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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 proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian 

yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 

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 

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal merupakan kriteria minimal 

penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian terhadap proses penelitian 

dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan 

penelitian. Monitoring dan evaluasi penelitian dapat dilakukan melalui: pemeriksaaan 

terhadap 1) catatan kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan 

perjanjian penelitian, 2) laporan kemajuan, dan 3) laporan akhir tahun atau laporan 

akhir. Penilaian terhadap hasil penelitian dapat dilakukan melalui pemeriksanaan: 

luaran penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah, HKI, makalah yang diseminarkan, 

teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain atau dokumen bukti 

luaran. Penilaian terhadap proses dapat digunakan untuk mengurangi resiko 

kegagalan proses, sedangkan penilaian hasil penelitian dapat digunakan untuk 

evaluasi terhadap: kesiapan terapan, pengembangan kegiatan riset, ketercapaian CPL 

 

 
C. Pernyataan Isi Standar Prenilaian Penelitian  

NS Pernyataan Standar Pernyataan Isi Standar 

1 Penilaian terhadap proses dan 

hasil penelitian dilakukan 

secara terintegrasi 

dengan menggunakan 

prinsip-prinsip penilaian. 

Prinsip dalam penilaian proses dan hasil penelitian 

adalah: 

a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk 

memotivasi peneliti agar terus meningkatkan 

mutu penelitiannya; 

b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan 

kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; 

c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian 

yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur 

yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan 

d. transparan, yang merupakan penilaian yang 

prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses 

oleh semua pemangku kepentingan. 

2 Penilaian terhadap proses dan 

hasil penelitian harus dengan 

memperhatikan kesesuaian 

dengan standar hasil, standar 

isi, dan standar proses 

penelitian 

Penilaian terhadap proses penelitian: dengan 

menggunakan rubrik untuk kriteria: 

a. kesesuaian materi penelitian dengan materi pada 

proposal penelitian 

b. kesesuaian waktu penelitian dengan waktu yang 

direncanakan dalam proposal penelitian 

c. kesesuaian luaran penelitian dengan luaran yang 

dijanjikan dalam proposal penelitian. 
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3 Penilaian terhadap proses dan 

hasil penelitian dilakukan 

dengan menggunakan metode 

dan instrumen yang relevan, 

akuntabel, dan dapat 

mewakili ukuran 

ketercapaian kinerja 

proses serta pencapaian 

kinerja hasil penelitian. 

Penilaian terhadap penelitian, dalam skema 

penelitian: 

1) Penelitian Dasar  

a. temuan yang ditargetkan yaitu gejala atau 

kaidah, metode, teori, atau antisipasi yang 

mempunyai kontribusi mendasar pada bidang 

ilmu dengan penekanan pada gagasan 

fundamental dan orisinal untuk mendukung 

pengembangan iptek. 

b. Hasil luaran, dalam bentuk: 

a) Publikasi ilmiah (jurnal internasional jurnal 

nasional terakreditasi) dengan kategori: 

Tidak ada luaran, draf, submitted, reviewed, 

accepted, atau published 

b) Pemakalah dalam temu ilmiah 

(internasional, nasional); Invited speaker 

dalam temu ilmiah (internaisonal, nasional); 

visiting lecturer (internasional), dengan 

kategori: Tidak ada luaran, draf, terdaftar, 

atau sudah dilaksanakan 

c) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Paten, 

paten sederhana, hak cipta, merek dagang, 

rahasia dagang, desain produk industri, 

dengan kategori: Tidak ada luaran, draf, 

terdaftar, atau granted 

d) Teknologi Tepat Guna, 

Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ 

Rekayasa Sosial,  dengan kategori: Tidak ada 

luaran, draf, produk, atau penerapan untuk 

e) Buku ajar ber ISBN, dengan kategori: Tidak 

ada luaran, draf, proses editing, atau 

sudah terbit 

4 Penilaian penelitian yang 

dilaksanakan oleh 

mahasiswa dalam rangka 

penyusunan laporan tugas 

akhir, skripsi berdasarkan 

ketentuan peraturan di 

perguruan tinggi. 

Penilaian penelitian dalam Tugas Akhir/skripsi, 

tesis, menggunakan instrumen: rubrik ketercapaian 

CP Lulusan 
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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 2019/2020 2020/2021 2021/2022 
1 Penelitian 

dilakukan 

melalui 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

evaluasi dan 

pelaporan 

 Hasil penelitian 

selaras dengan visi 

dan misi Billfath 

Selaras  Selaras  Selaras  Selaras    Standar isi 
penelitian; 

 standar 
proses 
penelitian; 

 standar 
penilaian 
penelitian 

 standar 
peneliti; 

 standar 
sarana dan 
prasarana 
penelitian; 

 standar 
pengelolaan 
penelitian, 
dan 

 standar 
pembiayaan 
penelitian 

2 Peneliti 

melakukan 

kegiatan 

penelitian 

dengan 

kaidah dan 

metode 

ilmiah secara 

sistematis 

sesuai 

dengan 

otonomi 

keilmuan dan 

budaya 

akademik. 

 Hasil penelitian 

digaransikan dapat 

terukur melalui 

loogbook penelitian 

 Dosen sebagai 

peneliti 

memperoleh 

informasi jadwal 

pelaksanaan 

penelitian 

Terdokumentasi 

loogbook 

penelitian 

Terdokumentasi 
loogbook 
penelitian 

Terdokumentasi 
loogbook 
penelitian 

Terdokumentasi 
loogbook 
penelitian 

 

3 Penelitian 

yang 

dilakukan 

 LPPM melibatkan 

stakehoolder dalam 

merumuskan hasil 

Persentase 

TKT >4 

semakin 

- - - - 
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oleh 

mahasiswa 

harus 

memenuhi 

standar 

proses 

penelitian 

dan CPL, 

serta 

ketentauan 

peraturan 

akademik di 

Billfath 

penelitian  

 LPPM 

mendokumentasika

n proses asesmen 

atau penilaian hasil 

dari proses 

penelitian 

 LPPM melakukan 

tindak lanjut dari 

hasil evaluasi 

proses penelitian 

meningkat 

4 Kegiatan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh 

mahasiswa 

dinyatakan 

dalam 

besaran sks 

 program studi 

mendokumentasika

n proses penelitian 

yang dilakukan 

oleh mahasiswa 

10% 20% 30% 40% - 
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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 

 

G. Referensi  

a. UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  

c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia 

d. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, 

tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi 

e. Statuta Universitas Billfath 

f. Rencana Strategis (Renstra) Billfath 2017  


