum Optimalnya Jaringan Kerjasama yang terbentuk 
	Semakin ketatnya persaingan untuk perolehan grant research
	Percepatan perkembanagan globalisasi tekonologi informasi .   
Pesarnya perkembangan laboratorium, pusat studi dan lembaga penelitian diluar UMM

	Pesatnya perkembangan kuantitantas dan kualitas luaran penelitian dari lembaga penelitian lainnya
	Tingginya tingkat kompetisi dalam membangun  jaringan kerjasama penelitian
Kekuatan


Staf Pengelola Lemlit berpendidikan S3 dan S2
	Mayoritas Peneliti berpenditikan S2 
	Kuatnya komitmen dan dukungan pimpinan Universitas pada Penelitian (research )
	Sistem Pengelolaan Penelitian berbasis Intanet  
	Dukungan Laboratorium dan Pusat Studi
Kuatnya motivasi meneliti
Peningkatan sistem pengelolaan penelitian berbasis Intranet dan teknologi Informasi (Sistem informasi, monitoring-evaluasi).
	Peningkatan kapasitas Sistem RIRES
Pengembangan Webb site Lemlit
Pelatihan Penelitian berbasis Tekonologi Informasi dan berorientasi HAKI

(1)
	Pengayaan Proposal penelitian eksternal
	Pengembangan sistem pengelolaan Penelitian berbasis Teknologi Informasi
	Pengembangan fungsi dan peran Laboratorium dan pusat studi
Peningkatan Networking/Jaringan Kerja

	(3)


Peluang


Banyaknya Grant untuk peningkatan SDM dan sarana-prasarana
	Pesatnya perkembangan serta teknologi informasi di bidang penelitian
	Banyaknya peluang kerjasama di era globalisasi dan otonomi daerah
	Peningkatan kualitas proposal penelitian untuk perolehan grant
	Up-Grade sistem penelitian berbasis teknologi informasi
	Komersialisasia Luaran Penelitian
	Perluasan jaringan/network dengan stakeholder


(2)
	Pengayaan proposal eksternal
	Inovasi Penelitian yang berorientasi HAKI
	Peningkatan jaringan kerjasama/networking dengan stake holders


2.5.	Permasalahan
2.5.1.	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
Berdasarkan evaluasi diri yang telah dilakukan, diperoleh beberapa permasalahan besar Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang yang berhubungan dengan Leadership, Relevansi, Research atmosphere, Internal manajemen and organization, Sustainability, Eficiency and productivity. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok akar permasalahan, yaitu permasalahan kualitas hasil penelitian yang kurang berorientasi HAKI (hak kekayaan intelektual) , lemahnya manajemen penelitian berbasis teknologi informasi serta kemampuan sumberdaya manusia dibidang research dan teknologi informasi perlu ditingkatkan. Disamping itu persoalan tersebut terjadi karena masih belum optimalnya lembaga penelitian memfungsikan dirinya sebagai mediator dan fasilitator untuk menuju research yang berbasis teknologi informasi   intranet dan berorientasi HAKI.  
Ringkasan masalah dan akar permasalahan tertera pada Tabel  2 sebagai berikut:
Tabel 2.	Masalah dan akar permasalahan yang berhasil diidentifikasi
Permasalahan
Akar Permasalahan
Isu-Isu Strategis
No
Keterangan

L
R
A
I
S
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Sering trouble sistem Rires (Research interactive review system) dan belum sepenuhnya proses penelitian terakses dalam sistem intranet 
Keterbatasan kapasitas sistem Rires dan lemahnya penguasaan teknologi informasi.
x
x
x
x
x
x
2.

Rendahnya informasi grant eksternal 

x
x
x
x
x

3.
rendahnya prosentase penelitian yang didanai eksternal
Kecilnya prosentase  Sumberdaya Peneliti   yang berorientasi mutu, HAKI dan payung penelitian
x


x


4.
Masih rendahnya penelitian yang berorientasi HAKI

x
x
x
x
x
x
5.
Pengelolaan layanan administrasi Lemlit belum berbasis teknologi informasi
Terbatasnya kemampuan staf dalam penanganan tekonologi informasi
x
x
x
x
x

6.
Rendahnya pemahaman akan pentingnya nilai Komersialisasi Penelitian

Fungsi Lemlit  sebagai Intermediasi Penelitian belum berjalan optimal
x
x
x
x


7.
Kurang optimalnya Networking

x
x
x
x


8.
Relatif lamanya penyelesaian tugas akhir mahasiswa 
Kompetensi sumber daya manusia dibidang research belum kuat
x
x
x
x
x
x


2.5.2.	Strategi Pemecahan Masalah
Berdasarkan fenomena/gejala dan akar permasalahan yang ditemukan dengan mengacu pada data yang dikumpulkan, maka diajukan beberapa alternatif strategi penyelesaian masalah seperti tertera pada Tabel 3 sebagai berikut:
Tabel 3.	Strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi akar permasalahan yang berhasil diidentifikasi
Gejala/Fenomena Masalah
Akar Permasalahan
Strategi pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan
No
Keterangan


1
2
4
5
1.
Sering trouble sistem Rires (Research interactive review system) dan belum sepenuhnya proses penelitian terakses dalam sistem intranet 
Keterbatasan kapasitas sistem Rires dan lemahnya penguasaan teknologi informasi.
 Peningkatan Kompetensi pengembangan  Teknologi Informasi Intranet /Pengelolaan sistem manajemena Penelitian berbasis teknologi informasi Intranet 
2.

Rendahnya informasi grant eksternal 


3.
rendahnya prosentase penelitian yang didanai eksternal
Kecilnya prosentase  Sumberdaya Peneliti   yang berorientasi mutu, HAKI dan payung penelitian





Peningkatan Manajemen Mutu Layanan Penelitian berbasis Teknologi Informasi dan penguatan kompetensi research sumber daya manusia
4.
Masih rendahnya penelitian yang berorientasi HAKI


5.
Pengelolaan layanan administrasi Lemlit belum berbasis teknologi informasi
Terbatasnya kemampuan staf dalam penanganan tekonologi informasi

6.
Rendahnya pemahaman akan pentingnya nilai Komersialisasi Penelitian

Fungsi Lemlit  sebagai Intermediasi Penelitian belum berjalan optimal


Penguatan Mutu dan Komersialisasi Luaran Hasil Penelitian Berbasis Teknologi Informasi
7.
Kurang optimalnya Networking


8.
Relatif lamanya penyelesaian tugas akhir mahasiswa 
Kompetensi sumber daya manusia dibidang research belum kuat

iII.  Pelaksanaan Program  
3.a.     Penjelasan Umum tentang Program dan Kegiatan Penguatan Lembaga Penelitian
Pelaksanaan Program Hibah Penguatan Lembaga Penelitian  pada tahun 2006   dengan  tetap memperhatikan sumber daya yang ada yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas, relevansi dan luaran atau outcome penelitian. Program kegiatan diarahkan untuk meningkatkan kinerja lembaga penelitian dalam menghasilkan sejumlah penelitian yang berkualitas, serta meningkatkan pengelolaan penelitian yang menekankan pada penguatan teknologi informasi yang adekuat modern dengan memanfaatkan seoptimal mungkin fasilitas intranet sebagai media koordinasi, kontrol dan monitoring evaluasi pelaksanaan penelitian di Universitas Muhammadiyah Malang.
Sejumlah kegiatan yang dijalankan selama kurun waktu tiga tahun dilakukan secara sistematis dan bertahap untuk mencapai optimalisasi hasil penelitian yang berkualitas. Adapun pelaksanakan kegiatan untuk tahun pertama ditekankan pada upaya Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang melalui Optimalisasi Sistem RiReS dan Penguatan Atmosfer Penelitian berbasis Teknologi Informasi. Selanjutnya pada tahun kedua, lebih ditekankan pada Peningkatan Effisiensi dan Produktifitas Lembaga Penelitian melalui Perbaikan Manajemen Mutu Layanan Penelitian dan Penguatan Sumberdaya Manusia berbasis Teknologi Informasi dan untuk tahun ketiga kegiatan program lebih tertuju pada upaya Peningkatan Effisiensi dan Produktifitas Lembaga Penelitian melalui Penguatan mutu dan Komersialisasi Luaran Hasil Penelitian berbasis Teknologi Informasi.
Sehingga pelaksanaan tahun 2006 lebih ditekankan pada upaya Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Lembaga Penelitian ( Lemlit) melalui Optimalisasi Sistem RiReS dan Penguatan Atmosfer Penelitian Berbasis Teknologi Informasi   
 

3.b.1   Workshop  Penulisan Proposal Penelitian Untuk Grant Research berbasis HKI  (Hak  Kekayaan Intelektual)
3.b.1.a  Latar  Belakang
Peningkatan effisiensi dan produktifitas Lembaga penelitian dikembangkan lebih lanjut pada mutu dan komersialisasi luaran hasil penelitian, dimana program pelaksanaan penelitian tidak hanya meliputi  pembuatan proposal, pelaksanaan penelitian, pelaporan penelitian, tetapi juga ditindak lanjuti pada outcome penelitian dalam bentuk penyajian jurnal, buku, penelusuran hak cipta dan komersialisasi hasil penelitian. Penjaminan kualitas penelitian merupakan bagian dari tanggung jawab lembaga penelitian, peneliti sebagai pelaksana penelitian serta universitas secara keseluruhan. Pencapaian tujuan tersebut menyangkut aspek masukan, proses dan keluaran, serta nilai dan derajad kebaikan, keutamaan, dan kesempurnaan (degree of exellence).  Penjaminan kualitas hasil penelitian bersifat proaktif, dalam arti bahwa peneliti harus secara terus menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas sosial budaya yang terus berkembang secara dinamis. Mutu penelitian juga mencakup aspek pelayanan administratif, sarana  prasarana penelitian, organisasi, dan manajemen yang dapat memenuhi harapan civitas akademika dan masyarakat. Pentingnya nilai komersialisasi merupakan representasi atas aspek subtainability (keberlanjutan research) dan networking lembaga penelitian yang terbangun pada sejumlah stakeholder.
Jumlah publikasi ilmiah baik ditingkat nasional maupun internasional dan buku ajar yang dihasilkan dari hasil penelitian hingga saat ini belum  ada data di Lembaga Penelitian.  Kualitas hasil penelitian juga dipantau dari hasil pengajuan hak kekayaan intelektual (HKI) yang telah dilakukan.  Jumlah permohonan paten yang telah diajukan pada tahun 2004 sebanyak 1 ajuan (0,24 % dari keseluruhan jumlah dosen), tahun 2005 sebanyak 3 ajuan paten dan 2 ajuan hak cipta (1,21 % dari keseluruhan jumlah dosen), dan  pada tahun 2006 sebanyak 4 ajuan paten (0,97 % dari keseluruhan jumlah dosen).  
Program selanjutnya yang dikembangkan adalah menjajaki kemungkinan komersialisasi berbagai hasil penelitian, sebagai salah satu perwujudan jaminan kualitas atas hasil penelitian yang dilakukan.  Lembaga Penelitian sebagai media fasilitator dan dinamisator memiliki keharusan untuk melaksanakan penjaminan mutu kualitas hasil penelitian bersama dengan Universitas. Salah satu aktifitas tersesebut dapat dilakukan melalui program komersialisasi hasil-hasil penelitian. Efektifitas proses penelitian diperlukan untuk meningkatkan kompetensi penelitian yang berdasarkan pendekatan hasil (Outcome result). Hingga saat ini belum ada hasil penelitian yang siap dikomersialisasikan. Pendataan tentang keluaran hasil penelitian yang layak untuk dikomersialisasikan pada saat ini sedang dilaksanakan. 

3.b.1.b  Rasionalitas
Penelitian merupakan suatu rangkaian proses pentahapan dari pengajuan proposal, seleksi penerimaan, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, tindak lanjut hasil penelitian dalam bentuk penulisan jurnal, buku dan pemrosesan hak kekayaan intelektual dan komersialisasi hasil penelitian kepada sejumlah pengguna yang didalamnya dibutuhkan suatu jalinan kerjasama (networking) yang dinamis dan kondusif. Program sosialisasi aspek keberlanjutan penelitian ,pemrosesan Haki , dan nilai komersialisasi hasil penelitian yang harus dilaksanakan secara optimal oleh lembaga penelitian sebagai fasilitator, dinamisator dan intermediasi research.  Berdasarkan data yang ada menunjukan  bahwa Jumlah publikasi ilmiah baik ditingkat nasional maupun internasional dan buku ajar yang dihasilkan dari hasil penelitian hingga saat ini belum  ada data di Lembaga Penelitian.  Kualitas hasil penelitian juga dipantau dari hasil pengajuan hak kekayaan intelektual (HKI) yang telah dilakukan.  Jumlah permohonan paten yang telah diajukan pada tahun 2004 sebanyak 1 ajuan (0,24 % dari keseluruhan jumlah dosen), tahun 2005 sebanyak 3 ajuan paten dan 2 ajuan hak cipta (1,21 % dari keseluruhan jumlah dosen), dan  pada tahun 2006 sebanyak 4 ajuan paten (0,97 % dari keseluruhan jumlah dosen).  
Sebagai salah satu perwujudan jaminan kualitas atas hasil penelitian yang dilakukan.  Lembaga Penelitian sebagai media fasilitator dan dinamisator memiliki keharusan untuk melaksanakan penjaminan mutu kualitas hasil penelitian bersama dengan Universitas. Salah satu aktifitas tersesebut dapat dilakukan melalui program komersialisasi hasil-hasil penelitian. Efektifitas proses penelitian diperlukan untuk meningkatkan kompetensi penelitian yang berdasarkan pendekatan hasil (Outcome result). Hingga saat ini belum ada hasil penelitian yang siap dikomersialisasikan. Pendataan tentang keluaran hasil penelitian yang layak untuk dikomersialisasikan pada saat ini sedang dilaksanakan. 

3.b.1.c  Tujuan
Meningkatkan Nilai hasil  penelitian berbasis oucome/product.
	Meningkatkan Pemahaman dan jumlah penelitian yang berorientasi Haki
	Meningkatkan keterampilan dosen/peneliti dalam pengelolaan penelitian yang berbasis komersialisasi  
Meningkatkan manajemen penelitian yang berorientasi haki dan komersialisasi
	Meningkatkan effisiensi dan effektifitas outcome penelitian  


3.b.1.d   Isi Program


3.b.1.e   Jadwal dan Strategi Pelaksanaan
Pelatihan Pembelajaran berbasis Multi Media dan Teknologi Informasi            (In Service Training)
Kegiatan pelatihan pengayaan penyusunan proposal eksternal in service training dilakukan pada tanggal 16 September 2006,  

 

Advocation Program (Program Pendampingan)

Program pendampingan dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pengayaan proposal eksternal

 


3.b.1.f    Manfaat Kegiatan


3.b.1.g   Keberhasilan Program atau Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Acuan Awal
(base line)
Akhir Tahun
1
Akhir Tahun 2
Akhir Tahun 3


Target
Capaian
target
capaian
Target
Capaian
Kapasitas Sistem RiReS dalam mengakses proses penelitian (dlam persen)*
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 *       Penanganan sistem RiReS meliputi Proses Proposal, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan Hasil Penelitian, outcome penelitian, komersialisasi penelitian.
**     Prosentase jumlah penelitian terhadap keseluruhan jumlah staf peneliti
***   Prosentase ketersediaan data base atas keseluruhan data base yang diperlukan
****Prosentase jumlah proposal yang didanai grant eksternal terhadap keseluruhan peneliti

3.b.1.h   Keberlanjutan Kegiatan


3.b.2   Lokakarya Pengayaan Proposal  Penelitian Eksternal
3.b.2.a  Latar  Belakang


3.b.2.b  Rasionalitas


3.b.2.c  Tujuan


3.b.2.d   Isi Program



3.b.2.e   Jadwal dan Strategi Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan pelatihan multimedia dilakukan dalam rangka meningkatkan ketrampilan dosen UMM dalam mengelola pembelajaran dengan menggunakan multimedia dan teknologi informasi dengan melalui sejumlah rangkaian kegiatan yaitu ; In service training untuk pembelajaran berbasis multimedia 16 maret 2006 dan 17 maret 2006 dengan training pembelajaran berbasis teknologi informasi. Pelaksanaan bulan maret didasarkat atas pertimbangan untuk menyesuaikan dengan kurikulum akademik universitas, sehingga dapat dipantau hasil implementasi dan evaluasinya; kemudian dilanjutkan dengan program remedial,  advocation program, implementasi dan tindak lanjut program. Kesemuanya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut;

           Lokakarya
Kegiatan lokakarya

 Program  Pengayaan Proposal

Program Pendampingan. 




3.b.2.f    Manfaat Kegiatan


3.b.2.g   Keberhasilan Program atau Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Acuan Awal
(base line)
Akhir Tahun
1
Akhir Tahun 2
Akhir Tahun 3


Target
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 *       Penanganan sistem RiReS meliputi Proses Proposal, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan Hasil Penelitian, outcome penelitian, komersialisasi penelitian.
**     Prosentase jumlah penelitian terhadap keseluruhan jumlah staf peneliti
***   Prosentase ketersediaan data base atas keseluruhan data base yang diperlukan
****Prosentase jumlah proposal yang didanai grant eksternal terhadap keseluruhan peneliti

3.b.2.h   Keberlanjutan Kegiatan

3.b.3   Peningkatan Pengelolaan Penelitian melalui Pengembangan Up-Grade System RiReS (Research Interview Review System) 
3.b.3.a  Latar  Belakang
Untuk mencapai kualitas research yang berkeunggulan masih dijumpai banyak hambatan. Selama ini proses manajemen  penelitian berbasis intranet tidak didukung sepenuhnya oleh keterampilan sejumlah peneliti dalam penggunaan/pemanfaatan sarana dan media penelitian berbasis teknologi informasi webb yang adekuat dan modern. Pada sisi lain, keterbatasan pengelola Lemlit dibidang teknologi informasi berkonsekuensi pada effisiensi penanganan manajemen penelitian.   
Manajemen pengelolaan penelitian menggunakan sistem intranet (RiReS ). Sistem RIReS bersifat open dan obyektif, serta tercipta interaksi positip untuk  peningkatan kualitas yang pada akhirnya tercapai profesionalitas peneliti. Mensikapi perubahan yang dinamis, maka program RIReS senantiasa melakukan penyesuaian, antara lain penyesuaian level user (user sebagai peneliti berbeda dengan reviewer), penataan database peneliti dan penataan fasilitas untuk admin. Perubahan sistem RiReS untuk tahun 2005 (versi 1.2) yaitu upload file proposal dalam format pdf, menampilkan kalender penelitian pada program RIReS untuk lebih memudahkan pengecekan jadwal kegiatan penelitian, menyediakan file-file pedoman pelaksanaan penelitian, format penulisan laporan dan naskah publikasi, panduan penggunaan RIReS, Panduan Penelitian Dikti edisi VII, program Sistem Informasi Penelitian Perguruan Tinggi (SIMPATI) dan Panduan Penggunaan/User Manual, serta software Adobe Acrobat yang semuanya dapat di-download melalui program RIReS. Dalam prespektif kedepan, direncanakan untuk mengembangkan program RIReS agar mampu memfasilitasi kegiatan pelaporan dan publikasi hasil penelitian, pencantuman file contoh proposal Uber , pengajuan atau Drafting Paten, serta penataan lebih lanjut dari database peneliti. Ini berarti pada base awal ini pekerjaan RiReS yang tertangani hanya 20 persen dari seluruh target yang direncanakan.
Atmosfer Penelitian dapat terlihat dari jumlah penelitian yang dihasilkan setiap tahun serta jumlah pendanaan penelitian baik yang berasal dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal, serta luaran penelitian yang dapat berlanjut hingga pengajuan hak kekayaan intelektual (HKI) serta peluang komersialisasi hasil penelitian. Dari kajian data sumber dana penelitian yang dibiayai dari internal Universitas Muhammadiyah Malang, hingga tahun 2004 terjadi peningkatan jumlah  penelitian baik pada Program Penelitian Unggulan (P2U), Penelitian Bidang Ilmu (PBI), Penelitian Institusional (PI) maupun Program Insentif Penelitian Institusional (PIPIM). Namun pada tahun 2005 dan 2006 jumlah penelitian internal semakin menurun, yaitu dari sejumlah 227 penelitian tahun 2005 (55,91 % dari jumlah keseluruhan dosen) dan menurun menjadi 115 penelitian  (atau 27,85 % dari jumlah keseluruhan dosen) tahun 2006. Demikian pula untuk penelitian eksternal, dimana tahun 2005 sejumlah 85 penelitian ( 20,93 % dari jumlah keseluruhan dosen)  dan pada tahun 2006 sejumlah 65 penelitian (15,74 % dari jumlah keseluruhan dosen). (Lampiran 6a;6b) 
Dari keseluruhan penelitian eksternal, penelitian masih didominasi oleh penelitian dosen muda sebanyak 218 penelitian (52,91 % dari keseluruhan penelitian eksternal). Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian yang dilaksanakan di UMM masih berada pada tingkatan penelitian pembinaan, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas penelitian lebih lanjut dan penting untuk meningkatkan atmosfer penelitian. (lampiran 7)
Dari keseluruhan penelitian yang telah dilaksanakan pada tahun 2000 hingga tahun 2006,  jumlah penelitian internal mencapai 1466 penelitian (78,06 %) sedangkan sumber dana eksternal hanya sejumlah 412 penelitian ( 21,94 %).  Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu upaya pembinaan dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia (peneliti) sehingga peneliti UMM memiliki kemampuan untuk mendapatkan pendanaan dari sumber dana internal.  

3.b.3.b  Rasionalitas
Program RESEARCH INTERACTIVE-REVIEW SYSTEM (RIReS) sebagai media interaktif peneliti yang menggunakan fasilitas intranet untuk mengkomunikasikan penelitian , mulai tahapan proposal, monitoring dan evaluasi hingga hasil penelitian, termasuk produk kelanjutan dari suatu hasil penelitian (buku, jurnal, haki dan komersialisasi). Pada tahapan kini, RiReS masih berada pada proses pengelolaan proposal penelitian dengan sejumlah kegiatan yaitu   mulai dari memasukkan proposal, advice proposal, review poposal, penilaian proposal sampai dengan revisi proposal penelitian.  Sistem ini memudahkan dan meringankan segala sesuatu yang berkaitan dengan teknis administrasi.   Pengajuan proposal langsung di up-load ke program RIReS, kemudian advice dilakukan secara terbuka oleh seluruh civitas akademika. Tahapan berikutnya adalah seminar proposal, untuk tetap membangun atmosfer akademik diantara civitas akademika dan peneliti.  Up load kembali dilakukan setelah proposal direvisi. Tahap akhir adalah dilakukan review oleh tim reviewer untuk selanjutnya tahapan administratif akhir untuk menerbitkan  Surat Keputusan bagi peneliti yang dinyatakan lolos maupun ditolak.  Effisiensi dan effektifitas proses proposal dapat ditingkatkan dengan sistem ini.
Namun meskipun demikian, keterbatasan kapasitas sistem RiReS berkonsekuensi pada lemahnya kemampuan akses program pada berbagai kegiatan yang berkait dengan proses penelitian. Kegiatan monitoring dan evaluasi, serta pelaporan penelitian dan keberlanjutan hasil penelitian, baik itu proses Haki dan nilai komersialisasi research belum dapat terakses dalam sistem. Pada sisi yang lain, terbatasnya kemampuan sumberdaya pengelola RiReS menjadi kendala guna pengembangan sistem selaras dengan dinamika penelitian. Prepektif kedepan diperlukan penguatan dan peningkatan kapasitas sistem RiRes serta peningkatan kemampuan sumberdaya pengelola.

3.b.3.c  Tujuan
Meningkatkan kapasitas sistem manajemen penelitian berbasis teknologi informasi intranet (RiReS Capacity System) melalui Ug-Grading
	Meningkatkan daya akses RiReS dalam proses Penelitian
	Meningkatkan keterampilan dosen/peneliti dalam pengelolaan penelitian berbasis IT (informasi teknologi webb site, Email )
Meningkatkan keterampilan staf administrasi lemlit dalam penguasaan teknologi informasi 
	Meningkatkan effisiensi dan effektifitas manajemen penelitian  

3.b.3.d   Isi Program


3.b.3.e   Jadwal dan Strategi Pelaksanaan
Peningkatan Effisiensi dan Produktifitas Lemlit melalui optimalisasi RiReS dan Penguatan Sumberdaya Manusia berbasis Teknologi Informasi dirancang dengan mekanisme sebagai berikut; Pada triwulan pertama kegiatan diarahkan pada optimalisasi RiReS dengan melakukan konsultasi ahli  guna Up-grade system serta pengembangan program RiReS khususnya berkaitan dengan manajemen data base proses penelitian. Selanjutnya triwulan kedua, kegiatan diarahkan pada penguatan sumber daya manusia pengelola RiReS melalui proses magang staf pada institusi yang kompeten dibidang Teknologi Informasi (TI). Lebih lanjut, penguatan Sumberdaya manusia diarahkan pada kemampuan peneliti dalam pengelolaan penelitian berbasis teknologi informasi serta peningkatan kualitas proposal yang bernuansa grant melalui Workshop Penulisan Proposal Penelitian untuk Mendapatkan Grant Research external dan program pengayakan proposal dan kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan ketiga dan keempat.
Up-Grading sistem dilakukan dengan meningkatkan kemampuan sistem RiReS dari kemampuan hardware Komputer Desktop Pentium IV-2.1 MHz. menuju Purpose Server dengan spesifikasi Hardware Xeon 2.8 GHz Dual-Channel, dengan upgrading hardware ini diharapkan memenuhi rancangan penggantian/penambah 1). Software server berbasis 64 bit, 2). Modul atau fasilitas dari sisi User dan Management, 3). Backup system
3.b.3.f    Manfaat Kegiatan

3.b.3.g   Keberhasilan Program atau Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Acuan Awal
(base line)
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 *       Penanganan sistem RiReS meliputi Proses Proposal, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan Hasil Penelitian, outcome penelitian, komersialisasi penelitian.
**     Prosentase jumlah penelitian terhadap keseluruhan jumlah staf peneliti
***   Prosentase ketersediaan data base atas keseluruhan data base yang diperlukan
****Prosentase jumlah proposal yang didanai grant eksternal terhadap keseluruhan peneliti


3.b.3.h Keberlanjutan Kegiatan






7.	Monitoring dan Evaluasi
Monitoring  dan evaluasi dilakukan secara periodik  setiap  minggu sekali oleh Tim independent / tim monitoring dan evaluasi Block Grant Dikti yang secara khusus dibentuk oleh Universitas. Tim ini bertugas untuk memonitor dan mengevaluasi semua hibah kompetisi yang diterima oleh Universitas Muhammadiyah Malang antara lain; Program Semi-Que, program hibah A-1 dan hibah A-2, hibah kompetisi HIBAH PENGUATAN LEMBAGA PENELITIAN dan hibah-hibah kompetisi lainnya.
8.	Keberlanjutan Program
Keberlanjutan program dalam pengembangan sistem RiReS akan dilakukan Lembaga Penelitian melalui hasil peningkatan jumlah research yang berhasil mendapatkan grant eksternal serta hasil ikutannya.
9.	Keberhasilan Program atau Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
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(base line)
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Kapasitas Sistem RiReS dalam mengakses proses penelitian (dlam persen)*
 20
40 
 
60

80 
-
	Prosentase jumlah penelitian yang dihasilkan (dalam persen)**

43.5 
45 
 

47

50
-
	Ketersediaan data base penelitian (dalam persen)***

10 
 20
 
30

40 
-
	Jumlah proposal grant yang dihasilkan (dalam persen)****

15,74 
 17
 
20

23
-
	Jumlah research yang bernuansa HAKI

4 
 6
 
8

10 
-
	Up-Grade RiReS System*****

20
40

70

100

	Jumlah Staf yang memiliki kemampuan di bidang Ti

1
2

3

4

	Jumlah Mahasiswa yang terlibat dalam penelitian RiReS

1
3

5

7

 *       Penanganan sistem RiReS meliputi Proses Proposal, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan Hasil Penelitian, outcome penelitian, komersialisasi penelitian.
**     Prosentase jumlah penelitian terhadap keseluruhan jumlah staf peneliti
***   Prosentase ketersediaan data base atas keseluruhan data base yang diperlukan
****Prosentase jumlah proposal yang didanai grant eksternal terhadap keseluruhan peneliti
***** persentase didasarkan atas standar pelayanan koneksi untuk seluruh jumlah pengguna (mahasiswa, dosen dan stakeholder) 
10.	Manfaat Program
Peningkatan effiisiensi dan produktifitas Lembaga Penilitan sebagai fasilitator dan intermediasi penelitian serta peningkatan mutu penelitian yang berimplikasi kepada peningkatan kuantintas dan kualitas penelitian dosen dan percepatan mahasiswa dalam penulisan tugas akhir.

4.        Kemajuan, Kendala dan  Dampak  

4.1       Kemajuan Program
Secara keseluruhan   pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan beserta kemajuan yang telah dicapai dapat diinformasikan dengan mendasar pada runtutan kegiatan/program yang dijalankan, dimana informasi secara keseluruhan dapat dirangkum dalam suatu tabel 4.1 , keseluruhan kegiatan sudah mendekati penyelesaian yang dimulai dengan pelaksanaan inservice training untuk workshop 






 
Tabel 4.1   Kemajuan kegiatan yang telah dilaksanakan

NO
KEGIATAN
DESKRIPSI KEGIATAN
PELAkSANAAN


1.


Inservice Training

Workshop  Penulisan Proposal Penelitian Untuk Grant Research berbasis HKI  (Hak  Kekayaan Intelektual)
 


Lokakarya Pengayaan Proposal  Penelitian Eksternal

 


Peningkatan Pengelolaan Penelitian melalui Pengembangan Up-Grade System RiReS (Research Interview Review System) 

 




3.
Advocation Program
Proposal Penelitian Untuk Grant Research berbasis HKI  (Hak  Kekayaan Intelektual)
 


Lokakarya Pengayaan Proposal  Penelitian Eksternal

 


Peningkatan Pengelolaan Penelitian melalui Pengembangan Up-Grade System RiReS (Research Interview Review System) 

 





Tabel  4.2.   Capaian dan Target Indikator Program


No.
Indikator  Kinerja Utama
Baseline
Target Akhir Tahun pertama th 2005
Capaian akhir bulan agustus 2006
Target Akhir Th kedua 2007
Target tahun ke 3 (th 2008)
1.

 




2.






3.






4.






5.






6.














Tabel 4.3  Metode Pengumpulan dan Analisa Data untuk Menentukan Indikator     Kinerja Utama Program Pengembangan
No.
Indikator Kinerja Utama
satuan
Sumber data
Metode pengumpulan data
Metode Analisa Data
I

prosen
Lemlit, BAA UMM, Fakultas, Jurusan
Rekapitulasi data kurun waktu 2004 s/d 2006
Jumlah Dosen yang mempunyai ketrampilan mengelola pembelajaran multimedia dengan seluruh jumlah dosen tetap yang dinyatakan dalam prosen




prosen
Lemlit, BAA UMM, Fakultas, Jurusan
Rekapitulasi data kurun waktu 2005 s/d 2006
perbandingan antara jumlah kelas yang menggunakan pembelajaran berbasis multimedia terhadap jumlah seluruh kelas yang digunakan dalam proses belajar mengajar


prosen
Lemlit, BAA UMM, Fakultas, Jurusan
Rekapitulasi data kurun waktu 2004 s/d 2006
Jumlah siswa peserta mata kuliah yang digunakan dalam implementasi pembelajaran multimedia menunjukan peningkatan IPK diukur dari rerata nilai IP kelas yang digunakan sebagai sampel  
II

prosen
Lemlit, BAA UMM, Fakultas, Jurusan
Rekapitulasi data kurun waktu 2004 s/d 2006
jumlah mahasiswa yang hadir dibagi dengan seluruh siswa yang ikut dalam proses belajar mengajar dan dinyatakan dalam prosen



prosen
Lemlit, BAA UMM, Fakultas, Jurusan
Rekapitulasi data kurun waktu 2004 s/d 2006
jumlah mahasiswa yang memiliki nilai diatas nilai c (nilai A dan B) dibagi dengan jumlah siswa








4.2      Kendala dalam Pelaksanaan Program
Secara keseluruhan pelaksanaan program pelatihan berjalan lancar pada tahapan inservice training, walaupun terdapat sejumlah hambatan. Hambatan pelaksanaan program pelatihan lokakarya terletak pada tingkat presensi kehadiran peserta yang tidak memenuhi target yang diharapkan,  serta penyerahan proposal
  
 

4.3      Strategi  Pemecahan Masalah
 

4.3   Dampak (Outcomes)
 
 
5.        Catatan  

Pelajaran yang Dipetik dari Pelaksanaan  Progran dan Kegiatan
 
 

Tanggapan Peserta Program/kegiatan

Tanggapan peserta program/kegiatan  

Tanggapan panitia program terhadap pelaksanaan kegiatan  .  

Penjaringan Peserta Advocation Program (AP),  .


 
 

Rencana Tindak Lanjut Program/kegiatan
 .
	 


5.4     Pentingnya Program/kegiatan untuk dilanjutkan
 




























6.     Data  Pendukung


