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A. Daftar Istilah  

a. CPL: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan 

sebuah program studi 

b. KKNI: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan 

kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, 

menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan 

dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang 

disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI disebut juga 

sebagai Qualification Framework (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia No. 8 Tahun 2012. 

c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat 

LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok 

dan fungsi Billfath di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

d. SNP: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem 

pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

e. SKL: Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan 

pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. 

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

materi penelitian 

g. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari 

penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang 

menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan 

mutu kehidupan manusia; 

h. Tingkat Kesiapterapan Teknologi (Technology Readiness Level) yang selanjutnya 

disingkat dengan TKT adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu 

Isi penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis 

dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri 

maupun masyarakat 
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B. Rasional 

Standar Isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu Isi penelitian. Isi 

penelitian merupakan kedalaman dan keluasan materi penelitian yang akan dikaji 

oleh peneliti untuk pengembangan iptek dan / atau seni. Bidang fokus penelitian yang 

dikembangkan oleh RisBang (Riset dan Pengembangan) Kementerian Riset, Teknologi, 

dan Pendidikan Tinggi harus dilaksanakan oleh seluruh peneliti yang berasal dari 

Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, dan / atau masyarakat. Billfath sebagai salah 

satu perguruan tinggi yang memiliki empat jenis keahlian, yaitu pendidikan, sains, 

teknik, dan hukum harus melaksanakan dan mengembangkan penelitian sesuai 

dengan bidang disiplin ilmunya. Penelitian dimaksudkan selain berorientasi terhadap 

luaran penelitian, yaitu penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, 

kaidah, model, atau postulat baru dan/atau inovasi serta pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dunia 

pendidikan, dan perbaikan hukum di Indonesia, juga harus mendukung tercapaianya 

Capaian Pembelajaran Lulusan. 

 
C. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian 

NS Pernyataan Standar Pernyataan Isi Standar 

1 Billfath harus mengarahkan 

hasil penelitian dalam 

rangka mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing 

bangsa 

Pernyataan tersebut dinyatakan sebagai berikut: 

1) Hasil penelitian merupakan semua luaran yang 

dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai 

otonomi keilmuan dan budaya akademik. 

2) Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi 

ketentuan pada point 1 di atas, capaian 

pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di 

Billfath. 

2 Billfath memfasilitasi Hasil 

penelitian yang tidak bersifat 

rahasia, tidak mengganggu 

dan/atau tidak 

membahayakan kepentingan 

umum atau nasional untuk 

disebarluaskan dengan cara 

diseminarkan, 

dipublikasikan, dipatenkan, 

dan/atau 

cara lain yang dapat 

Pernyataan tersebut dinyatakan sebagai berikut: 

1) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia 

dan/atau membahayakan kepentingan umum 

wajib disebarluaskan dalam bentuk salah satu 

berikut ini: 

a. Publikasi ilmiah dalam: jurnal internasional, 

jurnal nasional terakreditasi, dan atau jurnal 

nasional. 

b. Pemakalah dalam temu ilmiah: internasional, 

nasional, dan/atau lokal 

c. Invited speaker dalam temu ilmiah: 
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digunakan untuk 

menyampaikan hasil 

penelitian kepada 

masyarakat 

internasional, nasional, dan/atau lokal 

d. Hak kekayaan intelektual dalam bentuk: Paten, 

paten sederhana, hak cipta, 

merek dagang, rahasia dagang, desain produk 

industri. 

e. Teknologi Tepat Guna 

f. Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ 

Rekayasa Sosial 

g. Buku ajar ber ISBN 

h. Jumlah dana tambahan dari hasil kerjasama 

penelitian 

2) Hasil Penelitian Dasar dalam skema Penelitian 

Berbasis Kompetensi adalah: Artikel dimuat di 

jurnal ilmiah nasional bereputasi sekurang-

kurangnya satu judul per tahun 

3) Hasil Penelitian Terapan dalam skema Penelitian 

Strategis Naional adalah: HKI, TTG, metode, blue 

print, purwarupa, sistem, kebijakan atau model 

yang bersifat strategis dan berskala nasional 

4) Hasil Penelitian Terapan dalam skema Penelitian 

Penciptaan dan Penyajian Seni adalah: 

a. HKI penciptaan dan penyajian seni diwajibkan 

menghasilkan luaran karya cipta seni yang 

dipertunjukkan, dipamerkan, atau ditayangkan 

di tingkat lokal, regional, nasional, maupun 

internasional  

b. Buku dokumentasi 

5) Hasil Penelitian Terapan dalam skema Penelitian 

Unggulan Strategis Nasional adalah: HKI, Produk 

teknologi/rekayasa sosial bersifat strategis dan 

berskala nasional siap diterapkan 

6) Hasil Penelitidan dalam skema Penelitian Dosen 

Pemula adalah: Artikel ilmiah di jurnal nasional 

tidak terakreditasi 

7) Hasil Penelitian dalam skema Penelitian 

Kerjasama antar Perguruan Tinggi adalah: 

Artikel dimuat di jurnal ilmiah nasional atau 

internasional sekurang-kurangnya satu judul per 

tahun 

8) Hasil penelitian dalam skema penelitian unggulan 

perguruan tinggi adalah: Publikasi di jurnal 

nasional bereputasi sebanyak satu artikel per 

tahun 
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9) Hasil penelitian dalam skema penelitian terapan 

unggulan perguruan tinggi adalah: HKI, TTG, 

metode, blue print, purwarupa, sistem, kebijakan 

atau model sesuai yang tercantum pada Renstra 

PT 

10) Hasil penelitian dalam skema penelitian 

pengembangan unggulan perguruan 

tinggi adalah: HKI, TTG, metode, blue print, 

purwarupa, sistem, kebijakan atau model yang 

siap diterapkan sesuai yang tercantum pada 

Renstra PT 

3 Program Studi menetapkan 

hasil penelitian mahasiswa 

dalam memenuhi kaidah dan 

metode ilmiah sesuai 

otonomi keilmuan dan 

budaya akademik, memenuhi 

capaian pembelajaran sesuai 

dengan level KKNI, dan 

ketentuan peraturan 

akademik 

Pernyataan tersebut, dinyatakan sebagai berikut: 

Untuk mahasiswa program sarjana atau Sarjana 

Terapan. 

1) Penelitian merupakan kemampuan mengkaji 

implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 

etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, 

gagasan, desain atau kritik seni, 

2) Penelitian hasil kajiannya disusun secara 

deskripsi saintifik dalam bentuk skripsi 

atau laporan tugas akhir, 

3) Penelitian diuanggah dalam laman Billfath yaitu 

billfath.ac.id. 

4) Penelitian harus didokumentasikan, disimpan, 

diamankan, dan dapat ditemukan kembali data 

untuk menjamin kesahihan, 

5) Penelitian dilakukan dengan berdasarkan 

prinsip tidak melakukan plagiasi. 

4 Billfath menetapkan tingkat 

kematangan hasil penelitian 

mengacu pada Tingkat 

Kesiapan Teknologi (TKT) 

dengan skala 1-9 

Pernyataan tersebut: 

Semua hasil penelitian dasar diukur tingkat 

kematangan hasil dengan TKT-1 sampai dengan 

TKT-3: 

1) TKT-1 yaitu Prinsip dasar dari suatu teknologi 

telah diteliti, dengan deskripsi kesiapan 

sebagai berikut: 

a. Telah ditentukan asumsi dan hukum dasar 

yang akan digunakan pada teknologi yang 

akan dikembangkan. 

b. Telah dilakukan studi literature, baik teori 

atau empiris dari penelitian terdahulu, 
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tentang prinsip dasar teknologi yang akan 

dikembangkan. 

c. Jika ada, hipotesis penelitian telah 

diformulasikan. 

2) TKT-2 yaitu Konsep teknologi dan aplikasi telah 

di formulasikan, dengan deskripsi 

kesiapan sebagai berikut: 

a. Telah teridentifikasi peralatan dan sistem 

yang akan digunakan. 

b. Telah teridentifikasi dari studi literatur 

(teoritis/empiris) bahwa teknologi yang 

akan dikembangkan memungkinkan untuk 

diterapkan. 

c. Telah teridentifikasi desain secara teoritis dan 

empiris. 

d. Telah diketahui elemen-elemen dasar dari 

teknologi yang akan dikembangkan. 

e. Telah dikuasai dan dipahami karakterisasi 

komponen teknologi yang akan 

dikembangkan. 

f. Telah diprediksi kinerja dari masing-masing 

elemen penyusun teknologi yang akan 

dikembangkan. 

g. Telah dilakukan analisis awal menunjukkan 

bahwa fungsi utama yang dibutuhkan dapat 

bekerja dengan baik. 

h. Telah dibuat model dan dilakukan simulasi 

untuk menguji kebenaran prinsip dasar. 

i. Telah dilakukan penelitian analitik untuk 

menguji kebenaran prinsip dasarnya. 

j. Telah dilakukan pengujian bahwa komponen-

komponen teknologi yang akan 

dikembangkan, secara terpisah dapat bekerja 

dengan baik. 

k. Telah dilakukan pengujian bahwa peralatan 

yang digunakan sudah valid dan reliabel. 

l. Telah diketahui tahapan eksperimen yang 

akan dilakukan 

3) TKT-3 yaitu Konsep dan karakteristik penting 

dari suatu teknologi telah dibuktikan secara 

analitis dan eksperimental, dengan deskripsi 

kesiapan sebagai berikut: 

a. Telah dilakukan studi analitik mendukung 
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prediksi kinerja elemen-elemen teknologi. 

b. Telah diidentifikasi dan diprediksi 

karakteri/sifat dan kapasitas unjuk kerja 

sistem dasar. 

c. Telah dilakukan percobaan laboratorium 

untuk menguji kelayakan penerapan 

teknologi tersebut. 

d. Telah dilakukan pemodelan dan simulasi 

mendukung prediksi kemampuan elemen-

elemen Teknologi. 

e. Telah dilakukan pengembangan teknologi 

tersebut dengan langkah awal menggunakan 

model matematik sangat dimungkinkan dan 

dapat disimulasikan. 

f. Telah dilakukan penelitian laboratorium 

untuk memprediksi kinerja tiap elemen 

Teknologi. 

g. Secara teoritis, empiris dan eksperimen telah 

diketahui komponen2 sistem teknologi tsb 

dpt bekerja dgn baik. 

h. Telah dilakukan penelitian di laboratorium 

dengan menggunakan data dummy. 

i. Telah diperoleh hasil bahwa teknologi layak 

secara ilmiah (studi analitik, model / simulasi, 

eksperimen)  

Semua hasil penelitian terapan diukur tingkat 

kematangan hasil dengan TKT-4 sampai dengan 

TKT-6: 

4) TKT-4 yaitu Komponen teknologi telah divalidasi 

dalam lingkungan laboratorium, dengan 

deskripsi kesiapan sebagai berikut: 

a. Telah dilakukan test laboratorium komponen-

komponen secara terpisah. 

b. Persyaratan sistem untuk aplikasi menurut 

pengguna telah diketahui (keinginan adopter). 

c. Hasil percobaan laboratorium terhadap setiap 

komponen menunjukkan bahwa setiap 

komponen dapat beroperasi. 

d. Telah dilakukan percobaan fungsi utama 

teknologi dalam lingkungan yang relevan. 

e. Purwarupa teknologi skala laboratorium telah 

dibuat 

f. Penelitian integrasi komponen telah dimulai. 
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g. Proses ‘kunci’ untuk manufakturnya telah 

diidentifikasi dan dikaji di laboratorium. 

h. Integrasi sistem teknologi dan rancang 

bangun skala laboratorium telah selesai 

(low fidelity). 

5) TKT-5, yaitu Komponen teknologi telah 

divalidasi dalam lingkungan yang relevan, 

dengan deskripsi kesiapan sebagai berikut: 

a. Persiapan produksi perangkat keras telah 

dilakukan. 

b. Telah dilakukan penelitian pasar (marketing 

research) dan penelitian laboratorium utk 

memilih proses fabrikasi. 

c. Purwarupa telah dibuat. 

d. Peralatan dan mesin pendukung telah 

diujicoba dalam laboratorium. 

e. Integrasi sistem telah selesai dengan tingkat 

akurasi tinggi (high fidelity), siap diuji pada 

lingkungan nyata/simulasi. 

f. Telah dilakukan peningkatan akurasi (fidelity) 

sistem purwarupa. 

g. Telah dilakukan modifikasi kondisi 

laboratorium sehingga mirip dengan 

lingkungan yang sesungguhnya. 

h. Proses produksi telah dinilai (review) oleh 

bagian manufaktur. 

6) TKT-6, yaitu Model atau Purwarupa telah diuji 

dalam lingkungan yang relevan, dengan 

deskripsi kesiapan sebagai berikut: 

a. Kondisi lingkungan operasi sesungguhnya 

telah diketahui. 

b. Kebutuhan investasi untuk peralatan dan 

proses pabrikasi telah teridentifikasi. 

c. Machinary and System (M & S) untuk kinerja 

sistem teknologi pada lingkungan operasi. 

d. Bagian manufaktur/ pabrikasi menyetujui dan 

menerima hasil pengujian laboratorium. 

e. Purwarupa telah teruji dengan akurasi/ 

fidelitas laboratorium yg tinggi pada simulasi 

lingkungan operasional (lingkungan 

sebenarnya). 

f. Hasil Uji membuktikan layak secara teknis 

(engineering feasibility). 
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Semua hasil penelitian pengembangan diukur 

tingkat kematangan hasil dengan TKT-7 

sampai dengan TKT-9: 

7) TKT-7, yaitu Purwarupa telah diuji dalam 

lingkungan sebenarnya, dengan deskripsi 

kesiapan sebagai berikut: 

a. Peralatan, proses, metode dan desain teknik 

telah diidentifikasi. 

b. Proses dan prosedur fabrikasi peralatan mulai 

diujicobakan. 

c. Perlengkapan proses dan peralatan 

test/inspeksi diujicobakan di dalam 

lingkungan produksi. 

d. Draf gambar desain telah lengkap. 

e. Peralatan, proses, metode dan desain teknik 

telah dikembangkan dan mulai diujicobakan. 

f. Perhitungan perkiraan biaya telah divalidasi 

(design to cost). 

g. Proses fabrikasi secara umum telah dipahami 

dengan baik. 

h. Hampir semua fungsi dapat berjalan dalam 

lingkungan/kondisi operasi. 

i. Purwarupa lengkap telah didemonstrasikan 

pada simulasi lingkungan 

operasional. 

j. Purwarupa sistem telah teruji pada ujicoba 

lapangan. 

k. Siap untuk produksi awal (Low Rate Initial 

Production- LRIP). 

8) TKT-8, yaitu Sistem Teknologi telah lengkap dan 

memenuhi syarat (qualified), dengan deskripsi 

kesiapan sebagai berikut: 

a. Bentuk, kesesuaian dan fungsi komponen 

kompatibel dengan sistem operasi. 

b. Mesin dan peralatan telah diuji dalam 

lingkungan produksi. 

c. Diagram akhir selesai dibuat. 

d. Proses fabrikasi diujicobakan pada skala 

percontohan (pilot-line atau LRIP). 

e. Uji proses fabrikasi menunjukkan hasil dan 

tingkat produktifitas yang dapat diterima. 

f. Uji seluruh fungsi dilakukan dalam simulasi 

lingkungan operasi. 
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g. Semua bahan/ material dan peralatan 

tersedia untuk digunakan dalam produksi. 

h. Sistem memenuhi kualifikasi melalui test dan 

evaluasi. 

i. Siap untuk produksi skala penuh (kapasitas 

penuh). 

9) TKT-9, yaitu Teknologi benarbenar teruji/ 

terbukti melalui keberhasilan pengoperasian, 

dengan deskripsi kesiapan sebagai berikut: 

a. Konsep operasional telah benar-benar dapat 

diterapkan. 

b. Perkiraan investasi teknologi sudah dibuat. 

c. Tidak ada perubahan desain yang signifikan. 

d. Teknologi telah teruji pada kondisi 

sebenarnya. 

e. Produktivitas telah stabil. 

f. Semua dokumentasi telah lengkap. 

g. Telah dilakukan estimasi harga produksi 

dibandingkan competitor. 

h. Teknologi kompetitor telah diketahui. 

 

 

D. Strategi Pelaksanaan SPMI 

a. Pelatihan bagi dosen dalam penyusunan proposal penelitian 

b. Terdapat buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi 

peneilitian 
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E. Indikator Ketercapaian Standar SPMI 
 

No Pernyataan Standar Indikator 
Target 

Measures Dokumen 
2017/2018 2018/2019 2020/2021 2021/2022 

1 Billfath harus 

mengarahkan hasil 

penelitian dalam 

rangka 

mengembangkan 

ilmu pengetahuan 

dan teknologi, serta 

meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat dan daya 

saing bangsa 

 Hasil penelitian harus 

selaras dengan visi 

dan misi Billfath 

20% 25% 30% 35% Jumlah Dosen 

X jumlah 

publikasi 

 Standar isi 
penelitian; 

 standar 
proses 
penelitian; 

 standar 
penilaian 
penelitian 

 standar 
peneliti; 

 standar 
sarana dan 
prasarana 
penelitian; 

 standar 
pengelolaan 
penelitian, dan 

 standar 
pembiayaan 
penelitian 

2 Billfath memfasilitasi 

Hasil penelitian yang 

tidak bersifat rahasia, 

tidak mengganggu 

dan/atau tidak 

membahayakan 

kepentingan umum 

atau nasional untuk 

disebarluaskan 

dengan cara 

diseminarkan, 

dipublikasikan, 

dipatenkan, dan/atau 

cara lain yang dapat 

 Dosen sebagai 

peneliti memperoleh 

informasi jadwal 

pelaksanaan 

penelitian 

20% 25% 30% 35% Jumlah Dosen 

X jumlah 

publikasi 

 LPPM 

mendokumentasikan 

proses 

asesmen/penilaian 

hasil dari proses 

penelitian  

20% 25% 30% 35% Jumlah Dosen 

X jumlah 

publikasi 

 Hasil penelitian 

digaransikan dapat 

terukur melalui 

20% 25% 30% 35% Jumlah Dosen 

X jumlah 

publikasi 
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digunakan untuk 

menyampaikan hasil 

penelitian kepada 

masyarakat 

loogook penelitian 

 

3 Program Studi 

menetapkan hasil 

penelitian 

mahasiswa dalam 

memenuhi kaidah 

dan metode ilmiah 

sesuai otonomi 

keilmuan dan budaya 

akademik, memenuhi 

capaian 

pembelajaran sesuai 

dengan level KKNI, 

dan ketentuan 

peraturan akademik 

 Program studi 

mendokumentasikan 

proses penelitian 

yang dilakukan oleh 

mahasiswa 

 

 

 10% 15% 20% Jumlah 

Peneliti X 

jumlah 

publikasi 

4 Billfath menetapkan 

tingkat kematangan 

hasil penelitian 

mengacu pada 

Tingkat Kesiapan 

Teknologi (TKT) 

dengan skala 1-9 

 LPPM melibatkan 

stakeholder dalam 

merumuskan hasil 

penelitian  

     

 LPPM melakukan 

tindak lanjut dari 

hasil evaluasi proses 

penelitian 
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F. Pihak yang Bertanggungjawab 

a. Wakil Rektor I 

b. Ketua Lembaga Penelititian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

c. Kepala Pusat Studi 

d. Dekan 

e. Kepala Departemen 

f. Kepala Program Studi 

g. Kepal Laboratorium 
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