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 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH 
JAKARTA 

 

Jalan Minangkabau RT.001 RW.001 No. 60 
Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi 

Jakarta Selatan  

 

 

IDENTITAS JABATAN 

Nama Karyawan :  

Nama Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian  

Golongan / Departemen :  

Bertanggung Jawab Kepada : Wakil Ketua 1 

Updated : Desember 2020 

 

 

TANGGUNG JAWAB UTAMA 

Mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang 

diselenggarakan oleh pusat penelitian dan ikut mengusahakan serta mengendalikan 

administrasi sumber daya yang diperlukan. 

 

 

SPESIFIKASI TUGAS 

1. Mengkoordinir penelitian di prodi dan unit-unit penelitian. 

2. Membantu meningkatkan kemampuan meneliti para dosen 

3. Membantu meningkatkan mutu penelitian dengan mengadakan penataran & kegiatan 

ilmiah untuk diseminasi dan pembahasan hasil penelitian 

4. Membantu menanggulangi masalah-masalah dalam pelaksanaan penelitian di prodi 

dan unit-unit 

5.  Menilai usulan yang masuk sesudah disaring, dilihat dari segi mutu penelitian dan 

anggaran 

6. Membantu peneliti dalam hal etika, tema-tema dan metodologi penelitian, serta 

HAKI. 

7. Membantu kerjasama antar dosen dan antar unit untuk melakukan kajian-kajian lintas 

disiplin. 
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8. Membantu peneliti dalam publikasi hasil penelitian. 

9. Membantu peneliti dengan pengembangan kebijakan insentif 

10. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, misalnya dari Direktorat 

Jendral Pendidikan Tinggi - DepDikBud (informasi tentang Hibah Bersaing, dan lain-

lain dana penelitian yang terbuka bagi PTS). Juga dengan instansi pemerintah, non-

pemerintah, dan donor internasional lainnya. 

11. Mengembangkan jejaring penelitian bersama dengan Perguruan Tinggi di seluruh 

Indonesia 

12. Mengembangkan jaringan kerjasama penelitian dengan berbagai Perguruan Tinggi di 

Jakarta, Indonesia dan manca Negara. 

13. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dan alumni dalam pengembangan usaha. 

14. Mengembangkan kerjasama dengan masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu di 

DKI dan Jabodetabek 

 

 

 

HUBUNGAN KERJA 

INTERNAL EKSTERNAL 

1. Seluruh karyawan 

 

1. Kerjasama antar perguruan tinggi dan 

Lembaga terkait ainnya 

 

Dengan ini Saya sebagai karyawan yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bersedia untuk 

bekerja sesuai dengan job description yang ada. Dan bersedia untuk dievaluasi oleh atasan 

langsung guna untuk meningkatkan kemampuan Saya sehingga memenuhi standar kualifikasi 

yang diharapkan. 

 

Karyawan Atasan Langsung HRD 

 

( ........................ ) ( ........................ ) ( ……………………. ) 

 

 


