
Unit kerja yang mengelola penelitian di UAI adalah Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M). Lembaga ini 
berfungsi: memfasilitasi, mendinamisasi dan mendorong 
semua kegiatan pusat-pusat riset dan pengabdian masyarakat; 
melaksanakan pelatihan, lokakarya, seminar serta 
memberikan jasa konsultasi penelitian dan pengabdian 
masyarakat; meningkatkan kualitas sumber daya manusia di 
bidang penelitian dan pengabdian masyarakat; 
merencanakan dan menetapkan road map penelitian di semua 
lini secara bersama-sama; mengkoordinir hibah penelitian, 
menggiatkan pembuatan karya ilmiah secara berkala untuk 
dipublikasikan dalam jurnal resmi UAI; serta merencanakan 
dan mengkoordinir penerbitan UAI atau UAI-Press. 
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Menjadi suatu lembaga terkemuka yang mampu untuk 
mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian 
masyarakat di lingkungan UAI khususnya, dan masyarakat 
umumnya, berlandaskan nilai-nilai universal Islam.

Sumber daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan 
pelaksanaan pengembangan penelitian dan pengabdian 
masyarakat. UAI memiliki potensi SDM yang terdiri dari 
pendidik, peneliti, dan tenaga kependidikan.

Mengupayakan program-program penelitian dan pengabdian 
masyarakat menuju Indonesia yang berdaya saing di era 
globalisasi dengan cara:

Meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian 
masyarakat.
Meningkatkan kepuasan pelayanan kepada para pemakai 
jasa bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.
Menerapkan sistem moral dan etika yang bercirikan 
nilai-nilai universal Islam.
Membina dan memupuk kerjasama dan kemitraan dengan 
institusi/lembaga lain.
Menerapkan sistem manajemen berbasis entrepreneurship.
Menerapkan teknologi mutakhir untuk peningkatan 
e�siensi di segala bidang.
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Sebagai sebuah Perguruan Tinggi (PT), Universitas Al Azhar 
Indonesia merupakan “enterprising university”, dalam arti kata 
bahwa pada setiap kegiatannya lebih mengedepankan 
dinamika kreativitas dan inovasi dalam upaya/ikhtiar 
mengajar keunggulan dengan semangat entrepreuner, 
namun tetap memperhatikan sistem serta tata nilai yang 
berkeadilan.

Dewasa ini, pengetahuan (knowledge) menjadi ujung tombak 
daya saing global di berbagai negara. Ditengarai bahwa 
masyarakat yang berhasil adalah masyarakat yang mampu 
memanfaatkan pengetahuan sebagai keunggulan kompetitif 
dan keunggulan kinerja untuk menarik investasi dan bisnis 
baru. Oleh karena pengetahuan baru dihasilkan dari riset, 
maka universitas terutama universitas berbasis riset (research 
based university) menjadi arena untuk memproduksi 
pengetahuan baru. Hal ini menyebabkan strategi dan 
kebijakan riset di universitas menjadi sangat penting.  
Universitas berbasis riset memainkan peran penting dalam 
menciptakan iklim riset dan inovasi, utamanya dalam 
menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi 
melalui pendidikan dan penelitian. Dengan demikian, mutu 
dan produktivitas riset di universitas menjadi sasaran strategis 
dan indikator daya saing global.

Program akselerasi menuju universitas berbasis riset 
merupakan salah satu  program utama Universitas Al Azhar 
Indonesia (UAI). Secara umum universitas berbasis riset dapat 
dipandang sebagai universitas yang kegiatan pendidikan, 
penelitian dan pengabdian masyarakatnya berjalan bersama 
dengan sepenuhnya ditopang oleh kegiatan riset, maka 
pelaksanaan tri-dharma tersebut harus diterapkan berdasar 
kaidah enterprising university.

Karena kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan 
bagian tak terpisahkan dari tri-dharma, maka pengamalan 
ilmu pengetahuan teknologi dan seni (ipteks) yang dilakukan 
oleh sivitas akademika secara kelembagaan bagi masyarakat 
membutuhkan upaya pemberdayaan. Pemberdayaan 
masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan 
martabat manusia guna memperbaiki kualitas hidup. Kegiatan 
ini menjadi sebuah tolok ukur seberapa jauh sebuah PT 
berkontribusi kepada masyarakat dalam memberikan 
sumbangsihnya.
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Komposisi dosen tetap UAI yang memenuhi UU Sisdiknas 
tersaji di bawah ini. Sampai dengan tahun 2011, 11,2% dosen 
UAI memiliki jabatan fungsional sebagai guru besar, 11,2% 
lektor kepala, 20,4% lektor dan 44,9% asisten ahli.

Riset unggulan UAI dirancang untuk dilaksanakan sebagai 
riset kemitraan dengan Lembaga Pemerintah terkait, seperti: 
Kementrian Pariwisata dan Industri Kreatif, Komisi 
Pemberantasan Korupsi, Badan Nasional Pengelola 
Perbatasan, Pemerintah DKI Jakarta, dan perusahaan swasta 
nasional, sehingga luaran riset unggulan UAI dapat 
dimanfaatkan secara tepat sasaran oleh mitra riset UAI.

Disamping memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian 
masyarakat di lingkungan UAI, LP2M juga membantu 

pengembangan kreativitas mahasiswa dengan 
memberikan pelatihan tentang cara 

penyusunan Proposal Program 
Kreativitas Mahasiswa (PKM) 
kepada Dirjen Dikti.
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LP2M menerbitkan Jurnal Al-Azhar Indonesia yang 
merupakan jurnal ilmiah yang memuat makalah dan artikel 
hasil penelitian atau kajian dalam bidang sains dan teknologi, 
humaniora serta sosial. Jurnal ini terdiri dari 3 seri terbit dua 
kali setahun, yaitu: Seri Sains dan Teknologi, seri Pranata 
Sosial dan seri Humaniora.

Sesuai dengan statuta UAI, LP2M 
memprakarsai berdirinya 
beberapa Pusat Riset (research 
center), yang melaksanakan 
kegiatan riset yang bersifat 
multi, antar dan lintas disiplin 
ilmu. Sementara ini, beberapa 
Pusat Studi yang telah dimiliki 
UAI adalah:

LP2M memberikan pelatihan antara 
lain untuk penyusunan rencana strategis 

(Renstra), metodologi riset, pembuatan 
proposal penelitian, penyusunan borang 
akreditasi, dan Sistem Penjaminan Mutu 
Perguruan Tinggi.

LP2M melayani permintaan konsultasi untuk penyusunan 
rencana strategis (Renstra), dan penyelenggaraan penelitian.

Mulai tahun 2010, LP2M menyelenggarakan penelitian 
internal secara kompetitif, dalam bentuk: research grant, public 
service grant berbasis atau tidak berbasis riset, bantuan 
seminar grant untuk mengikuti seminar tingkat 
nasional/internasional, lecture's note grant, dsb. Disamping itu, 
LP2M juga memberikan penghargaan kepada para peneliti 
terbaik pada setiap tahun akademik.

Universitas Al Azhar Indonesia telah menyusun Rencana Induk 
Penelitian (RIP) yang dijadikan sebagai acuan untuk 
pengembangan penelitian sesuai visi dan misi UAI. RIP 
Universitas Al Azhar Indonesia untuk periode tahun 2012-2016 
mempunyai tema pokok: dengan enterprising university, 
bersemangatkan kreativitas dan inovasi menuju 
Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, yang 
kemudian diuraikan ke dalam 5 (lima) orientasi penelitian, 
yaitu:

Riset unggulan UAI dilaksanakan dalam jalinan sinergi riset 
multi-disiplin dan multi-tahun dengan melibatkan 
konektivitas antar Program Studi dan Fakultas di lingkungan 
UAI. Pelaksanaan riset unggulan dikoordinir oleh Pusat Riset, 
yang merupakan unit kerja universitas di bawah LP2M, untuk 
melaksanakan kegiatan riset yang bersifat multi, antar dan 
lintas disiplin ilmu. 

Bisnis Konten Berbasis Industri Kreatif.
Peningkatan Promosi Pariwisata Lintas Budaya di DKI 
Jakarta Melalui Media ICT Berbahasa Asing.
Pembaruan Sistem Hukum Indonesia Untuk Menciptakan 
Budaya  Penyelenggaraan Negara Yang Anti Korupsi.
Penanganan Persoalan Perbatasan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.
Cannalina Green Industry: Produk Pangan Substitusi Terigu 
Tepung Ganyong Berspirulina.
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Pusat Studi Teknologi Informasi dan 
Komunikasi
Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Teknologi
Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian
Pusat Studi Jepang
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LP2M menyelenggarakan Seminar Hasil Penelitian di UAI, dan 

menawarkan Lokakarya, serta Workshop  yang terkait dengan 

peningkatan kemampuan penelitian di UAI.

Seminar, Lokakarya, 
dan Workshop


