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LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

2019/2020 
 

Nama survei : Survei Layanan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat (LP2M) 

Tahun : 2019/2020 

Tautan akses : https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=j4ien0arAk-
fKnP8pOzTVbDshQ4Yc2FKqtBON4HLETZUOTRaWkE4Q1RUMVVQT
0FQOEszQU9WUjRSNy4u&AnalyzerToken=sqROw2eaVVLhZvUlclU
vt5NA0dW9osNU  

Responden : Dosen UPJ 

Total responden : 5  

Jenis survei :  Online Kuisioner 

Skala : Likert 

Hasil Survei :  

1. Jadwal Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat 
a. Informasi terkait jadwal penelitian / pengabdian kepada masyarakat hibah 

internal, saya dapatkan mudah  
b. Informasi jadwal penelitian / pengabdian kepada masyarakat saya dapatkan 

dari berbagai sumber (e.g email, poster, whatsapp grup) 
c. Informasi penerimaan proposal hingga pengumuman pemenang hibah, telah 

sesuai dengan jadwal 
Hasil =  

 

 80% Setuju informasi terkait jadwal penelitian/pengabdian kepada masyarakat 
didapatkan dengan mudah, didapatkan dari beragam sumber, dan sesuai 
jadwal 

 20% Sangat Setuju informasi terkait jadwal penelitian/pengabdian kepada 
masyarakat didapatkan dengan mudah, didapatkan dari beragam sumber, dan 
sesuai jadwal 
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2. Pelayanan Dokumen dan Pengarsipan LP2M 
a. Dokumen LP2M terkait penelitian / pengabdian kepada masyarakat dapat 

dipinjam dengan mudah (Pedoman, Prosedur, Formulir, Surat Kontrak, dll) 
b. Dokumen softfile LP2M dapat diakses dengan mudah pada portal website 

LP2M 
c. Dokumen yang diserahkan ke LP2M telah terarsipkan dengan baik 

 

Hasil =  

 

 60% Setuju pelayanan dokumen dan pengarsipan di LP2M dapat dipinjam, diakses 
secara digital serta diarsipkan dengan mudah dan baik 

 40% Sangat Setuju pelayanan dokumen dan pengarsipan di LP2M dapat dipinjam, 
diakses secara digital serta diarsipkan dengan mudah dan baik 

 

3. Publikasi dan Informasi Sumber Luar 
a. Basis Data publikasi dikelola dengan baik oleh LP2M dan dapat diakses dengan 

mudah untuk mengetahuinya 
b. Pengumuman Capaian Publikasi Prodi 2 Bulanan membuat Prodi terpacu untuk 

menambah jumlah publikasi setiap bulannya 
c. Informasi seputar seminar, call for paper, hibah luar dsb dari sumber luar telah 

diterima dengan baik dan mudah untuk diakses 
 

Hasil =  

 

 6% Tidak setuju publikasi dan informasi sumber luar dikelola dengan basis data 
yang baik, periode pengumuman 2 bulanan memacu penambahan publikasi, dan 
informasi kegiatan sumber luar diterima dengan baik 

 74% Setuju publikasi dan informasi sumber luar dikelola dengan basis data yang 
baik, periode pengumuman 2 bulanan memacu penambahan publikasi, dan 
informasi kegiatan sumber luar diterima dengan baik 

 20% Sangat setuju publikasi dan informasi sumber luar dikelola dengan basis data 
yang baik, periode pengumuman 2 bulanan memacu penambahan publikasi, dan 
informasi kegiatan sumber luar diterima dengan baik 

 



4. Press Release dan Dokumentasi Kegiatan 
a. Berita yang dibuat setelah kegiatan yang LP2M selenggarakan menarik dan dapat 

dibaca dengan jelas 
b. Setiap kegiatan yang diselenggarakan LP2M (pelatihan internal, laporan kemajuan, 

seminar akhir, dsb) telah di dokumentasikan dengan baik 
c. Sertifikat acara yang diselenggarakan LP2M telah sesuai dan dapat digunakan 

untuk kepentingan lainnya 
 

Hasil =  

 

 67% Setuju press release dan dokumentasi kegiatan telah dibuat dalam berita 
yang menarik, dokumentasi kegiatan dengan baik, dan sertifikat acara LP2M telah 
sesuai 

 33% Sangat Setuju press release dan dokumentasi kegiatan telah dibuat dalam 
berita yang menarik, dokumentasi kegiatan dengan baik, dan sertifikat acara LP2M 
telah sesuai 

 

5. Klinik LP2M dan Pelayanan Konsultasi 
a. LP2M menyelenggarakan klinik (pembuatan akun Google scholar, SINTA, 

Simlitabmas, dsb) dengan baik 
b. Setiap konsultasi yang ditanyakan ke LP2M telah terjawab sesuai dengan 

pertanyaan 
c. Klinik dan Konsultasi yang LP2M selenggarakan memudahkan saya dalam 

menghadapi kendala terkait penelitian / pengmas 
 

Hasil =  

 

 67% Setuju klinik LP2M dan pelayanan konsultasi LP2M telah dilaksanakan dengan 
baik, konsultasi terjawab sesuai, dan konsultasi memudahkan dalam kendalam 
terkait penelitian/pengmas 

 33% Sangat Setuju klinik LP2M dan pelayanan konsultasi LP2M telah dilaksanakan 
dengan baik, konsultasi terjawab sesuai, dan konsultasi memudahkan dalam 
kendalam terkait penelitian/pengmas 

 



6. Website dan Open Journal System LP2M 
a. Website LP2M telah menampilkan informasi dan berita menarik terkait info 

penelitian / pengmas maupun kegiatan lainnya 
b. Database penelitian, pengabdian, dan publikasi pada website P2M telah 

ditampilkan dengan rapih dan dapat diakses dengan mudah 
c. Proses pendaftaran hingga unggah berkas paper pada portal OJS LP2M telah 

berjalanan dengan baik 
 

Hasil = 

 

 80% Setuju website LP2M telah menampilkan berita yang menarik dan database 
P2M ditampilkan dalam website LP2M dengan rapih, serta proses pendaftaran 
pada OJS LP2M berjalan dengan baik 

 20% Sangat Setuju website LP2M telah menampilkan berita yang menarik dan 
database P2M ditampilkan dalam website LP2M dengan rapih, serta proses 
pendaftaran pada OJS LP2M berjalan dengan baik 

 

7. Kontak dan Informasi terkait LP2M 
a. LP2M dapat dihubungi segera melalui nomor ekstension, email, maupun whatsapp 
b. saat menelpon melalui sambungan ekstension LP2M suara dapat diterima dengan 

jelas, dan jernih 
c. Saya dapat menghubungi LP2M dengan mudah di luar jam kerja untuk 

menanyakan pertanyaan terkait penelitian / pengmas 
 

Hasil = 

 

 80% Setuju kontak dan informasi terkait LP2M dapat dihubungi melalui beragam 
jalur komunikasi, saat menghubungi melalui ekstensi suara diterima dengan jelas, 
dan LP2M dapat dihubungi di luar jam kerja terkait pertanyaan P2M 

 20% Sangat Setuju kontak dan informasi terkait LP2M dapat dihubungi melalui 
beragam jalur komunikasi, saat menghubungi melalui ekstensi suara diterima 
dengan jelas, dan LP2M dapat dihubungi di luar jam kerja terkait pertanyaan P2M 

 



8. Ruang dan Fasilitas LP2M 
a. Saat saya mendatangi Ruang LP2M saat melakukan konsultasi maupun kegiatan 

laiinya, Ruangan terasa nyaman 
b. Fasilitas yang ada di Ruangan LP2M (Kursi, Meja, dsb) telah sesuai dan terasa 

nyaman saat saya mengunjungi ruang LP2M 
c. Ruang LP2M telah cukup untuk menampung berkas yang saya berikan dan 

menyimpannya dengan aman 
 
Hasil = 
 

 87% Setuju Ruang dan Fasilitas LP2M saat didatangi untuk konsultasi terasa 
nyaman seta ruangan aman untuk menampung berkas 

 13% Sangat Setuju Ruang dan Fasilitas LP2M saat didatangi untuk konsultasi terasa 
nyaman seta ruangan aman untuk menampung berkas 

 

9. Layanan Personil LP2M 
a. Kepala, Koordinator dan Staff LP2M telah memberikan pelayanan yang baik terkait 

informasi penelitian / pengabdian kepada seluruh dosen UPJ 
b. Informasi yang diberikan oleh personil LP2M dapat diterima dengan jelas dan 

dapat diakses dari berbagai sumber (email, whatsapp, telepon) 
c. Personil LP2M telah memberikan pelayanan prima dan menjawab setiap kendala 

sesuai kebutuhan dosen UPJ 
 

Hasil =  

 

 53% Setuju Layanan personil LP2M telah memberikan pelayanan baik bagi dosen, 
informasi yang disampaikan diterima dengan jelas dan dapat diakses dari berbagai 
sumber, serta personil LP2M telah memberikan pelayanan prima dan menjawab 
setiap kendala sesuai kebutuhan dosen 

 47% Sangat Setuju Layanan personil LP2M telah memberikan pelayanan baik bagi 
dosen, informasi yang disampaikan diterima dengan jelas dan dapat diakses dari 
berbagai sumber, serta personil LP2M telah memberikan pelayanan prima dan 
menjawab setiap kendala sesuai kebutuhan dosen= 



10. Berikan Masukan/Kritik/Saran kepada LP2M terkait pelayanan LP2M? 
(Masukan/saran/kritik dapat disesuaikan dengan sembilan indikator di atas atau 
di luar indikator tersebut) 
 

 Dipertahankan dan ditingkatkan kedepannya 
 Lebih banyak pelatihan untuk dosen2 
 semoga lebih baik terkait informasi penelitian / pengabdian kepada seluruh dosen UPJ 

 
Kesimpulan survei : 
 
Data yang didapatkan sangat kecil, sehingga belum merepresentasikan semua dari jumlah 
responden yang menjadi sampel dalam survei ini. Penginformasian terkait pengisian survei 
telah dilakukan dengan terus menerus, dan sesuai jadwal. Harapan pada tahun berikutnya 
survei dapat diisi lebih banyak responden 






