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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 peneliti penelitian merupakan kriteria minimal tentang kemampuan 

peneliti untuk melaksanakan suatu 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 

hasil 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 

Agar proses pelaksanaan penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin 

terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan misi universitas, maka 

diperlukan patokan, ukuran, kriteria peneliti tertentu atau standar yang harus 

dipenuhi agar penelitianyang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 

maupun bagi bangsa. Untuk menunjang keberhasilan program penelitian selalu 

diperlukan pelaksana penelitian atau peneliti sesuai dengan kompetensinya, untuk 

itulah maka ditetapkan standar peneliti. 

 
C. Pernyataan Isi Standar Peneliti Penelitian  

NS Pernyataan Standar Pernyataan Isi Standar 

1 Setiap dosen wajib melakukan 

penelitian sebagai salah satu 

tugas pokok dari bagian 

tridharma perguruan tinggi  

a. Setiap dosen wajib menghasilkan satu karya 

ilmiah dalam satu tahun  

b. Setiap dosen wajib menerbitkan satu artikel di 

jurnal nasional akreditasi atau tidak terakreditasi 

2 Setiap dosen memiliki tingkat 

penguasaan penggunaan 

metode dan instrumen yang 

relevan, akuntabel, dan dapat 

mewakili ukuran 

ketercapaian kinerja 

proses serta pencapaian 

kinerja hasil penelitian. 

a. Setiap dosen telah menguasi metodelogi 

penelitian sesuai bidang keahliannya 

3 Dosen dengan jabatan sebagai 

ketua peneliti memiliki 

jabatan akademik minimal 

asisten ahli 

a. Setiap dosen telah memiliki jabatan akdemik 

minimal asisten ahli 

 

 

D. Strategi Pelaksanaan SPMI 

a. Pelatihan bagi dosen dalam penyusunan proposal penelitian 

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

peneilitian 

c. Tersedia MK dalam penyusunan proposal penelitian 

d. Dilakukan seminar proposal penelitian oleh mahasiswa sarjana 
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E. Indikator Ketercapaian Standar SPMI 
 

No Pernyataan Standar Indikator 
Target 

Measures Dokumen 
2018 2019 2020 2021 

1 Setiap dosen wajib 

melakukan penelitian 

sebagai salah satu 

tugas pokok dari 

bagian tridharma 

perguruan tinggi  

 Dosen wajib 

mengasilkan satu 

penelitian dalam satu 

tahun 

 Dosen wajib 

menerbitkan satu artikel 

di jurnal nasional 

terkareditasi ataupun 

tidak terakreditasi  

5% 10% 15% 20% Jumlah dosen 

x jumlah 

dokumen 

 Standar isi 
penelitian; 

 standar 
proses 
penelitian; 

 standar 
penilaian 
penelitian 

 standar 
peneliti; 

 standar 
sarana dan 
prasarana 
penelitian; 

 standar 
pengelolaan 
penelitian, dan 

 standar 
pembiayaan 
penelitian 

2 Setiap dosen memiliki 

tingkat penguasaan 

penggunaan metode 

dan instrumen yang 

relevan, akuntabel, 

dan dapat 

mewakili ukuran 

ketercapaian kinerja 

proses serta 

pencapaian kinerja 

hasil penelitian. 

 Dosen memiliki 

kemampuan dalam 

penggunaan metode dan 

instrumen yang relevan 

5% 10% 15% 20% Jumlah dosen 

x jumlah 

dokumen 

3 Dosen dengan jabatan 

sebagai ketua peneliti 

memiliki jabatan 

akademik minimal 

asisten ahli 

 Dosen wajib memiliki 

jabatan fungsional 

minimal asisten ahli 

5% 10% 15% 20% Jumlah dosen 

x jumlah 

dokumen 
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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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