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A. Daftar Istilah  

a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah 

secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan 

dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi 

dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

b. Standar sarana dan prasarana, yaitu sarana dan prasarana penelitian yang 

memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan 

didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, 

serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral danetika; 

c. Etika Penelitian adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan 

penelitian dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan 

santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun. 

 
 
B. Rasional 

Agar mencapai visi dan misi dari Universitas Billfath, yaitu menjadi universitas yang 

unggul dalam riset terapan, maka perlu dibentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat (LPPM). LPPM dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, 

memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk 

mendukung penelitian. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas 

penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi 

maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka 

Universitas Billfath melalui LPM menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian 

yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan 

fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya 

bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitaspenelitian. 

 
C. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 

NS Pernyataan Standar Pernyataan Isi Standar 

1 LPPM harus menyediakan 

sarana dan prasarana yang 

menunjang isi dan proses 

penelitian dalam rangka 

memenuhi hasil penelitian 

yang dilakukan oleh dosen 

1) Universitas menetapkan bahwa penelitian harus 

dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni 

2) Universitas menetakan strategi, kebijakan, dan 

prioritas penelitian harus sesuai dengan misi dan 

tujuan Universitas.  
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2 LPPM harus memfasilitasi 

para dosen sesuai dengan 

bidang keilmuan, proses 

pembelajaran, dan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

1) LPPM menetapkan baku mutu sarana dan 

prasarana penelitian dengan mengacu pada baku 

mutu sarana dan prasarana penelitian nasional 

serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan 

etika dalam bidangnya masing-masing.  

2) LPPM menetapkan bahwa pengelolaan ppenelitian 

harus mudah diakses oleh seluruh dosen. 

3)  LPPM menetapkan bahwa penelitian harus 

melibatkan peran serta mahasiswa. 

4) LPPM menetapkan bahwa penelitian harus 

meliputi penelitian dasar dan terapan  

3 Sarana dan prasarana yang 

disediakan harus memenuhi 

standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan 

peneliti, masyarakat, dan 

lingkungan. 

Bentuk kegiatan penelitian berdasarkan sarana dan 
prasarana bentuk penelitian yang dikelola LPPM 
terdiri dari penelitian swadana, kompetisi dan 
penelitian kerja sama. 

1) Penelitian swadana adalah penelitian yang 
dilakukan oleh dosen atau sekelompok dosen yang 
dilakukan secara mandiri 

2) Penelitian kompetisi dibedakan menjadi dua: 
kompetisi yang bersifat internal dan eksternal. 
a. Kompetisi internal adalah penelitian yang 

dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa atau 
sekelompok dosen dan atau sekelompok 
mahasiswa yang sumber dananya berasal dari 
Yayasan. 

b. Kompetisi eksternal adalah penelitian yang 
dilakukan oleh dosen dan atau 
mahasiswa atau sekelompok dosen dan atau 
sekelompok mahasiswa yang 
sumber dananya berasal dari luar Yayasan 
Pondok Pesantren Al-Fattah seperti; DP2M 
DIKTI, Kementrian RISTEK, Dinas Pendidikan 
Propinsi dan Lembaga lainnya. 

3) Penelitian kerjasama adalah penelitian yang 
dilakukan oleh dosen atau sekelompok dosen 
melalui kerjasama dengan pihak-pihak di luar 
Universitas Billfath 
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D. Strategi Pelaksanaan SPMI 

a. Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana 

pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat 

universitas. 

b. Dekan, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan 

perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat Fakultas, dan program 

studi. 

c. Sekurang-kurangnya setahun sekali diadakan pelatihan menulis artikel ilmiah dan 

hasilhasil penelitian. 
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d. Indikator Ketercapaian Standar SPMI 
 

No Pernyataan Standar Indikator 
Target 

Measures Dokumen 
2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/22 

1 LPPM harus 

menyediakan sarana 

dan prasarana yang 

menunjang isi dan 

proses penelitian 

dalam rangka 

memenuhi hasil 

penelitian yang 

dilakukan oleh dosen 

 Tersedianya sarana dan 

prasarana yang 

menunjang penelitian 

5% 6% 10% 15%   Standar isi 
penelitian; 

 standar 
proses 
penelitian; 

 standar 
penilaian 
penelitian 

 standar 
peneliti; 

 standar 
sarana dan 
prasarana 
penelitian; 

 standar 
pengelolaan 
penelitian, 
dan 

 standar 
pembiayaan 
penelitian 

2 LPPM harus 

memfasilitasi para 

dosen sesuai dengan 

bidang keilmuan, 

proses 

pembelajaran, dan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

 LPPM memfasilitasi 

para dosen berkaitan 

dengan Tridharma 

 Jumlah publikasi hasil 

penelitian semakin 

meningkat 

10% 20% 30% 40%  

3 Sarana dan 

prasarana yang 

disediakan harus 

memenuhi standar 

mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan 

keamanan peneliti, 

 Universitas 

meningkatkan 

ketersediaan sarana 

dan prasarana 

penunjang penelitian 

25% 30% 35% 40% - 
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masyarakat, dan 

lingkungan. 
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e. 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 

 

f. 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 


