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Kata Pengantar

Segala puji Bagi Allah SWT yang telah memberikan
nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga buku
Standar Mutu Internal Universitas Khairun (Unkhair) dapat
selesai. Keberadaan buku Standar Mutu Internal sangat
membantu Unkhair untuk mewujudkan visi dan misi
melalui ukuran dan kriteria yang spesifik. Kualifikasi
ukuran dan kriteria mengacu pada standar nasional
pendidikan yang setiap saat dapat dievaluasi dan
dikendalikan untuk meningkatkan mutu Pendidikan.
Standar Mutu Internal disusun berdasarkan kriteria yang
dibuat Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BANPT) yang diadaptasikan dengan kemampuan ril dan
karakteristik yang dimiliki Unkhair. Rencana strategis juga
digunakan sebagai referensi mewujudkan tahapan
capaian visi dan misi periode 2017–2021. Dengan adanya
standar SPMI-PT, akan menjadi tolok ukur dan
mendorong sivitas akademika Unkhair yang secara
berkelanjutan memenuhi standar mutu sesuai harapan
pemangku kepentingan.
Standar Mutu Internal Unkhair ditetapkan berdasarkan
visi dan misi yang akan diwujudkan dan sesuai kebutuhan
pemangku kepentingan. Agar dapat terukur dan
memenuhi
kriteria
maka
penyusunan
standar
menggunakan
pendekatan
Audience,
Bahavior,
Competence, dan Degree (ABCD). Pendekatan ABCD
akan menjelaskan subjek yang akan melakukan standar,
tindakan apa yang harus dilakukan, kemampuan yang
harus tercapai, dan memiliki ukuran target. Dengan
begitu, Standar Mutu Internal dapat menjadi acuan yang
terukur untuk revisi peraturan akademik, penyusunan
Manual Mutu Internal, Manual Prosedur dan Instrumen
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Audit Mutu Internal dan Standar Mutu Internal pada
tingkat Fakultas.
Kami sebagai Pimpinan Universitas memberikan
apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada tim
penyusun yang telah berupaya membuat Standar Mutu
Internal. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada
Senat Universitas yang telah memberikan saran dan kritik
bagi kesesuaian standar mutu. Keberadaan standar
tersebut menjadi bukti komitmen kita bersama sivitas
akademik untuk meningkatkan kesadaran mutu melalui
proses perbaikan yang berkelanjutan.

Rektor Universitas Khairun,

Prof. Dr. Husen Alting, SH., MH.
Nip 197203062001121002
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STANDAR
PENELITIAN

Penanggung Jawab
Proses
Nama

Jabatan

Tanda
tangan

Tanggal

1. Perumusan

Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM

17 Februari 2017

2. Pemeriksaan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Warek I

21 April 2017

3. Persetujuan

Prof. Husen Alting, SH., MH.

Rektor

28 April 2017

4. Penetapan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Ketua Senat
Universitas

22 Juni 2017

5. Pengendalian

Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM
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1. Visi dan Misi
Universitas Khairun

Visi:
“Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni, berbasis kepulauan dan
kemajemukan
bagi
kesejahteraan
dan
kemanusiaan”.
Misi:
1. Menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak
mulia, berbudaya, bersemangat ilmiah, dan
menguasai serta mampu mempergunakan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

2. Rasionalisasi
Standar Pendidikan

2.

Menyelenggarakan, mengembangkan, dan
membina pendidikan tinggi dalam upaya
menghasilkan manusia terdidik yang dapat
menerapkan,
mengembangkan
dan/atau
menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atauseni;

3.

Menyelenggarakan, mengembangkan, dan
membina
penelitian
dalam
rangka
menghasilkan pengetahuan empirik, teori,
konsep, metodologi, model, produk, yang
memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni;

4.

Menyelenggarakan, mengembangkan, dan
membina pengabdian kepada masyarakat
dengan
menerapkan
ilmu
pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni sebagai upaya
memberikan sumbangsih demi kemajuan
masyarakat; dan

5.

Mengembangkan
organisasi
dalam
meningkatkan kualitas tata kelola yang baik
(good university governance) yang mampu
beradaptasi dengan perubahan lingkungan
strategis.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur oleh
Peraturan Menteri Pendidikandan Kebudayaan No
49 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015.
Pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) dan
(4) telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan
yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian
dan Standar Nasional Pengabdian kepada
Masyarakat. Mengacu kepada Permenristekdikti No
44 tahun 2015 tersebut. Universitas Khairun
(Unkhair) menetapkan standar pendidikan tinggi
untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan
penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah
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aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu
dibutuhkan oleh Universitas Khairun dalam kaitan:
1.

Sebagai acuan
mewujudkan visi
Unkhair;

dasar dalam rangka
dan menjalankan misi

2.

Untuk
memacu
Unkhair
agar
dapat
meningkatkan kinerjanya dalam memberikan
layanan yang bermutu dan sebagai perangkat
untuk mendorong terwujudnya transparansi
dan
akuntabilitas
pubiik
dalam
penyelenggaraan tugas pokoknya;

3.

Tolok ukur kompetensi/ kualitas minimum
yang dituntut dari lulusan Unkhair, yang dapat
diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter
dan indikator.

Standar mutu Unkhair dirumuskan dan ditetapkan
dengan mengacu pada visi Unkhair (secara
deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan
(secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik
dan terukur serta mengandung unsur ABCD
(Audience, Behavior, Competence, Degree).
Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses
pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair
sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu
pengembangan standar mutu akan terus dilakukan
dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan
dengan peningkatan capaian pada standar mutu
tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan,
pelaksanaan, dan pemenuhan standar, evaluasi,
pengendalian,
dan
pengembangan
standar
diuraikan pada Buku Manual Mutu Unkhair.

3. Pihak yang
Bertanggung jawab
untuk Mencapai
Standar Penelitian
4. Definisi Istilah

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Fakultas, dan Jurusan/Program Studi
3. Para Dosen, Tenaga Kependidikan
1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan
menurut kaidah dan metode ilmiah secara
sistematis untuk memperoleh informasi, data,
dan keterangan yang berkaitan dengan
pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang
pengetahuan dan teknologi.
2. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan
dalam
rangka
mengembangkan
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi,
serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
daya saing bangsa.
3. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia,
tidak
mengganggu
dan/atau
tidak
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membahayakan kepentingan umum atau
nasional wajib disebarluaskan dengan cara
diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan,
dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk
menyampaikan hasil penelitian kepada
masyarakat.

5. Pernyataan Isi
Standar Penelitian

Standar Penelitian Universitas Khairun (Unkhair)
merupakan hasil mutu kumulatif dari semua
kegiatan penelitian yang terencana, yang meliputi
unsur masukan, proses, dan keluaran dari sistem
pendidikan di Unkhair.yang diuraikan menjadi
beberapa komponen sebagai SPMI yakni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6. Strategi
Pelaksanaan
Standar Penelitian

Standar hasil penelitian;
Standar isi penelitian;
Standar proses penelitian;
Standar penilaian penelitian;
Standar peneliti;
Standar sarana dan prasarana penelitian;
Standar pengelolaan penelitian; dan
Standar
pendanaan
dan
pembiayaan
penelitian.

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut.
1. Pimpinan
Universitas,
Fakultas,
Jurusan/Program Studi dan para dosen perlu
membina hubungan baik dan berkomunikasi
aktif dengan organisasi profesi, alumni,
pemerintah, dan dunia usaha.
2. Unkhair secara rutin melakukan proses evaluasi
dengan penyebaran kuesioner terhadap proses
penelitian yang berjalan kepada pemangku
kepentingan.
3. Tahapan penyusunan capaian penelitian
meliputi: (i) Evaluasi diri/kinerja Jurusan dan
Program Studi, (ii) tracer study terhadap alumni
dan
penggalian
input
dari
pemangku
kepentingan, (iii) penyusunan profil lulusan
sesuai dengan lapangan pekerjaan dan (iv)
penyusunan kompetensi lulusan.
4. Untuk menjamin tercapainya standar pendidikan
dilakukan (i) sosialisasi standar penelitian
kepada dosen/pengajar, mahasiswa dan (ii)
pemantauan dan evaluasi terhadap proses
penelitian, ujian dan penilaian serta penyusunan
tugas akhir.

7. Indikator
Ketercapaian
Standar

Ketercapaian
Standar
Penelitian
ditetapkan
berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(SNPT) yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun
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2015 yang terdiri dari 8 (delapan) standar, yakni:
1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:
1. Statuta Unkhair
2. Peraturan Akademik
3. Kebijakan Mutu
4. Manual Mutu
5. SOP

9. Referensi

1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.

Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi.

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
19
tahun
2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.

4.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi
Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015.
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Universitas Khairun
Standar Hasil Penelitian

Kode/No: Std-Penel/00040/2017
Tanggal : 23 Juni 2017
Revisi : 1
Halaman: 6 dari 10

STANDAR
HASIL PENELITIAN

Penanggung Jawab
Proses
Nama

Jabatan

Tanda
tangan

Tanggal

1. Perumusan

Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM

17 Februari 2017

2. Pemeriksaan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Warek I

21 April 2017

3. Persetujuan

Prof. Husen Alting, SH., MH.

Rektor

28 April 2017

4. Penetapan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Ketua Senat
Universitas

22 Juni 2017

5. Pengendalian

Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM

23 Juni 2017
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1. Visi dan Misi
Universitas Khairun

Visi:
“Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni, berbasis kepulauan dan
kemajemukan
bagi
kesejahteraan
dan
kemanusiaan”.
Misi:
1. Menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak
mulia, berbudaya, bersemangat ilmiah, dan
menguasai serta mampu mempergunakan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2.

Menyelenggarakan, mengembangkan, dan
membina pendidikan tinggi dalam upaya
menghasilkan manusia terdidik yang dapat
menerapkan,
mengembangkan
dan/atau
menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni;

3.

Menyelenggarakan, mengembangkan, dan
membina
penelitian
dalam
rangka
menghasilkan pengetahuan empirik, teori,
konsep, metodologi, model, produk, yang
memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni;

4.

Menyelenggarakan, mengembangkan, dan
membina pengabdian kepada masyarakat
dengan
menerapkan
ilmu
pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni sebagai upaya
memberikan sumbangsih demi kemajuan
masyarakat; dan
Mengembangkan
organisasi
dalam
meningkatkan kualitas tata kelola yang baik
(good university governance) yang mampu
beradaptasi dengan perubahan lingkungan
strategis.

5.

2. Rasionalisasi
Standar Hasil
Penelitian

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain,
mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan
Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya
adalah hasil penelitian. Unkhair harus memandu,
mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian
dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara
perorangan maupun berkelompok serta dapat
mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat
sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian.
Standar mutu hasil penelitian Unkhair dirumuskan
dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Unkhair
(secara deduktif) dan kebutuhan pemangku
kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan
secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur
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ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree).
Standar mutu ini akan menjadi acuan daiam proses
pelaksanaan tugas dan pengelolaan Universitas
Khairun (Unkhair) sebagai sebuah institusi
perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar
mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara
berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian
pada standar mutu tersebut. Secara rinci,
mekanisme
penetapan,
pelaksanaan
dan
pemenuhan standar, evaiuasi, pengendalian dan
pengembangan standar diuraikan pada Buku
Manuai Mutu Universitas Khairun Ternate.

3. Pihak yang
Bertanggungjawab
untuk Mencapai
Standar Hasil
Penelitian
4. Definisi Istilah

5. Pernyataan Isi
Standar Hasil
Penelitian

1. Pimpinan
Universitas,
Fakultas,
dan
Jurusan/Program Studi
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada
Masyarakat (LPPM)
3. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Mahasiswa
1.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah adalah
hak yang timbul atas hasil olah pikir otak
manusia yang menghasilkan suatu produk atau
proses yang berguna untuk manusia.

2.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan
dengan tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi melalui pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3.

Mahasiswa adalah peserta didik yang belajar
dan terdaftar di Unkhair

4.

Kode etik penelitian adalah acuan moral peneliti
dalam menjalankan profesinya

5.

Publikasi ilmiah adalah menerbitkan hasil
penelitian atau ulasan/gagasan dalam berbagai
jenis media ilmiah, baik media cetak dan
elektronik. Publikasi ilmiah meliputi data artikel
yang dimuat di jurnal internasional, jurnal
nasional terakreditasi, dan jurnal nasional tidak
terakreditasi (ber-ISSN).

1. Mengimplementasikan kode etik penelitian
2. Penelitian harus memiliki kegunaan dan
relevansi dengan pendidikan dan ilmu
pengetahuan
3. Penelitian memiliki nilai komersial dan
nonkomersil untuk kesejahteraan masyarakat
4. Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk
artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional
dan internasional, HKI/paten)
5. Dosen di program studi yang melaksanakan
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kegiatan
penelitian
mahasiswa

6. Strategi
Pelaksanaan
Standar Hasil
Penelitian

dengan

melibatkan

1. FEB Unkhair merancang pelatihan penelitian
bagi dosen minimal setahun sekali.
2. FEB Unkhair memberikan dukungan dana dan
sumber daya kepada kegiatan penelitian dosen
dan mahasiswa.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada
Masyarakat (LPPM) memfasilitasi publikasi
ilmiah melalui penandatanganan kesepahaman
4. LPPM memantau kegiatan penelitian dan
publikasi dosen melalui pengisian portofolio
minimal dua (2) kali setahun
5. FEB
Unkhair
mengupayakan
kegiatan
penelitian dan publikasi sebesar 10% lebih
tinggi dari tahun sebelumnya.

7. Indikator
Ketercapaian
Standar

8. Dokumen Terkait

1.

Memiliki tim kode etik penelitian

2.

Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI
minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap
tahunnya. Jumlah prototipe produk atau
kebijakan
yang
dihasilkan
minimal
1
perprogram studi/pusat dalam setiap tahunnya.

3.

Memiliki kedalaman sasaran kegiatan, hingga
dapat menjawab permasalahan yang terjadi
dalam masyarakat

4.

Jumlah
hasil
penelitian
yang
telah
dikomersilkan minimal 1 setiap program studi
dalam setahun. Jumlah tulisan ilmiah yang
dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding
seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional
minimal 1 setiap peneliti pertahun. Jumlah
karya penelitian dosen yang memperoleh
penghargaan
(award)
di
tingkat
nasional/internasional minimal 1 karya per
program studi setiap tahun. Jumlah HaKI yang
diregistrasi minimal 1 per program studi setiap
tahun. Adanya dukungan dana dari universitas
untuk kegiatan pendaftaran HaKI/paten setiap
tahunnya. Dukungan dana penelitian minimal
1-5% dari alokasi penerimaan dana universitas
untuk kegiatan penerbitan jurnal internasional
dan seminar internasional setiap tahunnya.

5.

Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang
atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau
luar negeri dengan melibatkan mahasiswa
minimal 1 judul pertahun

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:
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9. Referensi

1.

Statuta Unkhair

2.

Peraturan Akademik Unkhair

3.

Renstra Unkhair

4.

Renstra LPPM Unkhair

1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.

Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi.

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.

4.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi
Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015.

5.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN-PT). 2011. Matriks Penilaian Borang dan
Evaluasi-Diri, Buku VI. Jakarta

dan
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Universitas Khairun
Standar Isi Penelitian

Kode/No: Std-Penel/00041/2017
Tanggal : 23 Juni 2017
Revisi : 1
Halaman: 11 dari 15

STANDAR
ISI PENELITIAN

Penanggung Jawab
Proses
Nama

Jabatan

Tanda
tangan

Tanggal

1. Perumusan

Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM

17 Februari 2017

2. Pemeriksaan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Warek I

21 April 2017

3. Persetujuan

Prof. Husen Alting, SH., MH.

Rektor

28 April 2017

4. Penetapan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Ketua Senat
Universitas

22 Juni 2017

5. Pengendalian

Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM
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1. Visi dan Misi
Universitas
Khairun

Visi:
“Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni, berbasis kepulauan dan
kemajemukan bagi kesejahteraan dan kemanusiaan”.
Misi:
1. Menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak
mulia, berbudaya, bersemangat ilmiah, dan
menguasai serta mampu mempergunakan ilmu
pengetahuan,
teknologi,
dan
seni
untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

2. Rasionalisasi
Standar Isi
Penelitian

2.

Menyelenggarakan,
mengembangkan,
dan
membina
pendidikan
tinggi
dalam
upaya
menghasilkan manusia terdidik yang dapat
menerapkan,
mengembangkan
dan/atau
menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
seni;

3.

Menyelenggarakan,
mengembangkan,
dan
membina penelitian dalam rangka menghasilkan
pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi,
model,
produk,
yang
memperkaya
ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;

4.

Menyelenggarakan,
mengembangkan,
dan
membina pengabdian kepada masyarakat dengan
menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
seni sebagai upaya memberikan sumbangsih demi
kemajuan masyarakat; dan

5.

Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan
kualitas tata kelola yang baik (good university
governance) yang mampu beradaptasi dengan
perubahan lingkungan strategis.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain,
mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma
Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah penelitian,
maka Universitas Khairun (Unkhair) harus memandu,
mengelola, dan memfasilitasi agar dharma penelitian
dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara
perorangan maupun berkelompok serta isi penelitian
dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat
sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian di
lingkungan Unkhair.
Standar isi penelitian Unkhair dirumuskan dan
ditetapkan dengan mengacu pada visi Unkhair (secara
deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan
(secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan
terukur mengandung unsur ABCD (Audience, Behavior,
Competence, Degree). Standar mutu ini akan menjadi
acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan
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pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi
perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar
mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara
berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian
pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme
penetapan, pelaksanaan, pemenuhan standar, evaluasi,
pengendalian, dan pengembangan standar diuraikan
pada Buku Manuai Mutu Universitas Khairun Ternate.

3. Pihak yang
Bertanggungjaw
ab untuk
Mencapai
Standar Isi
Penelitian

1. Pimpinan Universitas
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM)
3. Pimpinan Fakultas dan Jurusan/Program Studi
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1.

Standar isi penelitian, yaitu merupakan kriteria
minimal yang meliputi: a) kedalaman dan
keluasan materi penelitian dasar dan penelitian
terapan; b) berorientasi pada luaran penelitian
yang berupa penjelasan atau penemuan untuk
mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah,
model, atau postulat baru; c) orientasi pada
luaran penelitian yang berupa inovasi serta
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha,
dan/atau industri; d) mencakup materi kajian
khusus untuk kepentingan nasional; dan e)
memuat
prinsip-prinsip
kemanfaatan,
kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan
masa mendatang.

2.

Program Studi (PS) adalah kesatuan kegiatan
pendidikan dan pembelajaran yang memiliki
kurikulum dan metode pembelajaran tertentu
dalam satu jenis
pendidikan
akademik,
pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

3.

Rencana strategis (Renstra) adalah rencana
langkah demi langkah yang setelah lengkap,
pada akhirnya akan membawa institusi mencapai
tujuan akhir, sesuai dengan tujuan yang tersirat
dalam pernyataan visi dan misi.

4.

Penelitian Dasar adalah kegiatan penelitian
teoritis atau eksperimental yang dilakukan untuk
memperoleh pengetahuan baru tentang prinsipprinsip dasar (the underlying foundations) dari
fenomena atau fakta yang teramati tanpa
memikirkan penerapannya.

5.

Penelitian Terapan adalah kegiatan investigatif
yang orisinal, yang dilakukan untuk memperoleh
pengetahuan baru. Berbeda dengan penelitian
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dasar, kegiatan penelitian terapan diarahkan
untuk tujuan praktis tertentu.
6.

Pengembangan Eksperimental adalah kegiatan
sistematik dengan menggunakan pengetahuan
yang sudah ada, yang diperoleh melalui
penelitian atau pengalaman praktis dengan
tujuan: (a) menghasilkan material baru, produk
baru atau alat baru, (b) membangun proses baru
atau sistem baru, dan (c) meningkatkan produk,
proses atau sistem yang sudah ada secara
substansial

5. Pernyataan Isi
Standar Hasil
Penelitian

1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan bidang
keahlian pada program studi.

6. Strategi
Pelaksanaan
Standar isi
Penelitian

1. Strategi untuk pencapaian standar isi penelitian
adalah kedalaman dan keluasan materi penelitian
meliputi materi pada penelitian dasar/fundamental,
penelitian terapan, dan peningkatan kapasitas daya
saing untuk kepentingan daerah dan nasional.

2. Penelitian dilaksanakan untuk mengembangkan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya
saing bangsa.

2. Materi penelitian dasar, terapan dan pengembangan
eksperimen dirancang untuk pencapaian visi, misi,
dan tujuan Unkhair

7. Indikator
Ketercapaian
Standar

1. Penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian
yang berupa penjelasan atau penemuan untuk
mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah,
model atau postulat baru. Penelitian terapan
berorientasi pada luaran penelitian yang berupa
inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia
usaha dan/atau industri. Penelitian yang sesuai
dengan bidang keahlian pada program studi masingmasing minimal melibatkan 60% dari jumlah dosen
pada program studi.
2. Publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun
internasional minimal 50% dari jumlah penelitian
yang diperoleh dosen.

8. Dokumen
Terkait

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:
1.

Statuta Unkhair

2.

Peraturan Akademik Unkhair

3.

Renstra Unkhair

4.

Renstra LPPM Unkhair
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1. Visi dan Misi
Universitas
Khairun

Visi:
“Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni, berbasis kepulauan dan
kemajemukan bagi kesejahteraan dan kemanusiaan”.
Misi:
1. Menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak
mulia, berbudaya, bersemangat ilmiah, dan
menguasai serta mampu mempergunakan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

2. Rasionalisasi
Standar Proses
Penelitian

2.

Menyelenggarakan,
mengembangkan,
dan
membina pendidikan tinggi dalam upaya
menghasilkan manusia terdidik yang dapat
menerapkan,
mengembangkan
dan/atau
menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni;

3.

Menyelenggarakan,
mengembangkan,
dan
membina penelitian dalam rangka menghasilkan
pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi,
model, produk, yang memperkaya ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;

4.

Menyelenggarakan,
mengembangkan,
dan
membina pengabdian kepada masyarakat
dengan
menerapkan
ilmu
pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni sebagai upaya
memberikan
sumbangsih
demi
kemajuan
masyarakat; dan

5.

Mengembangkan
organisasi
dalam
meningkatkan kualitas tata kelola yang baik
(good university governance) yang mampu
beradaptasi dengan perubahan lingkungan
strategis.

Mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain,
mencerdaskan
mahasiswa
dan
pelaksanaan
Tridharma Perguruan Tinggi dan merupakan salah
satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan
kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran,
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat.
Perguruan tinggi harus memiliki sistem perencanaan
pengelolaan serta implementasi program-program
penelitian yang menjadi unggulan. Untuk itulah
diperlukan standar proses penelitian
Standar mutu proses penelitian Universitas Khairun
(Unkhair) dirumuskan dan ditetapkan dengan
mengacu pada visi Unkhair (secara deduktif) dan
kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif)
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yang dirumuskan secara spesifik dan terukur
mengandung unsur ABCD (Audience, Behavior,
Competence, Degree). Standar mutu ini akan menjadi
acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan
pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi
perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar
mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara
berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian
pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme
penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar,
evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar
diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas
Khairun Ternate.

3. Pihak yang
Bertanggung
jawab untuk
Mencapai Standar
Proses Penelitian

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Fakultas, dan Jurusan/Program Studi
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM)
4. Para Dosen, dan Tenaga Kependidikan
5. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1.

2.

3.

Standar proses penelitian, yaitu meliputi: a)
kegiatan
penelitian
yang
terdiri
atas
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b)
memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara
sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan
budaya akademik; c) mempertimbangkan standar
mutu,
keselamatan
kerja,
kesehatan,
kenyamanan,
serta
keamanan
peneliti,
masyarakat, dan lingkungan; d) penelitian yang
dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka
melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau
disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan
juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian
pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan
dan peraturan di perguruan tinggi.
Rencana
Induk
Pengembangan
(RIP)
merupakan
pedoman
pengembangan
perguruan tinggi untuk jangka waktu sekurangkurangnya lima (5) tahun. Didalamnya memuat
materi pokok: (a) bidang akademik, (b)
administrasi kepegawaian, (3) prasarana
kampus, (4) pembiayaan, dan (5) sarana
penetapan sasaran dan kuantitatif dalam
bidang
akademik,
organsiasi
dan
ketatalaksanaan serta pengembangan kampus.
Situs web (website) adalah suatu halaman web
yang saling berhubungan yang umumnya
berada pada server yang sama berisikan
kumpulan informasi yang disediakan secara
perorangan, kelompok, atau organisasi
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5. Pernyataan Isi
Standar Proses
Penelitian

1. Calon peneliti (dosen, tenaga pendidik, dan
mahasiswa) merancang dan menyusun proposal
penelitian berdasarkan bidang ilmu yang
disesuaikan dengan format proposal yang telah
ditetapkan
2. Pada tahapan perencanaan penelitian, calon
peneliti harus memahami kriteria penelitian yang
berkualitas. Seperti penelitian yang dilakukan
memiliki manfaat, kebaruan, memenuhi kaidah
dan metode ilmiah, rancangan riset yang baik,
dan memiliki standar etis
3. Pelaksanaan penelitian yang berkualitas dapat
diukur dengan tercapainya proses penelitian.
Simpulan penelitian mampu menjawab masalah
dan mencapai tujuan penelitian. Demikian juga
hasil dari penelitian mampu memberikan manfaat
seperti yang telah dinyatakan dalam luaran
proposal.
4. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan
dengan ketepatan penyelesaian penelitian. Bagi
mahasiswa dapat dipantau dan dievaluasi melalui
tahapan pengajuan proposal, seminar hasil, dan
sidang. Indikator capaian untuk mahasiswa S1
jangka waktu penyelesaian penelitian 6 (enam)
bulan (satu semester) , mahasiswa S2 jangka
waktu penyelesaian penelitian 1 (satu) tahun
(dua semester), dan mahasiwa S3 jangka waktu
penelitian 2 (dua) tahun (empat semester).

6. Strategi
Pelaksanaan
Standar Proses
Penelitian

1.

Adanya kebijakan dan sistem pengelolaan
penelitian yang lengkap dan dikembangkan serta
dipublikasikan oleh institusi.

2.

Adanya situs web Sistem informasi Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LPPM) Unkhair

3.

Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi
dalam menjamin keberlanjutan dan mutu
penelitian

4.

Unkhair menciptakan ikiim yang kondusif agar
dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif
menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku
utama penelitian yang bermutu dan terencana.

5.

Unkhair
memfasilitasi
dan
melaksanakan
kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam
berbagai bentuk antara lain penyelenggaraan
forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam
forum nasional dan internasional, publikasi dalam
jurnal
nasional
terakreditasi
dan/atau
internasional yang bereputasi
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7. Indikator
Ketercapaian
Standar

1. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan
tahunan. Adanya perencanaan anggaran/dana
yang memadai dan berkelanjutan untuk
memberikan kesempatan yang luas kepada
mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan
penelitian; memiliki proposal atau rencana
penelitian sesuai dengan format dan kriteria yang
bebas dari plagiat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan;
2. Melaksanakan penelitian sesuai dengan RIP
dengan menjunjung tinggi etika, moral, serta
kaidah ilmiah universal atau kesepakatan yang
diatur datam perjanjian kerja sama; memiliki
catatan
penelitian
(log
book);
dan
menyebarluaskan hasil penelitian.
3. Adanya pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan
penelitian,
memiliki
laporan
penelitian; memiliki laporan pertanggungjawaban
keuangan. Adanya laporan kinerja LPPM setiap
kegiatan, dan terdaftarnya laporan kinerja LPPM
pada pangkalan data pendidikan tinggi

8. Dokumen Terkait

9. Referensi

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:
1.

Statuta Unkhair

2.

Peraturan Akademik Unkhair

3.

Renstra Unkhair

4.

RIP Unkhair

5.

Renstra LPPM Unkhair

1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.

Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi.

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan

4.

Peraturan
Menteri
Riset,
Teknologi
Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015.

dan
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4. Penetapan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum
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22 Juni 2017

5. Pengendalian
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1. Visi dan Misi
Universitas
Khairun

Visi:
“Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni, berbasis kepulauan dan
kemajemukan
bagi
kesejahteraan
dan
kemanusiaan”.
Misi:
1. Menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak
mulia, berbudaya, bersemangat ilmiah, dan
menguasai serta mampu mempergunakan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

2. Rasionalisasi
Standar Penilaian
Penelitian

2.

Menyelenggarakan, mengembangkan, dan
membina pendidikan tinggi dalam upaya
menghasilkan manusia terdidik yang dapat
menerapkan,
mengembangkan
dan/atau
menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni;

3.

Menyelenggarakan, mengembangkan, dan
membina
penelitian
dalam
rangka
menghasilkan pengetahuan empirik, teori,
konsep, metodologi, model, produk, yang
memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni;

4.

Menyelenggarakan, mengembangkan, dan
membina pengabdian kepada masyarakat
dengan menerapkan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni sebagai upaya
memberikan sumbangsih demi kemajuan
masyarakat; dan

5.

Mengembangkan
organisasi
dalam
meningkatkan kualitas tata kelola yang baik
(good university governance) yang mampu
beradaptasi dengan perubahan lingkungan
strategis.

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria
minimal penilaian terhadap proses dan hasil
penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian
dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip
penilaian minimal: (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
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kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian
harus juga memperhatikan kesesuaian dengan
standar hasil, standar isi, dan standar proses
penelitian. Ruang lingkup penilaian penelitian
meliputi metode dan instrumen yang relevan,
akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian
kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil
penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan
oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan
tugas akhir, skripsi diatur berdasarkan ketentuan
dan peraturan di perguruan tinggi.
Standar penilaian penelitian Universitas Khairun
(Unkhair) dirumuskan dan ditetapkan dengan
mengacu pada visi Unkhair (secara deduktif) dan
kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif)
yang dirumuskan secara spesifik dan terukur
mengandung unsur ABCD (Audience, Behavior,
Competence, Degree). Standar mutu ini akan
menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas
dan pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi
perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar
mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara
berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian
pada standar mutu tersebut. Secara rinci,
mekanisme
penetapan,
pelaksanaan
dan
pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan
pengembangan standar diuraikan pada Buku
Manual Mutu Universitas Khairun Ternate.

3. Pihak yang
Bertanggung
Jawab untuk
Mencapai Standar
Penilaian
Penelitian

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Fakultas, dan Jurusan/Program Studi
3. Lembaga
Penelitian
Masyarakat (LPPM)

dan

Pengabdian

4. Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1.

Penilaian
penelitian
dilakukan
dengan
menggunakan metode dan instrumen yang
relevan, akuntabel, dan dapat mewakili
ukuran ketercapaian kinerja proses serta
pencapaian kinerja hasil penelitian.

2.

Publikasi ilmiah adalah menerbitkan hasil
penelitian atau ulasan/gagasan dalam
berbagai jenis media ilmiah, baik media cetak
dan elektronik. Publikasi ilmiah meliputi data
artikel yang dimuat di jurnal internasional,
jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal
nasional tidak terakreditasi (ber-ISSN).

3.

Web (website) adalah suatu halaman web
yang saling berhubungan yang umumnya
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berada pada peladen (server) yang sama
berisikan kumpulan informasi yang disediakan
secara
perorangan,
kelompok,
atau
organisasi. Sebuah situs web biasanya
ditempatkan setidaknya pada sebuah server
web yang dapat diakses melalui jaringan
seperti Internet, ataupun jaringan wilayah
lokal (LAN) melalui alamat Internet.
4.

5. Pernyataan Isi
Standar Penilaian
Penelitian

Rencana strategis (Renstra) adalah rencana
langkah demi langkah yang setelah lengkap,
pada akhirnya akan membawa institusi
mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuan
yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi.

1. Univeristas Khairun (Unkhair) melalui Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LPPM) memiliki Standar Operasional Prosedur
(SOP) yang merupakan acuan untuk melakukan
penilaian.
2. Para peneliti memperoleh pemahaman SOP
atau buku panduan penelitian yang didalamnya
berisi proses penilaian dan bobot penilaian.
3. Penilaian penelitian yang telah ditetapkan oleh
reviewer dapat diakses oleh pemangku
kepentingan, seperti: peneliti, penyandang
dana, dan institusi peneliti.
4. Reviewer yang melakukan penilaian berjumlah
2 (dua) orang agar memenuhi prinsip
objektivitas.
5. Hasil penilaian penelitian yang dilakukan oleh
reviewer, akan dikembalikan kepada peneliti
setelah memiliki skor (bobot penilaian) dan
komentar berkaitan dengan tidak lolos seleksi
maupun yang lolos seleksi, agar proses
penelitian dapat memenuhi prinsip transparansi,
akuntabilitas, dan edukatif.
6. Reviewer berasal dari lingkungan internal
Unkhair yang telah memenuhi persyaratan
sebagai seorang reviewer dan/atau reviewer
nasional.
7. Khusus bagi mahasiswa yang melaksanakan
penelitian untuk memenuhi tugas akhir, skripsi,
tesis, atau disertasi maka standar penilaian
penelitian
berdasarkan
pada
ketentuan
peraturan akademik yang berlaku di Unkhair.

6. Strategi
Pelaksanaan
Standar Penilaian

1.

Adanya kebijakan dan sistem pengelolaan
penelitian yang lengkap dan dikembangkan
serta dipublikasikan oleh institusi.
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Penelitian

7. Indikator
Ketercapaian
Standar

8. Dokumen Terkait

2.

Adanya web Sistem informasi LPPM Unkhair

3.

Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi
dalam menjamin keberlanjutan dan mutu
penelitian

4.

Unkhair menciptakan iklim yang kondusif agar
dosen dan mahasiswa secara kreatif dan
inovatif menjalankan peran dan fungsinya
sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu
dan terencana.

5.

Unkhair memfasilitasi dan melaksanakan
kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam
berbagai bentuk antara lain penyelenggaraan
forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam
forum nasional dan internasional, publikasi
dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau
internasional yang bereputasi

1.

LPPM memiliki standar penilaian penelitian yang
objektif dan transparan

2.

Hasil penelitian memiliki kesesuaian dengan
proposal.

3.

Tercapainya penelitian yang berkualitas memiliki
kesesuaian antara waktu yang disepakati pada
proposal dengan dengan hasil pelaksanaan
penelitian.

4.

Penawaran dana yang disepakati memiliki
kesesuaian dengan anggaran/dana pelaksanaan
penelitian. Ada checklist penilaian kesesuaian

5.

Setiap penelitian memiliki logbook yang berisi
data, metode, analisis atau catatan lain yang
dianggap penting

6.

Luaran dari hasil penelitian dapat berupa
publikasi ilmiah, pemakalah dalam forum ilmiah,
HKI, buku ajar, dan luaran penelitian lainnya.

7.

Menyerahkan laporan kemajuan dan akhir
sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

8.

Seorang reviewer memiliki kriteria minimal
memiliki kompetensi di bidang keilmuannya,
sering mengikuti kompetisi penelitian nasional
dan/internasional, dan telah mempublikasi hasil
penelitian di jurnal internasional.

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:
1.

Statuta Unkhair

2.

Peraturan Akademik Unkhair

3.

Renstra Unkhair

4.

Renstra LPPM Unkhair
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9. Referensi

1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.

Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi.

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan

4.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi
Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015.

dan
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Universitas Khairun
Standar Peneliti

Kode/No: Std-Penel/00044/2017
Tanggal : 23 Juni 2017
Revisi : 1
Halaman: 27 dari 31

STANDAR
PENELITI

Penanggung Jawab
Proses
Nama

Jabatan

Tanda
tangan

Tanggal

1. Perumusan

Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM

17 Februari 2017

2. Pemeriksaan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Warek I

21 April 2017

3. Persetujuan

Prof. Husen Alting, SH., MH.

Rektor

28 April 2017

4. Penetapan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Ketua Senat
Universitas

22 Juni 2017

5. Pengendalian

Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM
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1. Visi dan Misi
Universitas Khairun

Visi:
“Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni, berbasis kepulauan dan
kemajemukan
bagi
kesejahteraan
dan
kemanusiaan”.
Misi:
1. Menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak
mulia, berbudaya, bersemangat ilmiah, dan
menguasai serta mampu mempergunakan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

2. Rasionalisasi
Standar Peneliti

2.

Menyelenggarakan,
mengembangkan,
dan
membina pendidikan tinggi dalam upaya
menghasilkan manusia terdidik yang dapat
menerapkan,
mengembangkan
dan/atau
menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni;

3.

Menyelenggarakan,
mengembangkan,
dan
membina penelitian dalam rangka menghasilkan
pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi,
model, produk, yang memperkaya ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;

4.

Menyelenggarakan,
mengembangkan,
dan
membina pengabdian kepada masyarakat
dengan
menerapkan
ilmu
pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni sebagai upaya
memberikan sumbangsih demi kemajuan
masyarakat; dan

5.

Mengembangkan
organisasi
dalam
meningkatkan kualitas tata kelola yang baik
(good university governance) yang mampu
beradaptasi dengan perubahan lingkungan
strategis.

Penelitian merupakan usaha yang secara sadar
diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari faktafakta baru yang ditujukan pada penyediaan informasi
untuk menyelesaikan masalah-masalah. Standar
penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan
peneliti untuk melaksanakan penelitian dan
penguasaan metodologi sesuai dengan keilmuan.
Standar peneliti Universitas Khairun (Unkhair)
dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada
visi Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan
pemangku kepentingan (secara induktif) yang
dirumuskan secara spesifik dan terukur serta
mengandung unsur ABCD (Audience, Behavior,
Competence, Degree). Standar mutu ini akan
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menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan
pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi
perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar
mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara
berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian
pada standar mutu tersebut. Secara rinci,
mekanisme
penetapan,
pelaksanaan
dan
pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan
pengembangan standar diuraikan pada Buku
Manual Mutu Universitas Khairun Ternate.

3. Pihak yang
Bertanggung jawab
untuk Mencapai
Standar Peneliti

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Fakultas, dan Jurusan/Program Studi
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada
Masyarakat (LPPM)
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1.

Standar peneliti, merupakan kriteria minimal
peneliti yang meliputi: a) kemampuan peneliti
untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan
tingkat penguasaan metode penelitian yang
sesuai dengan bidang keilmuan, objek
penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat
kedalaman
penelitian
yang
ditentukan
berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil
penelitian;
c)
menentukan
kewenangan
melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman
rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

2.

Peneliti adalah dosen atau profesional yang
terlibat dalam pembuatan konsep atau
penciptaan pengetahuan baru, produk, proses,
metoda, dan sistem, serta profesional yang
terlibat dalam pengelolaan proyek penelitian.
Kualifikasi pendidikan dan bidang kepakaran
peneliti merupakan data penting, termasuk juga
pekerjaan,
umur,
jenis
kelamin
dan
kewarganegaraan (bagi peneliti asing).

3.

Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) adalah
nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian
untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan
tidak sedang menjadi pegawai pada satuan
administrasi pangkal/instansi lain.

4.

Publikasi ilmiah adalah menerbitkan hasil
penelitian atau ulasan/gagasan dalam berbagai
jenis media ilmiah, baik media cetak dan
elektronik. Publikasi ilmiah meliputi data artikel
yang dimuat di jurnal internasional, jurnal
nasional terakreditasi, dan jurnal nasional tidak
terakreditasi (ber-ISSN).
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5.

5. Pernyataan Isi
Standar Peneliti

Rencana strategis (Renstra) adalah rencana
langkah demi langkah yang setelah lengkap,
pada akhirnya akan membawa institusi
mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuan
yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi.

1. Peneliti merupakan dosen tetap di Unkhair yang
memiliki NIDN
2. Peneliti
memiliki
pengetahuan
mengenai
metodologi penelitian yang sesuai dengan
bidang kelimuan, objek penelitian, tujuan
penelitian, dan proses analisis.
3. Peneliti memahami dan mematuhi prinsip dalam
penelitian, seperti: memenuhi kaidah penelitian,
memenuhi apa yang telah tertulis dalam
proposal penelitian, dan mematuhi etika
penelitian.
4. Peneliti harus memberikan laporan penelitian
sebagai bentuk pertangungjawaban sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan
5. Hasil penelitian wajib dipublikasikan dalam
bentuk karya ilmiah.

6. Strategi
Pelaksanaan
Standar Peneliti

1. LPPM Unkhair harus mengadakan pelatihan
metodologi penelitian dan apiikasi pengolahan
data.
2. Dosen harus mengembangkan kemampuan
meneliti dengan mengikuti penelitian dosen
pemula dan/atau penelitian lainnya.

7. Indikator
Ketercapaian
Standar

1. Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan
tema penelitian
2. Terdiri atas dosen, tenaga kependidikan,
mahasiswa, dan/atau peneliti tamu
3. Peneliti harus memiliki pendidikan paling sedikit
magister atau yang sederajat; anggota atau
mitra peneliti memiliki pendidikan paling sedikit
sarjana atau yang sederajat; asisten peneliti
harus memiliki status tenaga kependidikan atau
mahasiswa
4. Adanya pelatihan minimal setahun sekali;
menguasai metode penelitian sesuai dengan
kaidah ilmiah yang berlaku secara universal;
memiliki rekam jejak melakukan penelitian dalam
bidang ilmunya; mempunyai peta jalan penelitian
yang berisi arah dan sasaran penelitian dalam
bidang ilmunya; mampu mengomunikasikan
hasil penelitiannya, kecuali yang bersifat rahasia,
mengganggu dan membahayakan kepentingan
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umum, dan meningkatnya penelitian dalam
kuatitas dan kuantitas

8. Dokumen Terkait

9. Referensi

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:
1.

Statuta Unkhair

2.

Peraturan Akademik Unkhair

3.

Renstra Unkhair

4.

Renstra LPPM Unkhair

1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi.

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan

4.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi
Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015.
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Universitas Khairun
Standar Sarana dan Prasarana
Penelitian

Kode/No: Std-Penel/00045/2017
Tanggal : 23 Juni 2017
Revisi : 1
Halaman: 32 dari 35

STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
PENELITIAN

Penanggung Jawab
Proses
Nama

Jabatan

Tanda
tangan

Tanggal

1. Perumusan

Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM

17 Februari 2017

2. Pemeriksaan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Warek I

21 April 2017

3. Persetujuan

Prof. Husen Alting, SH., MH.

Rektor

28 April 2017

4. Penetapan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Ketua Senat
Universitas

22 Juni 2017

5. Pengendalian Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM

23 Juni 2017
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1. Visi dan Misi
Universitas
Khairun

Visi:
“Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni, berbasis kepulauan dan
kemajemukan bagi kesejahteraan dan kemanusiaan”.
Misi:
1.

2.

3.

4.

5.

2. Rasionalisasi
Standar Peneliti

Menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak
mulia, berbudaya, bersemangat ilmiah, dan
menguasai serta mampu mempergunakan ilmu
pengetahuan,
teknologi,
dan
seni
untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
Menyelenggarakan,
mengembangkan,
dan
membina
pendidikan
tinggi
dalam
upaya
menghasilkan manusia terdidik yang dapat
menerapkan,
mengembangkan
dan/atau
menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
seni;
Menyelenggarakan,
mengembangkan,
dan
membina penelitian dalam rangka menghasilkan
pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi,
model,
produk,
yang
memperkaya
ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
Menyelenggarakan,
mengembangkan,
dan
membina pengabdian kepada masyarakat dengan
menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
seni sebagai upaya memberikan sumbangsih demi
kemajuan masyarakat; dan
Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan
kualitas tata kelola yang baik (good university
governance) yang mampu beradaptasi dengan
perubahan lingkungan strategis.

Standar sarana dan prasarana penelitian dibutuhkan
sebagai pedoman dalam menunjang proses kegiatan
penelitian sehingga visi, misi, tujuan dan suasana
akademik yang diharapkan dapat tercapai.
Standar sarana dan prasarana penelitian Universitas
Khairun (Unkhair) dirumuskan dan ditetapkan dengan
mengacu pada visi Unkhair (secara deduktif) dan
kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif)
yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta
mengandung unsur ABCD (Audience, Behavior,
Competence, Degree). Standar mutu ini akan menjadi
acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan
pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan
tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan
terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan
sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu
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tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan,
pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi,
pengendalian dan pengembangan standar diuraikan
pada Buku Manual Mutu Universitas Khairun Ternate.

3. Pihak yang
Bertanggung
jawab untuk
Mencapai
Standar Sarana
dan Prasarana
Penelitian
4. Definisi Istilah

5. Pernyataan Isi
Standar Sarana
dan Prasarana
Penelitian

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Fakultas, dan Jurusan/Program Studi
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada
Masyarakat (LPPM)
4. Dosen, Tenaga dan Kependidikan
5. Mahasiswa
1.

Standar sarana dan prasarana penelitian,
merupakan kriteria minimal: a) sarana dan
prasarana yang diperlukan untuk menunjang
kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka
memenuhi hasil penelitian; b) sarana perguruan
tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi
penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu
program studi serta dapat dimanfaatkan juga
untuk proses pembelajaran dan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat; c) memenuhi
standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,
kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat,
dan lingkungan.

2.

Jurnal Internasional adalah jurnal yang sudah
terindeks secara internasional (Thomson Reuter,
Scopus dan yang setara). Jurnal Nasional
terakreditasi adalah jurnal yang sudah memiliki
ISSN dan telah terakreditasi oleh Dikti atau LIPI.

3.

Rencana strategis (Renstra) adalah rencana
langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada
akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan
akhir, sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam
pernyataan visi dan misi.

1.

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk
penelitian harus memenuhi standar seperti: mutu,
keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan
keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

2.

Peneliti yang memanfaatkan fasilitas sarana dan
prasarana Unkhair wajib bertanggung jawab atas
segala risiko yang kemungkinan terjadi.

3.

LPPM Unkhair membantu memfasilitasi kegiatan
penelitian yang dilakukan oleh dosen. Seperti
memfasilitasi: tim seleksi (reviewer), proposal
penelitian, surat penizinan penelitian, penetapan
peserta penelitian, dan naskah kerja sama biaya
penelitian)
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6. Strategi
Pelaksanaan
Standar Sarana
dan Prasarana
Penelitian

1. LPPM membuat laporan pengajuan sarana dan
prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung
kegiatan penelitian
2. Melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana
dan prasaran sesuai dengan spesifikasi yang
direncanakan
3. Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap
fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung
proses kegiatan penelitian

7. Indikator
Ketercapaian
Standar

8. Dokumen
Terkait

9. Referensi

1. Memiliki perencanaan dan pengembangan sarana
dan prasarana; tersedia sarana dan prasarana
pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai
dengan kualitas yang baik; minimal 80% penelitian
dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik
Unkhair (seperti laboratorium, studio, bengkel,
kolam percobaan, dan sejenisnya).
2. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan yang
memadai dan bermutu;
3. Memiliki sarana teknologi informasi dan komunikasi,
berupa tersedianya fasilitas jaringan internet yang
memadai;
4. Aksesabilitas
terhadap
ketersediaan
dan
kemampuan ke jurnal elektronik internasional
terindeks dan nasional yang terkareditasi
Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:
1.
2.
3.
4.

Statuta Unkhair
Peraturan Akademik Unkhair
Renstra Unkhair
Renstra LPPM Unkhair

1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi.

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Nomor 44 tahun 2015.

4.
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Universitas Khairun
Standar Pengelolaan Penelitian

Kode/No: Std-Penel/00046/2017
Tanggal : 23 Juni 2017
Revisi : 1
Halaman: 36 dari 40

STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN

Penanggung Jawab
Proses
Nama

Jabatan

Tanda
tangan

Tanggal

1. Perumusan

Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM

17 Februari 2017

2. Pemeriksaan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Warek I

21 April 2017

3. Persetujuan

Prof. Husen Alting, SH., MH.

Rektor

28 April 2017

4. Penetapan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Ketua Senat
Universitas

22 Juni 2017

5. Pengendalian

Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM

23 Juni 2017
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1. Visi dan Misi
Universitas
Khairun

Visi:
“Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni, berbasis kepulauan dan
kemajemukan bagi kesejahteraan dan kemanusiaan”.
Misi:
1. Menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak
mulia, berbudaya, bersemangat ilmiah, dan
menguasai serta mampu mempergunakan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

2. Rasionalisasi
Standar Peneliti

2.

Menyelenggarakan,
mengembangkan,
dan
membina pendidikan tinggi dalam upaya
menghasilkan manusia terdidik yang dapat
menerapkan,
mengembangkan
dan/atau
menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni;

3.

Menyelenggarakan,
mengembangkan,
dan
membina penelitian dalam rangka menghasilkan
pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi,
model,
produk,
yang
memperkaya
ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;

4.

Menyelenggarakan,
mengembangkan,
dan
membina pengabdian kepada masyarakat dengan
menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni sebagai upaya memberikan
sumbangsih demi kemajuan masyarakat; dan

5.

Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan
kualitas tata kelola yang baik (good university
governance) yang mampu beradaptasi dengan
perubahan lingkungan strategis.

Standar pengelolaan penelitian dibutuhkan untuk
mengelola kegiatan penelitian sebagai acuan,
evaluasi, dan pengembangan lebih lanjut dalam
rangka mencapai visi dan misi.
Standar mutu pengelolaan penelitian Universitas
Khairun (Unkhair) dirumuskan dan ditetapkan dengan
mengacu pada visi Unkhair (secara deduktif) dan
kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif)
yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta
mengandung unsur ABCD (Audience, Behavior,
Competence, Degree). Standar mutu ini akan menjadi
acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan
pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi
perguruan tinggi, untuk itu pengembangan standar
mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara
berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian
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pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme
penetapan, pelaksanaan, dan pemenuhan standar,
evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar
diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas Khairun
Ternate.

3. Pihak yang
Bertanggung
jawab untuk
Mencapai Standar
Pengelolaan
Penelitian

1. Pimpinan
Universitas,
Jurusan/Program Studi
2. Lembaga Penelitian
Masyarakat (LPPM)

Pengabdian

dan
pada

3. Para Dosen, Tenaga Kependidikan
4.

4. Definisi Istilah

dan

Fakultas,

Mahasiswa

1.

Standar pengelolaan penelitian, merupakan
kriteria minimal tentang: a) perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan
evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; b)
pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud
dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk
kelembagaan yang bertugas untuk mengelola
penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

2.

Rencana
Induk
Pengembangan
(RIP)
merupakan
pedoman
pengembangan
perguruan tinggi untuk jangka waktu sekurangkurangnya lima (5) tahun. Didalamnya memuat
materi pokok: (a) bidang akademik, (b)
administrasi kepegawaian, (3) prasarana
kampus, (4) pembiayaan, dan (5) sarana
penetapan sasaran dan kuantitatif dalam bidang
akademik, organsiasi dan ketatalaksanaan serta
pengembangan kampus
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5. Pernyataan Isi
Standar
Pengelolaan
Penelitian

1. LPPM Unkhair memiliki Rencana Induk Penelitian
(RIP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
tentang penelitian dan melakukan edukasi kepada
para peneliti
2. Menyusun kalender penelitian yang didanai oleh
Unkhair, Kemenristekdikti, dan pihak eksternal
yang telah direncanakan
3. LPPM Unkhair membantu memfasilitasi untuk
kegiatan penelitian. Seperti memfasilitasi tim
reviewer, menyiapkan dokumen dan fomulir terkait
dengan proses penelitian, pelaksanaan penelitian,
pemantauan dan evaluasi.
4. Melakukan diseminasi hasil penelitian melalui
prosiding pada seminar nasional, poster, bahan
ajar, dipublikasikan pada jurnal internasional
terindeks, jurnal nasional yang terkareditasi, jurnal
nasional yang belum terkareditasi, dan/atau dalam
bentuk lain yang dapat diketahui oleh masyarakat.
5. Turut serta membangun kerja sama dengan para
sponsor pendukung dana penelitian secara
berkelanjutan
6. Membantu peneliti untuk memfasilitasi luaran
penelitian agar dapat dipublikasikan di jurnal
internasional terindeks dan nasional terkareditasi
serta memfasilitasi pengajuan HKI

6. Strategi
Pelaksanaan
Standar
Pengelolaan
Penelitian

7. Indikator
Ketercapaian
Standar

1.

Mensosialisasikan secara berkala standar,
panduan, dan aturan tentang kegiatan penelitian

2.

Mendokumentasikan setiap kegiatan penelitian

3.

Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar,
dan lokakarya untuk peningkatan kemampuan
peneliti

4.

Menjalin kerja sama dengan para pengguna hasil
penelitian dalam skala lokal, nasional maupun
internasional.

1.

Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan
rencana induk penelitian (RIP) Unkhair.

2.

Adanya panduan pelaksanaan penelitian

3.

pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan dan
hasil penelitian

4.

Adanya laporan pertanggungjawaban yang sesuai
dan andal

5.

Memiliki sistem penjaminan mutu penelitian.

6.

Adanya panduan pemantauan
pelaksanaan penelitian

7.

Adanya
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peneliti untuk melaksanakan penelitian. publikasi
dan kepemilikan hak kekayaan intelektual
8.

Adanya desiminasi hasil-hasil peneiitian

9.

Jumlah pelatihan, lokakarya dan seminar yang
diikuti baik lokal, nasional, maupun internasional

10. Memiliki peningkatan jumlah kerja sama dengan
para sponsor pendanaan eksternal
11. Memiliki peningkatan jumlah kerja sama untuk
penggunaan hasil penelitian

8. Dokumen Terkait

9. Referensi

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:
1.

Statuta Unkhair

2.

Peraturan Akademik Unkhair

3.

Renstra Unkhair

4.

RIP Unkhair

5.

Renstra LPPM Unkhair

1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi.

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan

4.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Nomor 44 tahun 2015.

5.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT). 2011. Matriks Penilaian Borang dan EvaluasiDiri, Buku VI. Jakarta.
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1. Visi dan Misi
Universitas Khairun

Visi:
“Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni, berbasis kepulauan dan
kemajemukan
bagi
kesejahteraan
dan
kemanusiaan”.
Misi:

2. Rasionalisasi
Standar Pendanaan
dan Pembiayaan
Penelitian

1.

Menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak
mulia, berbudaya, bersemangat ilmiah, dan
menguasai serta mampu mempergunakan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

2.

Menyelenggarakan, mengembangkan, dan
membina pendidikan tinggi dalam upaya
menghasilkan manusia terdidik yang dapat
menerapkan,
mengembangkan
dan/atau
menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni;

3.

Menyelenggarakan, mengembangkan,
dan
membina
penelitian
dalam
rangka
menghasilkan pengetahuan empirik, teori,
konsep, metodologi, model, produk, yang
memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni;

4.

Menyelenggarakan, mengembangkan, dan
membina pengabdian kepada masyarakat
dengan
menerapkan
ilmu
pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni sebagai upaya
memberikan sumbangsih demi kemajuan
masyarakat; dan

5.

Mengembangkan
organisasi
dalam
meningkatkan kualitas tata kelola yang baik
(good university governance) yang mampu
beradaptasi dengan perubahan lingkungan
strategis.

Penelitian adalah salah satu dharma perguruan
tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma
pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
Perguruan tinggi harus memandu, mengelola,
mendanai, dan memfasilitasi agar dharma penelitian
dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara
perorangan maupun berkelompok serta dapat
mempublikasikannya
untuk
kepentingan
masyarakat, sehingga perlu ditetapkan standar
pendanaan pembiayaan penelitian.
Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
Universitas Khairun (Unkhair) dirumuskan dan
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ditetapkan dengan mengacu pada visi Unkhair
(secara deduktif) dan kebutuhan pemangku
kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan
secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur
ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree).
Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses
pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair
sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu
pengembangan standar mutu akan terus dilakukan
dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan
dengan peningkatan capaian pada standar mutu
tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan,
pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi,
pengendalian dan pengembangan standar diuraikan
pada Buku Manual Mutu Universitas Khairun
Ternate.

3. Pihak yang
Bertanggung jawab
untuk Mencapai
Standar Pendanaan
dan Pembiayaan
Penelitian

1. Pimpinan Universitas

4. Definisi Istilah

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian,
yaitu: a) kriteria minimal sumber dan mekanisme
pendanaan dan pembiayaan penelitian yang
berasal dana penelitian internal pergruan tinggi,
pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain
baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana
dari masyarakat; b) digunakan untuk membiayai
perencanaan
penelitian,
pelaksanaan
penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan
dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil
penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; c)
dana pengelolaan penelitian wajib disediakan
oleh perguruan tinggi digunakan untuk
membiayai manajemen penelitian (seleksi
proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan
penelitian, dan diseminasi hasil penelitian),
peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif
publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan
Intelektual (HKI).

2. Pimpinan Fakultas, dan Jurusan/Program Studi
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada
Masyarakat (LPPM)
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan

2. Sumber pendanaan dan pembiayaan internal
adalah dana yang berasal dari Unkhair yang
tercatat pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA)
3. Sumber pendanaan dan pembiayaan ekternal
adalah dana yang berasal dari pemerintah,
Badan Usaha Nasional/Swasta, kerja sama
perguruan tinggi (Dalam Negeri atau Luar
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Negeri) , dan masyarakat.

5. Pernyataan Isi
Standar Pendanaan
dan Pembiayaan
Penelitian

1. Unkhair
wajib
merencanakan
dan
mengalokasikan pendanaan dan pembiayaan,
termasuk dana pengelolaan penelitian setiap
tahun anggaran
2. LPPM Unkhair secara intensif dan terencana
mengelola dan membangun kerja sama untuk
dana penelitian yang bersumber dari pihak
ekternal, seperti: pemerintah, swasta (dalam
negeri dan luar negeri) dan dana masyarakat.
3. Dana pendanaan dan pembiayaan penelitian
yang berasal dari internal, digunakan untuk
membiayai:
perencanaan
penelitian,
pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian,
pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan
hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian
4. Dana pengelolaan penelitian diperuntukkan
untuk membiayai: seleksi proposal, pemnatauan
dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan
diseminasi
hasil
penelitian,
peningkatan
kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah
atau intensif Kekayaan Intelektual (KI).
5. LPPM Unkhair menyusun kalender penelitian
yang sistematis dan terencana untuk memantau
dan mengevaluasi penyerapan dana penelitian.

6. Strategi
Pelaksanaan
Standar Pendanaan
dan Pembiayaan
Penelitian

7. Indikator
Ketercapaian
Standar

1.

Memiliki road map penelitian berdasarkan pada
Rencana Induk Pengembangan (RIP) Unkhair

2.

Memiliki target capaian dalam memperoleh
jumlah pendanaan dan pembiayaan penelitian
yang bersumber dari internal dan eksternal

3.

Melakukan sosialisasi kepada para dosen
secara terencana untuk kegiatan penelitian
termasuk dengan pendanaan dan pembiayaan

1.

Memperoleh dan meningkatkan pendanaan dan
pembiayaan penelitian yang bersumber dari
internal dan eksternal.

2.

Unkhair wajib menyediakan dana penelitian
internal, yang besarnya ditetapkan 5% dari dana
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

3.

Dosen yang terlibat dalam
penelitian minimal 85%

4.

Rata-rata setiap tahun dosen tetap memperoleh
dana penelitian sebesar ≥ Rp3 juta

5.

Pendanaan
penelitian
digunakan
untuk
membiayai pelaksanaan penelitian, pengendalian
penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan

proses

seleksi
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diseminasi hasil penelitian

8. Dokumen Terkait

9. Referensi

6.

Unkhair mengelola mekanisme pendanaan dan
pembiayaan

7.

Unkhair wajib menyediakan dana pengelolaan
penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan
evaluasi, pelaporan penelitian, diseminasi hasil
penelitian. peningkatan kapasitas peneliti dan
insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan
intelektual (KI).

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:
1.

Statuta Unkhair

2.

Peraturan Akademik Unkhair

3.

Renstra Unkhair

4.

Renstra LPPM Unkhair

1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi.

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan

4.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi
Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015.

5.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN-PT). 2011. Matriks Penilaian Borang dan
Evaluasi-Diri, Buku VI. Jakarta.
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