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KATA PENGANTAR 

 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi No. 44 Tahun 

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem 

penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan kinerja dan daya 

saing perguruan tinggi.    

Dokumen SPMI merupakan dokumen yang sangat diperlukan oleh Universitas Merdeka 

Surabaya sebagai pedoman bagi seluruh civitas akademik Universitas Merdeka Surabaya untuk 

secara bersama-sama mewujudkan budaya mutu yang berkelanjutan. Dokumen Sistem 

Penjaminan mutu ini menjadi bukti mengenai komitmen Universitas Merdeka Surabaya 

mengenai kebijakan-kebijakan dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi. 

Keberadaan dari buku ini menjadi pedoman bagi segenap lembaga untuk menyusun panduan 

mutu internal. Pada ranah implementasi, buku ini berlaku bagi seluruh civitas akademika yang 

terdiri dari pimpinan, pendidik (dosen), tenaga kependidikan (staf administrasi), dan 

mahasiswa. Selain itu, isi buku ini juga berlaku untuk seluruh pelaksanaan kegiatan di semua 

unit kerja institut meliputi lembaga, program studi, dan unit termasuk administrasinya. 

Buku SPMI Standar Penelitian memuat tentang bagaimana Universitas Merdeka 

Surabaya memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan  penelitian 

sehingga terwujud budaya mutu di Universitas Merdeka Surabaya.  Buku Standar Penelitian 

terdiri  dari  8 (delapan) buku yang meliputi : 

a. Hasil Penelitian 

b. Isi Penelitian  

c. Proses Penelitian 

d. Penilaian  Penelitian 

e. Peneliti 

f. Sarana dan Prasrana  Penelitian 

g. Pengelolaan  Penelitian 

h. Pembiayaan  Penelitian 

 

Dengan diterbitkannya buku ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk 

mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal Universitas Merdeka Surabaya telah 

tersedia. Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang 

telah membantu dalam penyelesaian dokumen ini. Kritik dan saran dari berbagai pihak selalu 

kami nantikan demi penyempurnaan dokumen ini. Semoga dokumen ini memberikan manfaat 

bagi kita semua.                                       

Surabaya,       September 2019 

Tim BPM Unmerbaya, 
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1. VISI DAN MISI 

 

Visi: 

 Tahun 2016 menjadi teaching university; 

 Tahun 2021 menjadi exellent teaching university; 

 Tahun 2026 menjadi pre-research university; 

 Tahun 2031 menjadi research university 

Serta merupakan perguruan tinggi yang mandiri dan unggul dalam mengembangkan 

sumber daya manusia melalui penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

dilandasi nilai-nilai kebangsaan. 

 

Misi: 

1. Meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang efektif dan efisien 

2. Memberdayakan sumberdaya organisasi secara optimal, meningkatkan kemampuan 

sarana dan prasarana dengan didukung oleh teknologi dan keuangan, dan meningkatkan 

kerjasama dengan pihak lain untuk menjamin daya guna dan hasil guna Perguruan 

Tinggi 

3. Meningkatkan peran Perguruan Tinggi yang berhubungan dengan Pemberdayaan 

Masyarakat 

 

2. RASIONAL 

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

menyebutkan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik 

untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan dengan 

dilaksanakannya penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar 

Pendidikan Tinggi. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi (SN Dikti) yang didalamnya terdapat standar mutu, yaitu Standar Nasional 

Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada 

Masyarakat.  

Upaya mewujudkan visi dan misi Universitas Merdeka Surabaya dalam 

menyelenggarakan program pendidikan yang mendukung pengembangan sumber daya 

manusia melalui penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan nilai-

nilai kebangsaan, memerlukan penyelenggaraan Standar Nasional Penelitian dalam hal ini 

adalah dharma penelitian. Dharma penelitian wajib diselenggarakan oleh perguruan tinggi 



STANDAR  PENELITIAN Page 3 

 

disamping penyelenggaraan pendidikan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

Standar Hasil Penelitian merupakan bagian dari 8 (delapan) Standar Nasional 

Penelitian. Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal dalam menjamin mutu 

hasil penelitian suatu perguruan tinggi yang nantinya dapat mendukung pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era 

globalisasi. Standar Hasil Penelitian ini dalam penerapannya berlaku untuk seluruh 

program studi dalam suatu institusi. 

Penelitian merupakan kegiatan pendidikan dengan output skripsi yang nantinya 

diharapkan mendukung adanya publikasi ilmiah atau penelitian yang dapat digunakan 

dalam meningkatkan kualitas mengajar dengan output  buka ajar. Penelitian juga dapat 

digunakan untuk mengahasilkan produk maupun hak paten dengan pengembangan teori 

dan ilmu pengetahuan serta pelayanan dan pengabdian pada masyarakat. Dharma 

penelitian yang diselenggarakan dapat melibatkan seluruh staf akademik dan mahasiswa 

serta pihak luar yang memiliki kepentingan. Penelitian juga diharapkan dapat mendorong 

mahasiswa untuk menghasilkan penelitian mahasiswa yang sesuai dengan capaian 

pembelajaran lulusan, dan nantinya akan dipublikasikan. 

 

3. DEFINISI ISTILAH 

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 

2. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode 

ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu 

asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3. Penelitian dana mandiri dosen adalah penelitian dasar maupun terapan yang 

dilakukan oleh dosen dengan dana dari dosen secara mandiri 

4. Penelitian Pemula adalah penelitian yang diperuntukkan bagi dosen pemula yang baru 

memiliki jabatan fungsional dosen dan belum bergelar doktor.  

5. Penelitian Hibah Bersaing adalah penelitian yang diarahkan pada kompetisi penelitian 

antar dosen pada bidang penelitian yang telah ditetapkan oleh Unmerbaya dengan 

mengacu pada rencana induk penelitian (RIP) dan disesuaikan kebijakan renstra 

pengembangan penelitian.  
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6. Hasil penelitian adalah keseluruhan luaran yang dihasilkan dengan adanya kegiatan 

penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi 

keilmuan dan budaya akademik. 

7. Hasil penelitian mahasiswa, dalam mewujudkan terpenuhinya capaian pembelajaran 

lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi, diarahkan untuk 

dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.  

8. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak membahayakan kepentingan umum 

atau nasional untuk dapat disampaikan kepada masyarakat, harus disebarluaskan, 

dipublikasikan, dipatenkan atau dengan cara lain. 

 

4. PERNYATAAN ISI STANDAR 

1. Dosen dalam mengusulkan penelitian wajib menghasilkan penelitian yang sesuai 

dengan kaidah atau standarisasi ilmiah universal yang baku, serta hasil penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan secara moral dan etika. 

2. Dosen dalam mengusulkan penelitian wajib menghasilkan penelitian yang mengarah 

pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejateraan 

di era globalisasi. 

3. Dosen pembimbing tugas akhir dalam mengarahkan mahasiswa wajib memastikan 

bahwa hasil penelitian dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era globalisasi. Hasil 

penelitian mahasiswa disesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan 

peraturan di Universitas Merdeka Surabaya. 

4. Dosen yang mengusulkan penelitian memiliki kewajiban untuk mempublikasikan hasil 

penelitian dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional atau 

internasional, HKI/paten).  

5. LPPM dan dosen yang mengusulkan penelitian melakukan koordinasi dalam 

meningkatkan penelitian dengan keterlibatan mahasiswa. 

6. LPPM memiliki kewajiban melakukan pendataan dan pelaporan hasil publikasi dan 

penelitian. 

7. LPPM dan prodi dalam fakultas masing-masing memiliki kewajiban menghasilkan 

peningkatan jumlah dan mutu publikasi dan penelitian. 

8. LPPM dan dosen yang mengusulkan penelitian memiliki kewajiban untuk berkoordinasi 

mewujudkan penelitian yang dapat diterapkan dan dikomersialkan. 
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5. STRATEGI 

a. Memberikan motivasi dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian 

b. Meningkatkan pemahaman dosen tentang metodologi penelitian melalui pelatihan 

c. Mewajibkan dosen untuk mempublikasikan penelitian pada jurnal yang berkualifikasi 

nasional maupun internasional 

d. Mewajibkan semua dosen yang telah mempublikasikan penelitiannya untuk melaporkan 

kepada UPPM masing-masing prodi. 

 

6. INDIKATOR DAN CARA PENGUKURAN 

 

NO INDIKATOR CARA PENGUKURAN 

1 Jurnal online ber-ISSN di 

Universitas  

Jumlah jurnal online (OJS) di tingkat Fakultas 

harus mulai diterbitkan 

 

2 Artikel yang dopublikasikan di 

jurnal online ber-ISSN 

Jumlah artikel dosen maupun mahasiswa yang 

diterbitkan di jurnal online mulai meningkat 

  

3 Hasil luaran penelitian 

merupakan penerapan ilmu dan 

sains 

Hasil luaran penelitian disesuaikan dengan 

keilmuan dan kearifan local untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

 

4 Jumlah mahasiswa yang terlibat 

dalam penelitian dosen 

Terdapat peningkatan jumlah mahasiswa yang 

dilibatkan dalam penelitian dosen, baik 

penelitian yang berasal dari Hiabh Dikti 

maupun dari pembiayaan lain 

5 Jumlah luaran yang mendapat 

HKI 

Terdapat peningkatan jumlah luaran baik 

berupa artikel maupun karya ilmiah, temuan 

yang memperoleh Hak Cipta  

6 Luaran Hasil penelitian yang 

berupa buku ajar (monograf, 

TTG, referensi, dll) 

Terdapat peningkatan jumlah luaran baiik 

berupa artikel maupun karya ilmiah, yang 

diwujudkan menjadi buku ajar (monograf, 

TTG)  

7 Luaran hasil penelitian 

dipublikasikan dalam 

pertemuan ilmiah, baik 

regional, nasional maupun 

Internasional 

Terdapat peningkatan jumlah luaran hasil 

penelitian yang dipublikasikan dalam 

pertemuan ilmiah baik di tingkat regional, 

nasional maupun internasional 

 

 

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Rektor  

2. LPPM 

3. Dekan 

4. Ketua Program Studi 

5. UPPM  (Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tingkat Fakultas) 
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6. Dosen 

 

8. DOKUMEN TERKAIT 

1. RIP  Penelitian  Universitas 

2. Renstra Penelitian Universitas 

3. Renop  Penelitian  Universitas  

4. Pedoman Penelitian  

5. Formulir  

 

9. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, 

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan 

4. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 

tahun 2015 

5. Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008 

 

PENUTUP 

Demikian Standar Hasil Penelitian ini dibuat.  Semoga dapat memberikan manfaat dan 

kontribusi untuk pengembangan pembuatan standar-standar penelitian yang lain.  
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2019 
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1. VISI DAN MISI 

 

Visi: 

 Tahun 2016 menjadi teaching university; 

 Tahun 2021 menjadi exellent teaching university; 

 Tahun 2026 menjadi pre-research university; 

 Tahun 2031 menjadi research university 

Serta merupakan perguruan tinggi yang mandiri dan unggul dalam mengembangkan 

sumber daya manusia melalui penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

dilandasi nilai-nilai kebangsaan. 

 

Misi: 

1. Meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang efektif dan efisien 

2. Memberdayakan sumberdaya organisasi secara optimal, meningkatkan kemampuan 

sarana dan prasarana dengan didukung oleh teknologi dan keuangan, dan meningkatkan 

kerjasama dengan pihak lain untuk menjamin daya guna dan hasil guna Perguruan 

Tinggi 

3. Meningkatkan peran Perguruan Tinggi yang berhubungan dengan Pemberdayaan 

Masyarakat 

 

2. RASIONAL 

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

menyebutkan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik 

untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan dengan 

dilaksanakannya penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar 

Pendidikan Tinggi. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi (SN Dikti) yang didalamnya terdapat standar mutu, yaitu Standar Nasional 

Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada 

Masyarakat.  

Upaya mewujudkan visi dan misi Universitas Merdeka Surabaya dalam 

menyelenggarakan program pendidikan yang mendukung pengembangan sumber daya 

manusia melalui penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan nilai-

nilai kebangsaan, memerlukan penyelenggaraan Standar Nasional Penelitian dalam hal ini 

adalah dharma penelitian. Dharma penelitian wajib diselenggarakan oleh perguruan tinggi 
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disamping penyelenggaraan pendidikan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

Standar Isi Penelitian merupakan bagian penting dari luaran penelitian. Setiap 

penelitian akan memiliki kualitas yang baik apabila didukung oleh isi penelitian yang baik. 

Permenristekdikti menuayatakan bahwa Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal 

tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Dalam hal ini jenis penelitian baik 

penelitian dasar ataupun penelitian terapan memberikan pengaruh besar pada kedalaman 

dan keluasan materi penelitian. Penjelasan atau penemuan dalam mengantisipasi suatu 

gejala, fenomena, kaidah, model, ataupun postulat baru merupakan orientasi dari penelitian 

dasar. Sedangkan penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, dunia usaha dan industri adalah orientasi 

dari penelitian terapan. Standar Hasil Penelitian ini dalam penerapannya berlaku untuk 

seluruh program studi dalam suatu institusi. 

 

3. DEFINISI ISTILAH 

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan 

materi penelitian yang meliputi materi dasar dan materi penelitian terapan. 

2. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode 

ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu 

asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3. Penelitian dana mandiri dosen adalah penelitian dasar maupun terapan yang 

dilakukan oleh dosen dengan dana dari dosen secara mandiri 

4. Penelitian Pemula adalah penelitian yang diperuntukkan bagi dosen pemula yang baru 

memiliki jabatan fungsional dosen dan belum bergelar doktor.  

5. Penelitian Hibah Bersaing adalah penelitian yang diarahkan pada kompetisi penelitian 

antar dosen pada bidang penelitian yang telah ditetapkan oleh Unmerbaya dengan 

mengacu pada rencana induk penelitian (RIP) dan disesuaikan kebijakan renstra 

pengembangan penelitian.  

6. Materi penelitian dasar adalah materi penelitian yang berorientasi pada luaran 

penelitian yaitu penjelasan atau penemuan dalam mengantisipasi suatu gejala, 

fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 
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7. Materi penelitian terapan adalah materi penelitian yang berorientasi pada luaran 

penelitian yang berinovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

 

4. PERNYATAAN ISI STANDAR 

a. Materi penelitian berdasarkan RIP LPPM/Fakultas/Prodi penelitian yang sudah 

ditetapkan, yang berupa penelitian dasar dan terapan minimal 80%. 

b. Penelitian dapat berupa kajian teoritis ataupun eksperimen. 

c. Penelitian dapat berupa perancangan/pembuatan baik berupa alat, proses, produk, 

maupun program. 

d. Penelitian mandiri, penelitian pemula, penelitian hibah bersaing, diharapkan memiliki 

kontribusi untuk perkembangan bidang keilmuan masing-masing prodi, serta memenuhi 

persyaratan mutu, kelengkapan format dan cara penulisan laporan penelitian yang 

berlaku.   

 

5. STRATEGI 

a. Dosen mendapatkan sosialisasi tentang standar isi penelitian. 

b. Memberikan pembekalan kepada dosen tentang pengetahuan penyusunan 

usulan/proposal penelitian melalui pelatihan. 

c. Memberikan pembekalan kepada dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah 

melalui pelatihan. 

d. Memberikan fasilitas kepada dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana, dan 

sumber dana, pendamping institusi pendidikan. 

e. Menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait dengan penelitian. 

 

6. INDIKATOR DAN CARA PENGUKURAN 

 

NO INDIKATOR CARA PENGUKURAN 

1 Materi penelitian berdasarkan 

RIP  Penelitian 

Penelitian yang sesuai dengan RIP 

LPPM/Fakultas/Prodi minimal berjumlah 80%. 

2 Penelitian dapat berupa kajian 

teoritis ataupun eksperimen. 

 

Penelitian yang dikerjakan disesuaikan dengan 

kategori yang digunakan, yang antara lain dapat 

berupa teoritis atau eksperimen. 

3 Penelitian dapat berupa 

perancangan/pembuatan baik 

berupa alat, proses, produk, 

maupun program. 

Penelitian yang dikerjakan dengan hasil berupa 

alat, proses, produk, dan program harus 

menyertakan bukti atau hasil fisik dari hasil 

penelitian.  

4 Usulan penelitian disesuaikan 

dengan linieritas dan kaidah 

Penelitian mandiri, penelitian pemula, 

penelitian hibah bersaing, diharapkan memiliki 
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keilmuan 

 

kontribusi untuk perkembangan bidang 

keilmuan masing-masing prodi, serta 

memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan 

format dan cara penulisan laporan penelitian 

yang berlaku.  

5 Luaran penelitian terapan 

berupa inovasi yang bermanfaat 

bagi masyarakat / dunia industri 

Penelitian terapan mmenghasilkan luaran yang 

berupa inovasi, serta pengembangan ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, 

dunia usaha dan industri  

 

 

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Rektor  

2. LPPM 

3. Dekan 

4. Ketua Program Studi 

5. UPPM 

6. Dosen 

 

8. DOKUMEN TERKAIT 

1. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmerbaya 

2. Renstra  Penelitian 

3. Pedoman Penelitian 

4. Formulir 

5. Artikel hasil penelitian yang terbit dalam jurnal penelitian 

 

9. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, 

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan 

4. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 

tahun 2015 

5. Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008 

6. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Peguruan Tinggi”, 

Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2019. 
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PENUTUP 

Demikian Standar Isi Penelitian ini dibuat.  Semoga dapat memberikan manfaat dan 

kontribusi untuk pengembangan pembuatan standar-standar penelitian yang lain.  
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1. VISI DAN MISI 

 

Visi: 

 Tahun 2016 menjadi teaching university; 

 Tahun 2021 menjadi exellent teaching university; 

 Tahun 2026 menjadi pre-research university; 

 Tahun 2031 menjadi research university 

Serta merupakan perguruan tinggi yang mandiri dan unggul dalam mengembangkan 

sumber daya manusia melalui penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

dilandasi nilai-nilai kebangsaan. 

 

Misi: 

1. Meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang efektif dan efisien 

2. Memberdayakan sumberdaya organisasi secara optimal, meningkatkan kemampuan 

sarana dan prasarana dengan didukung oleh teknologi dan keuangan, dan meningkatkan 

kerjasama dengan pihak lain untuk menjamin daya guna dan hasil guna Perguruan 

Tinggi 

3. Meningkatkan peran Perguruan Tinggi yang berhubungan dengan Pemberdayaan 

Masyarakat 

 

2. RASIONAL 

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

menyebutkan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik 

untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan dengan 

dilaksanakannya penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar 

Pendidikan Tinggi. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi (SN Dikti) yang didalamnya terdapat standar mutu, yaitu Standar Nasional 

Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada 

Masyarakat.  

Upaya mewujudkan visi dan misi Universitas Merdeka Surabaya dalam 

menyelenggarakan program pendidikan yang mendukung pengembangan sumber daya 

manusia melalui penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan nilai-

nilai kebangsaan, memerlukan penyelenggaraan Standar Nasional Penelitian dalam hal ini 

adalah dharma penelitian. Dharma penelitian wajib diselenggarakan oleh perguruan tinggi 
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disamping penyelenggaraan pendidikan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian 

yang mengacu pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara 

sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik merupakan kegiatan 

penelitian dalam proses penelitian. Kegiatan penelitian diarahkan untuk memperhatikan 

standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, 

masyarakat dan lingkungan.  

Kegiatan penelitian yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya ilmiah 

untuk dapat mendukung kemajuan dan perkembangan universitas harus diperkuat dengan 

komitmen dalam melaksanakan berbagai proses akademik tersebut dengan baik. Standar 

Proses Penelitian ini dalam penerapannya berlaku untuk seluruh program studi dalam suatu 

institusi. 

 

3. DEFINISI ISTILAH 

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian 

yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 

2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 

3. Kegiatan penelitian diarahkan untuk memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 

4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka memenuhi aturan 

pelaksanaan tugas akhir harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di ayat (2) 

dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. 

5. Penelitian dana mandiri dosen adalah penelitian dasar maupun terapan yang 

dilakukan oleh dosen dengan dana dari dosen secara mandiri 

6. Penelitian Pemula adalah penelitian yang diperuntukkan bagi dosen pemula yang baru 

memiliki jabatan fungsional dosen dan belum bergelar doktor.  

7. Penelitian Hibah Bersaing adalah penelitian yang diarahkan pada kompetisi penelitian 

antar dosen pada bidang penelitian yang telah ditetapkan oleh Unmerbaya dengan 

mengacu pada rencana induk penelitian (RIP) dan disesuaikan kebijakan renstra 

pengembangan penelitian.  
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4. PERNYATAAN ISI STANDAR 

1. Dosen diwajibkan untuk menghasilkan kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan keilmuan dan budaya akademik, serta 

standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, 

masyarakat dan lingkungan minimal dalam 1 (satu) penelitian setiap tahun. 

2. Penelitian dana mandiri diusulkan dosen melalui proposal penelitian kepada Ka unit 

penelitian di prodi masing-masing untuk diseleksi administrasi. Proposal yang lolos 

seleksi dikembalikan ke dosen untuk selanjutnya diurus perijinan penelitiannya. 

3. Penelitian pemula diusulkan dosen dengan proposal penelitian berdasarkan pedoman 

penelitian ke Ka LPPM untuk dilakukan seleksi administrasi. Proposal yang lolos 

selanjutnya akan ada berita acara hasil seleksi, dan pihak universitas akan mengirimkan 

proposal penelitian yang lulus seleksi kepada dikti untuk dikukuhkan dengan SK yang 

selanjutnya akan ada pendanaan yang dibiayai pada tahun berjalan. 

4. Penelitian Hibah Bersaing diusulkan oleh dosen berupa proposal penelitian hibah 

bersaing berdasarkan pedoman penelitian yang telah ditentukan kepada Ka LPPM untuk 

diadakan selesksi administrasi. Proposal yang lolos selanjutnya akan ada berita acara 

hasil seleksi, dan pihak universitas akan mengirimkan proposal penelitian yang lulus 

seleksi kepada dikti untuk dikukuhkan dengan SK yang selanjutnya akan ada pendanaan 

yang dibiayai pada tahun berjalan. 

 

5. STRATEGI 

a. Memberikan motivasi kepada seluruh dosen untuk melakukan penelitian berdasarkan 

kaidah ilmiah secara efektif. 

b. Mensosialisasikan buku pedoman penelitian 

c. Memonitor dengan adanya kalender kegiatan penelitian setiap tahun. 

d. Memberikan fasilitas kepada dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana, dan 

sumber dana, pendamping institusi pendidikan. 

e. Melibatkan reviewer penelitian dalam proses kegiatan penelitian, diawali dari seleksi 

proposal sampai seminar hasil penelitian.  

f. Unit penelitian membuat laporan proses kegiatan penelitian di masing-masing prodi. 

 

 

 

 

 



STANDAR  PENELITIAN Page 17 

 

6. INDIKATOR DAN CARA PENGUKURAN 

 

NO INDIKATOR CARA PENGUKURAN 

1 Isi penelitian sesuai dengan RIP 

Penelitian  

Penelitian yang dihasilkan dosen harus sesuai 

dengan roadmap maupun RIP Penelitian 

Universitas  

 

2 Sosialisasi peraturan akademik 

dan penelitian   

Setiap dosen telah dapat mengetahui dan 

memahami tentaang peraturan akademik dan 

peraturan penelitian  

 

3 Dokumen standar mutu, etika 

penelitian  dan keselamatan 

kerja 

Telah tersusun dokumen tentang standar mutu 

penelitian, etika penelitian dan keselamatan 

kerja di dalam penelitian  

   

4 Dokumen SOP kerjasama 

penelitian 

Telah tersusun dokumen SOP kerjasama 

penelitian baik melalui Memorandum of 

Understanding (MoU) maupun Memorandum 

of Agreement (MoA) 

5 Dokumen kontrak penelitian Telah tersusun dokumen kontrak penelitian 

ditingkat Univeritas dan Fakultas / Program 

studi baik antara peneliti dengan lembaga, 

maupun lembaga dengan pihak luar 

 

 

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Rektor  

2. LPPM 

3. Dekan 

4. Ketua Program Studi 

5. UPPM 

6. Dosen 

 

8. DOKUMEN TERKAIT 

1. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmerbaya 

2. Renstra Penelitian Universitas 

3. Renop  Penelitian  Universitas  

4. Pedoman Penelitian  

5. Formulir  
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9. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, 

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan 

4. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 

tahun 2015 

5. Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008 

6. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Peguruan Tinggi”, 

Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2019. 

 

PENUTUP 

Demikian Standar Proses Penelitian ini dibuat.  Semoga dapat memberikan manfaat dan 

kontribusi untuk pengembangan pembuatan standar-standar penelitian yang lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STANDAR  PENELITIAN Page 19 

 

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN 

2019 - 2024 
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1. VISI DAN MISI 

 

Visi: 

 Tahun 2016 menjadi teaching university; 

 Tahun 2021 menjadi exellent teaching university; 

 Tahun 2026 menjadi pre-research university; 

 Tahun 2031 menjadi research university 

Serta merupakan perguruan tinggi yang mandiri dan unggul dalam mengembangkan 

sumber daya manusia melalui penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

dilandasi nilai-nilai kebangsaan. 

 

Misi: 

1. Meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang efektif dan efisien 

2. Memberdayakan sumberdaya organisasi secara optimal, meningkatkan kemampuan 

sarana dan prasarana dengan didukung oleh teknologi dan keuangan, dan meningkatkan 

kerjasama dengan pihak lain untuk menjamin daya guna dan hasil guna Perguruan 

Tinggi 

3. Meningkatkan peran Perguruan Tinggi yang berhubungan dengan Pemberdayaan 

Masyarakat 

 

2. RASIONAL 

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

menyebutkan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik 

untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan dengan 

dilaksanakannya penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar 

Pendidikan Tinggi. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi (SN Dikti) yang didalamnya terdapat standar mutu, yaitu Standar Nasional 

Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada 

Masyarakat.  

Upaya mewujudkan visi dan misi Universitas Merdeka Surabaya dalam 

menyelenggarakan program pendidikan yang mendukung pengembangan sumber daya 

manusia melalui penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan nilai-

nilai kebangsaan, memerlukan penyelenggaraan Standar Nasional Penelitian dalam hal ini 
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adalah dharma penelitian. Dharma penelitian wajib diselenggarakan oleh perguruan tinggi 

disamping penyelenggaraan pendidikan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian yang 

terdapat pada proses dan hasil penelitian. Penilaian terhadap proses dan hasil dilakukan 

untuk memotivasi peneliti sehingga terus meningkatkan mutu penelitian yang paling 

sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif yaitu penilaian yang bebas dari unsur 

subjektifitas, dan akuntabel yaitu penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur 

yang jelas dan trasparan, serta dapat dengan mudah diakses oleh semua pemangku 

kepentingan.  

Penilain terhadap proses dan hasil disesuaikan dengan standar hasil, isi serta proses 

penilaian, dan dalam pelaksanaannya dapat menggunakan metode dan instrumen yang 

relevan, akuntabel, dan dapat menunjukkan ukuran ketercapaian kinerja proses serta 

capaian kinerja hasil penelitian. Mahasiswa dalam kegiatan penyusunan laporan tugas 

akhir dan skripsi juga mengacu pada standar peneliaian penelitian yang telah disusun oleh 

Universitas Merdeka Surabaya. 

 

3. DEFINISI ISTILAH 

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap 

proses dan hasil penelitian. 

2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip 

penilaian yang antara lain: 

a. Edukatif, penilaian yang diterapkan untuk m,emotivasi peneliti agar terus 

meningkatkan mutu penelitiannya; 

b. Objektif, penilaian yang diterapkan berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh 

sukjektifitas; 

c. Akuntabel, penilaian yang diteraokan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan 

dipahami oleh peneliti; 

d. Transparan, penilaian yang diterapkan dengan prosedur dan hasil penilaiannya dapat 

diakses oleh semua pemangku kepentingan. 

3. Penelitian dana mandiri dosen adalah penelitian dasar maupun terapan yang 

dilakukan oleh dosen dengan dana dari dosen secara mandiri 

4. Penelitian Pemula adalah penelitian yang diperuntukkan bagi dosen pemula yang baru 

memiliki jabatan fungsional dosen dan belum bergelar doktor.  
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5. Penelitian Hibah Bersaing adalah penelitian yang diarahkan pada kompetisi penelitian 

antar dosen pada bidang penelitian yang telah ditetapkan oleh Unmerbaya dengan 

mengacu pada rencana induk penelitian (RIP) dan disesuaikan kebijakan renstra 

pengembangan penelitian.  

 

4. PERNYATAAN ISI STANDAR 

1. Penilaian dalam proses dan hasil penelitian, diwajibkan memenuhi prinsip edukatif, 

objektif, akuntabel, transparan dan disesuaikan dengan standar hasil, isi, serta proses 

penelitian. 

2. Penilaian penelitian diterapkan dengan adanya metode dan instrument yang relevan, 

akuntabel, serta mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses pencapaian kinerja hasil 

penelitian. 

3. Penilaian penelitian dana mandiri dimulai dengan penilaian proposal penelitian yang 

dasarkan pada format yang telah ditentukan.  

4. Penilaian Penelitian pemula dimulai dengan penilaian proposal penelitian yang dasarkan 

pada format yang telah ditentukan.  

5. Penilaian Penelitian Hibah Bersaing dimulai dengan penilaian proposal penelitian yang 

dasarkan pada format yang telah ditentukan.  

6. Ketua LPPM tingkat Universitas memberikan tanda tangan persetujuan di lembar 

pengesahan jika proposal telah memenuhi kaidah dan standar yang telah ditetapkan. 

7. Terdapat tim reviewer yang akan mengoreksi kedalaman, kesesuaian materi proposal 

penelitian dosen. 

 

5. STRATEGI 

a. Memberikan motivasi kepada seluruh dosen untuk melakukan penelitian yang 

mengacu pada penerapan kaidah prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, 

transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan 

standar proses penelitian. 

b. Memfasilitasi seminar hasil penelitian. 

c. Memonitor dengan adanya kalender kegiatan penelitian setiap tahun. 

d. Memberikan fasilitas kepada dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana, dan 

sumber dana, pendamping institusi pendidikan. 

e. Melibatkan reviewer penelitian dalam penilaian penelitian, diawali dari seleksi 

proposal sampai seminar hasil penelitian.  
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6. INDIKATOR DAN CARA PENGUKURAN 

 

NO INDIKATOR CARA PENGUKURAN 

1 
Pedoman penilaian 

 

Terdapat buku pedoman penelitian bagi dosen, 

tenaga kependidikan dan mahasiswa 

 

2 Monitoring dan evaluasi 

Adanya proses monitoring dan evaluasi dalam 

pelaksanaan penelitian 

 

3 
Proses reviewer untuk kegiatan 

penelitian 

Dilaksanakan proses reviewer oleh tim 

reviewer pada hasil penelitian 

 

4 

Penggunaan instrument 

penilaian 

 

Terdapat instrument penilaian yang memuat 

penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, 

transparan, yang dilakukan secara terintegrasi 

 

 

 

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Rektor  

2. LPPM 

3. Dekan 

4. Ketua Program Studi 

5. UPPM 

6. Dosen 

 

8. DOKUMEN TERKAIT 

1. RIP  Penelitian  Universitas 

2. Renstra Penelitian Universitas 

3. Renop  Penelitian  Universitas  

4. Pedoman Penelitian  

5. Formulir  

 

9. REFERENSI 

1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, 

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan 
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4. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 

tahun 2015 

5. Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008 

6. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Peguruan Tinggi”, 

Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2019. 

 

PENUTUP 

Demikian Standar Penilaian Penelitian ini dibuat.  Semoga dapat memberikan manfaat 

dan kontribusi untuk pengembangan pembuatan standar-standar penelitian yang lain.  
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SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 

STANDAR PENELITI 

2019 - 2024 
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1. VISI DAN MISI 

Visi: 

 Tahun 2016 menjadi teaching university; 

 Tahun 2021 menjadi exellent teaching university; 

 Tahun 2026 menjadi pre-research university; 

 Tahun 2031 menjadi research university 

Serta merupakan perguruan tinggi yang mandiri dan unggul dalam mengembangkan 

sumber daya manusia melalui penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

dilandasi nilai-nilai kebangsaan. 

 

Misi: 

1. Meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang efektif dan efisien 

2. Memberdayakan sumberdaya organisasi secara optimal, meningkatkan kemampuan 

sarana dan prasarana dengan didukung oleh teknologi dan keuangan, dan meningkatkan 

kerjasama dengan pihak lain untuk menjamin daya guna dan hasil guna Perguruan 

Tinggi 

3. Meningkatkan peran Perguruan Tinggi yang berhubungan dengan Pemberdayaan 

Masyarakat 

 

2. RASIONAL 

Penelitian adalah salah satu dari tiga tugas pokok yang diemban oleh Perguruan 

Tinggi, selain pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian yang 

dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni (ipteks), memecahkan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, 

serta untuk meningkatkan daya saing bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas 

sangat ditentukan oleh mutu sumber daya manusia (SDM) peneliti. Peneliti yang handal 

dalam melaksanakan penelitian akan menghasilkan hasil-hasil penelitian yang berkualitas. 

Untuk menjadi peneliti yang kompeten wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan 

metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman penelitian. Berkaitan dengan hal di atas, Universitas Merdeka 

menetapkan standar peneliti yang merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti 

untuk melaksanakan penelitian. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, 

standar peneliti tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, 

standar proses penelitian dan standar penilaian. 
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3. DEFINISI ISTILAH 

1. Pimpinan Universitas Merdeka adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan 

Wakil Rektor untuk tingkat universitas. 

2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah 

penanggung jawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di 

Universitas Merdeka. 

3. Peneliti adalah dosen/ilmuwan dengan tugas utamanya mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penalaran 

dan penelitian. 

4. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan 

penelitian 

 

4. PERNYATAAN ISI STANDAR 

1. Pimpinan universitas wajib menyusun dan menetapkan standar peneliti yang merupakan 

kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian 

2. Peneliti sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib memiliki kemampuan tingkat 

penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek 

penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, onjek penelitian, serta tingkat 

kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian 

3. Ketua LPPM wajib  menetapkan kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada poin 

(1) berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian untuk menentukan 

kewenangan peneliti dalam melaksanakan penelitian 

4. Ketua LPPM menjamin bahwa ketentuan tentang kewenangan peneliti dalam 

melaksanakan penelitian mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat 

jenderal terkait 

5. Pimpinan universitas wajib mendorong peneliti untuk melaksanakan paling sedikit satu 

penelitian setiap tahun sesuai dengan bidang keilmuan dan Rencana Induk Penelitian 

(RIP) universitas 

6. Peneliti wajib menegakkan dan menjaga etika ilmiah, moral, dan interaksi sosial dalam 

melakukan penelitian dan penyampaian hasil penelitian 

7. Peneliti yang menggunakan hewan coba dan manusia sebagai objek penelitian wajib 

mendapatkan persetujuan dari komisi etik dari institusi 

8. Peneliti wajib meningkatkan kompetensi penelitiannya secara berkelanjutan 
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5. STRATEGI 

a. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, dan Lembaga menyusun dan 

menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut. 

b. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, dan Program Studi mengimplementasikan 

kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan penelitian yang mengacu kepada standar hasil penelitian, standar isi 

penelitian, standar proses penelitian dan standar penilaian penelitian. 

c. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat 

ketercapaian pemenuhan standar peneliti di Universitas Udayana. 

 

6. INDIKATOR DAN CARA PENGUKURAN 

 

NO INDIKATOR CARA PENGUKURAN 

1 
Kompetensi peneliti dalam 

pengetahuan 

Peneliti harus memiliki kemampuan pengetahuan 

tentang teknik penulisan penelitian, teknik 

pengumpulan dan pengolahan data, teknik 

merencanakan, melaksanakan dan membuat 

laporan dll. 

2 
Kompetensi peneliti dalam 

ketrampilan  

Peneliti harus memiliki kemampuan 

mengoperasikan peralatan penelitian, 

berkomunikasi, mengolah dan menganalisa data, 

dll 

3 
Kompetensi peneliti dalam  

sikap kerja 

Peneliti harus memiliki kemampuan sikap 

tanggung jawab dan etos kerja yang mandiri, jujur, 

disiplin dll. 

4 

Kompetensi peneliti di 

bidang kemampuan 

metodologis  

Peneleiti harus memiliki kemampuan metodologis 

sesuai obyek penelitian serta tingkat kerumitan 

dan kedalaman 

5 
Kesesuaian penelitian dengan 

keilmuan 

Peneliti melakukan kegiatan penelitian sesuai 

dengan keilmuannya 

 

 

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Rektor  

2. LPPM 

3. Dekan 

4. Ketua Program Studi 

5. UPPM 

6. Dosen 
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8. DOKUMEN TERKAIT 

1. Renstra Universitas Merdeka Surabaya. 

2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Merdeka Surabaya. 

3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Merdeka Surabaya. 

4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Merdeka Surabaya. 

5. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Merdeka Surabaya. 

6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Merdeka Surabaya. 

7. Formulir Audit Penelitian di Universitas Merdeka Surabaya. 

 

9. REFERENSI 

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 

3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi. 

4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

 

PENUTUP 

Demikian Standar Peneliti ini dibuat.  Semoga dapat memberikan manfaat dan 

kontribusi untuk pengembangan pembuatan standar-standar penelitian yang lain.  
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SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA 

PENELITIAN 

2019 - 2024 
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1. VISI DAN MISI 

Visi: 

 Tahun 2016 menjadi teaching university; 

 Tahun 2021 menjadi exellent teaching university; 

 Tahun 2026 menjadi pre-research university; 

 Tahun 2031 menjadi research university 

Serta merupakan perguruan tinggi yang mandiri dan unggul dalam mengembangkan 

sumber daya manusia melalui penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

dilandasi nilai-nilai kebangsaan. 

 

Misi: 

1. Meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang efektif dan efisien 

2. Memberdayakan sumberdaya organisasi secara optimal, meningkatkan kemampuan 

sarana dan prasarana dengan didukung oleh teknologi dan keuangan, dan meningkatkan 

kerjasama dengan pihak lain untuk menjamin daya guna dan hasil guna Perguruan 

Tinggi 

3. Meningkatkan peran Perguruan Tinggi yang berhubungan dengan Pemberdayaan 

Masyarakat 

 

2. RASIONAL 

Berdasarkan Permenristkedikti No 44 tahun 2015 pasal 49, Standar sarana dan 

prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan 

untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil 

penelitian. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan 

untuk:  

1) Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi  

2) Proses pembelajaran  

3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.  

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana 

dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi 

hasil penelitian. Keberadaan sarana dan prasarana tentunya akan memperkuat pelaksanaan 

kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pembelajaran, dan pengabdian kepada 

masyarakat. Diharapkan dengan sarana dan prasarana penelitian yang sudah diatur 

standarnya, iklim penelitian di Universitas Merdeka Surabaya akan semakin meningkat 

dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. 
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3. DEFINISI ISTILAH 

1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan 

prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam 

rangka memenuhi hasil penelitian  

2) Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk 

menunjang pelaksanaan penelitian  

3) Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama 

terlaksananya penelitian  

4) Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan 

tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan 

bidang ilmu sesuai program studi pada Universitas.  

5) Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada 

Universitas yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan 

proses pembelajaran dan pengadian masyarakat.  

6) Penelitian Dasar adalah merujuk pada standar isi penelitian  

7) Penelitian Pengembangan adalah merujuk pada standar isi penelitian  

8) Penelitian Terapan adalah merujuk pada standar isi penelitian. 

 

4. PERNYATAAN ISI STANDAR 

1) Rektor wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang 

merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang 

kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.  

2) Rektor, Dekan, Ka. Program Studi wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian 

sebagaimana dimaksud pada poin (1) yang merupakan fasilitas universitas yang dapat 

digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu 

program studi.  

3) Rektor mewajibkan bahwa sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang 

dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas universitas yang juga dapat dimanfaatkan 

untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.  

4) Rektor, Dekan, Ka. Program Studi menjamin bahwa sarana dan prasarana sebagaimana 

dimaksud pada poin (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.  

5) Rektor, Dekan, Ka. Program Studi wajib merencanakan produktivitas, pemeliharaan, 

pemutakhiran sarasa dan prasarana penelitian sesuai dengan perkembangan iptek. 
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5. STRATEGI 

1) Rektor, Dekan, Ka. Program Studi, Lembaga, UPT, Laboratorium menyusun dan 

menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut. 

2) Rektor, LPPM, Fakultas, Program Studi, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan 

penganggaran rutin tahunan untuk sarana dan prasarana penelitian.  

3) Rektor, Dekan, dan Program Studi mengimplementasikan kriteria tentang sarana dan 

prasarana sesuai dengan kebutuhan proses penelitian dalam rangka pemenuhan 

kuantitas dan kualitas penelitian.  

4) Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian 

pemenuhan standar sarana dan prasarana penelitian di Universitas Merdeka Surabaya. 

  

 

6. INDIKATOR DAN CARA PENGUKURAN 

NO INDIKATOR CARA PENGUKURAN 

1 Tersedianya dokumen 

pengelolaan sarana dan 

prasarana penelitian 

Adanya dokumen yang mencakup : 

perencanaan, pengadaan, pelaporan, perawatan, 

monitoring dan evaluasi 

2 Tersedianya mekanisme 

pengadaan sarana dan prasarana 

penelitian 

Terdapat mekanisme yang terdokumentasi 

tentang pengadaan sarana dan prasarana  

3 Tersedia sarana dan prasarana 

untuk mendukung penelitian 

Terdapat dokumen yang menunjukkan 

ketersediaan sarana dan prasarana penelitian 

 

4 Tersedia sarana dan prasarana 

untuk publikasi hasil penelitian 

Prosentase jumlah buku, jurnal dan prosiding 

yang berhasil diadakan dibandingkan dengan 

jumlah permintaan mencapai 75% 

 

5 Ada sistem monitoring dan 

evaluasi terhadap penggunaan 

sarana dan prasarana penelitian 

Adanya monitoring dan evaluasi yang 

terdokumentasi 

 

 

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Rektor  

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 

3. Dekan 

4. Kepala Program Studi 

5. Peneliti 

6. Mahasiswa 
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8. DOKUMEN TERKAIT 

1. Renstra Universitas Merdeka Surabaya. 

2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Merdeka Surabaya. 

3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan 

Tinggi Edisi XII Tahun 2018. 

4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Merdeka Surabaya. 

5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Merdeka Surabaya. 

6. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Merdeka Surabaya. 

7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Merdeka Surabaya. 

8. Formulir Audit Penelitian di Universitas Merdeka Surabaya. 

 

9. REFERENSI 

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 

3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi. 

4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

 

PENUTUP 

Demikian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ini dibuat.  Semoga dapat 

memberikan manfaat dan kontribusi untuk pengembangan pembuatan standar-standar 

penelitian yang lain.  
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SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN 

2019 - 2024 
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1. VISI DAN MISI 

Visi: 

 Tahun 2016 menjadi teaching university; 

 Tahun 2021 menjadi exellent teaching university; 

 Tahun 2026 menjadi pre-research university; 

 Tahun 2031 menjadi research university 

Serta merupakan perguruan tinggi yang mandiri dan unggul dalam mengembangkan 

sumber daya manusia melalui penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

dilandasi nilai-nilai kebangsaan. 

 

Misi: 

1. Meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang efektif dan efisien 

2. Memberdayakan sumberdaya organisasi secara optimal, meningkatkan kemampuan 

sarana dan prasarana dengan didukung oleh teknologi dan keuangan, dan meningkatkan 

kerjasama dengan pihak lain untuk menjamin daya guna dan hasil guna Perguruan 

Tinggi 

3. Meningkatkan peran Perguruan Tinggi yang berhubungan dengan Pemberdayaan 

Masyarakat 

 

2. RASIONAL 

Untuk mencapai kualitas penelitian yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang 

baik. Universitas Udayana wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka 

memberikan akses pelayanan penelitian bagi pemangku kepentingan. Hal ini didasarkan 

pada. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Merdeka Surabaya yang menyangkut 

petajalan (road-map) penelitian. Oleh karena itu, Universitas Merdeka Surabaya 

menetapkan standar pengelolaan penelitian. Standar pengelolaan penelitian merupakan 

kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian pada tingkat universitas. Sesuai dengan 

Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pengelolaan peneltian tersebut harus 

mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, 

standar penilaian penelitian, standar peneliti, serta standar sarana dan prasarana penelitian.  
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3. DEFINISI ISTILAH 

1. Pimpinan Universitas Merdeka Surabaya adalah unsur pengelola yang terdiri atas 

Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat universitas. 

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah 

penanggung jawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di 

Universitas Merdeka dengan unsur pengelolaan yang terdiri dari ketua dan sekretaris 

3. Dosen peneliti adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknoloogi melalui 

penalaran dan penelitian. 

4. Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. 

 

4. PERNYATAAN ISI STANDAR 

1. Rektor menetapkan unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang mengelola penelitian 

yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 

2. Ketua LPPM harus menetapkan pedoman penelitian yang minimum berisi: 

a. Kualifikasi dan kompetensi peneliti 

b. Persyaratan pengajuan proposal penelitian 

c. Keriteria penilaian proposal 

d. Hak dan tanggung jawab peneliti 

e. Mekanisme monitoring dan evaluasi penelitian 

f. Rambu-rambu untuk pencegahan tindakan plagiarisme dan mensosialisasikan 

pedoman penelitian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

3. Dekan dan ketua program studi harus menginformasikan rencana kegiatan penelitian 

pada awal tahun akademik kepada seluruh dosen 

4. Dosen harus melakukan dan atau terlibat dalam minimum satu kegiatan penelitian 

selama satu tahun akademik 

5. Ketua LPPM harus mengembangkan program pelatihan secara berkala untuk 

meningkatakan kualitas penelitian dan sistem pengelolaan untuk menjamin mutu 

penelitian 

6. Ketua LPPM wajib menyelanggarakan kegiatan desiminasi internal hasil penelitian 

dosen minimum satu kali dalam satu tahun akademik 

7. Rektor, Ketua LPPM, Dekan, dan Ketua Program Studi dengan bantuan tim penjaminan 

mutu harus melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan 
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pencapaian target RIP pada setiap jangka waktu tertentu, serta menetapkan tindak lanjut 

untuk peningkatan kualitas yang berkelanjutan 

 

5. STRATEGI 

e. Rektor dan/atau Ketua LPPM menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya 

pencapaian standar tersebut. 

f. Rektor dan/atau Ketua LPPM mengimplementasikan standar pengelolaan penelitian 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan penelitian dalam rangka pemenuhan kuantitas dan kualitas 

penelitian. 

g. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian 

standar pengelolaan penelitian di Universitas Merdeka Surabaya 

 

6. INDIKATOR DAN CARA PENGUKURAN 

 

NO INDIKATOR CARA PENGUKURAN 

1 

Terbentuknya Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LPPM) 

Terbentuknya LPPM beserta struktur 

organisasinya melalui SK Rektor di tingkat 

Universitas dan Fakultas 

2 

Tersusunnya Rencana Induk 

Penelitian (RIP) Universitas 

Merdeka Surabaya 

Adanya dokumen RIP Universitas Merdeka 

Surabaya yang sesuai dengan Renstra Universitas 

3 
Tersusunnya pedoman 

penelitian  

Adanya pedoman dan sistem penjaminan mutu 

penelitian dan bukti pelaksanaan penelitian, 

pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penelitian 

4 
Terdapat fasilitas pengurusan 

HKI 

LPPM Universitas memfasilitasi untuk 

pembentukan Sentra HKI (Hak cipta) bagi dosen 

peneliti dan mahasiswa 

5 Terdapat fasilitas penelitian 

Universitas menyediakan fasilitas pendanaan 

untuk melakukan penelitian bagi dosen peneliti 

 

 

 

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Rektor 

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

3. Dekan 

4. Ketua Program Studi 

5. Ka. Laboratorium 

6. Dosen Peneliti 

7. Mahasiswa 
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8. DOKUMEN TERKAIT 

1. Renstra Universitas Merdeka Surabaya. 

2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Merdeka Surabaya. 

3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Merdeka Surabaya. 

4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Merdeka Surabaya. 

5. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Merdeka Surabaya. 

6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Merdeka Surabaya. 

7. Formulir Audit Penelitian di Universitas Merdeka Surabaya. 

 

9. REFERENSI 

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 

3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi. 

4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

 

PENUTUP 

Demikian Standar Pengelolaan Penelitian ini dibuat.  Semoga dapat memberikan 

manfaat dan kontribusi untuk pengembangan pembuatan standar-standar penelitian yang lain.  
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1. VISI DAN MISI 

Visi: 

 Tahun 2016 menjadi teaching university; 

 Tahun 2021 menjadi exellent teaching university; 

 Tahun 2026 menjadi pre-research university; 

 Tahun 2031 menjadi research university 

Serta merupakan perguruan tinggi yang mandiri dan unggul dalam mengembangkan 

sumber daya manusia melalui penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

dilandasi nilai-nilai kebangsaan. 

 

Misi: 

1. Meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang efektif dan efisien 

2. Memberdayakan sumberdaya organisasi secara optimal, meningkatkan kemampuan 

sarana dan prasarana dengan didukung oleh teknologi dan keuangan, dan meningkatkan 

kerjasama dengan pihak lain untuk menjamin daya guna dan hasil guna Perguruan 

Tinggi 

3. Meningkatkan peran Perguruan Tinggi yang berhubungan dengan Pemberdayaan 

Masyarakat 

 

2. RASIONAL 

Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya penelitian 

yang bermutu dan berkelanjutan. Universitas Merdeka Surabaya wajib menyediakan 

anggaran yang memadai agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik dan 

bermutu sesuai dengan Visi dan Misi Universitas. Oleh karena itu, Universitas Merdeka 

Surabaya menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan 

mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Tercapainya standar pendanaan dan 

pembiayaan penelitian menunjukan produktivitas dan efektivitas institusi dalam 

menghasilkan karya-karya penelitian secara berkelanjutan. Sesuai dengan 

Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pendanaan dan pembiayaan tersebut 

harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses 

penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian serta standar 

pengelolaan penelitian. 
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3. DEFINISI ISTILAH 

a. Pimpinan Universitas adalah: unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Pembantu 

Rektor serta ketua LPPM untuk tingkat universitas, Dekan dan pembantu Dekan untuk 

tingkat fakultas, Ketua dan Sekretaris untuk program studi. 

b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

c. Dana Penelitian Internal adalah dana yang disediakan oleh unsur pengelola untuk 

membiayai penelitian yang dilakukan oleh dosen. 

d. Dana Pengelolaan Penelitian adalah dana yang disediakan oleh unsur pengelola 

untuk membiayai manajemen penelitian, insentif kekayaan intelektual, peningakatan 

kapasitas peneliti   

 

4. PERNYATAAN ISI STANDAR 

a. Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar pendanaan dan 

pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme 

pendanaan dan pembiayaan penelitian. 

b. Pimpinan Universitas wajib menyediakan dan mengalokasikan dana penelitian internal 

yang bersumber dari PNBP. 

c. Ketua LPPM wajib mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari 

pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau 

dana dari masyarakat. 

d. Ketua LPPM wajib mendorong peneliti untuk mendapatkan dana penelitian eksternal. 

e. Ketua LPPM wajib mengalokasikan dana penelitian untuk membiayai: 

 perencanaan penelitian 

 pelaksanaan penelitian 

 pengendalian penelitian 

 pemantauan dan evaluasi penelitian 

 pelaporan hasil penelitian  

 diseminasi hasil penelitian 

f. Pimpinan Universitas wajib mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan 

penelitian berdasarkan ketentuan di universitas. 

g. Pimpinan Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian. 

h. Ketua LPPM wajib mengalokasikan dana pengelolaan penelitian sebagaimana 

dimaksud pada poin (7) digunakan untuk membiayai: 
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i. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan 

evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian  

ii. peningkatan kapasitas peneliti  

j. Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI). 

  

5. STRATEGI 

a. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, dan Lembaga menyusun dan 

menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut. 

b. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, dan Program Studi mengimplementasikan 

kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan penelitian yang mengacu kepada standar hasil penelitian, standar isi 

penelitian, standar proses penelitian dan standar penilaian penelitian. 

c. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat 

ketercapaian pemenuhan standar peneliti di Universitas Udayana. 

 

6. INDIKATOR DAN CARA PENGUKURAN 

 

NO INDIKATOR CARA PENGUKURAN 

1 
Peningkatan kompetensi 

peneliti 

Presentase jumlah dosen aktif, tetap, dan 

berlatar belakang S2 lebih besar atau sama 

dengan 75% menyusun usulan penelitian 

2 
Peningkatan kualitas dan 

kuantitas penelitian 

Jumlah penelitian tiap tahun dan penerima 

hibah dana penelitian dari institusi di luar 

Universitas Merdeka 

3 
Pemegang kekayaan intelektual 

(HKI), paten 

Peningkatan jumlah dosen yang memliki hak 

kekayaan intelektual (HKI), paten 

4 
Adanya penggunaan dana 

penelitian  

Terdapat penggunaan dana penelitian tingkat 

Universitas, Fakultas dan program Studi  

 

 

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Rektor 

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 

3. Dekan 

4. Kepala Program Studi 

5. Dosen Peneliti 

6. Mahasiswa 
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8. DOKUMEN TERKAIT 

1. Renstra Universitas Merdeka Surabaya. 

2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Merdeka Surabaya. 

3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Merdeka Surabaya. 

4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Merdeka Surabaya. 

5. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Merdeka Surabaya. 

6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Merdeka Surabaya. 

7. Formulir Audit Penelitian di Universitas Merdeka Surabaya. 

 

9. REFERENSI 

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 

3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi. 

4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

 

PENUTUP 

Demikian Standar Pembiayaan Penelitian ini dibuat.  Semoga dapat memberikan 

manfaat dan kontribusi untuk pengembangan pembuatan standar-standar penelitian yang lain.  

 

 

 


