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KATA PENGANTAR  

 

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas pertolongan 

dan perkenanNya sehingga Standar Isi Penelitian SPMI-PT 2019 Poltekkes Kemenkes 

Palu dapat diselesailkan. Standar ini merupakan pedoman bagi rencana dan proses 

pelaksanaan berbagai kegiatan akademik, serta landasan bagi pengembangan program, 

sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik. Hal ini berkenaan dengan 

Peraturan Menteri Riset, Teknolgi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu. 

Dalam Upaya mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan 

Poltekkes Kemenkes Palu maka perlu menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal 

(SPMI) secara berkelanjutan dan pengembangan terus menerus sehingga akan selalu 

dievaluasi dan dikembangkan mengikuti perkembangan pemangku kepentingan di masa 

depan. 

Standar Isi Penelitian SPMI-PT 2019 Poltekkes Kemenkes Palu ini berlaku 

dalam lingkup internal, yang berarti mengikat bagi seluruh pelaksana kegiatan akademik 

beserta para pendukungnya dalam lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu. 

Kritik maupun masukan untuk penyempurnaan standar ini sangat diharapkan 

karena disadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan standar yang  

disusun oleh team work dalam Pusat Penelitian dan Pusat Penjaminanan Mutu Poltekkes 

Kemenkes Palu.  

Terima kasih kepada pihak atas bantuan memberi masukan dalam proses 

penyelesaian Standar Isi Penelitian SPMI-PT 2019 Poltekkes Kemenkes Palu. 

 

Palu,      Agustus 2019 

Direktur Poltekkes Kemenkes Palu 

 

 

 

Nasrul, SKM., M.Kes 

  NIP. 196804051988021001 
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I. VISI MISI  POLTEKKES KEMENKES PALU 

 

VISI POLTEKKES KEMENKES PALU 

Menjadi Institusi pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang 

berkarakter, unggul, profesional dan tanggap terhadap kemajuan IPTEKS berdasarkan 

Pancasila Tahun 2023 

 

MISI  POLTEKKES KEMENKES PALU adalah : 

1. Menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran yang bermutu, modren dan 

relevan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan baik  untukdaerah, nasional dan 

internasional sesuai dengan revolusi industri 4.0 

2. Menyelenggarakankegiatanpenelitianterapan  dan pengkajian IPTEKS kesehatan secara 

berkelanjutan dan melakukan publikasi hasil penelitian. 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan melakukan 

publikasi kegiatan 

4. Menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan dan alumni agar dapat bekerja dengan 

memiliki budi pekerti luhur, akhlak mulia dan tanggap terhadap lingkungan 

5. Menyelenggarakan pengelolaan dukungan manajemen pendidikan tinggi kesehatandan 

penyediaan PROSES secaraefisien, efektif, akuntabel dan transparan. 

6. Menyelenggarakan kegiatan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri dan 

penjaminan mutu pendidikan tinggi. 
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II. RASIONAL 

Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan  ilmu 

pengetahuan,   teknologi,   dan  seni  (IPTEKS)   serta  tuntutan   masyarakat seirama 

dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyerasikannya,  

pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program  kegiatan  

senantiasa  mengacu  pada  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  

Pendidikan  Nasional.  Pasal  20  UU  tersebut  dengan tegas   menyatakan   bahwa   

perguruan   tinggi   berkewajiban   menyelenggarakan penelitian  dan  pengabdian  

kepada masyarakat,  disamping  melaksanakan pendidikan. 

 

III. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK 

MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR 

1.   Direktur 

2.   Wadir  I 

3.   Wadir  II 

4.   Wadir III 

5.   Keta jurusan 

6.   Ketua program studi 

7.   Komisi Etik 

8.   Pakar 

9.   Satuan Pengawas Internal (SPI) 

10. Ka Pusat Penelitian 

11. Dosen 
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12. Mahasiswa 

IV. DEFINISI ISTILAH 

1. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman keluasan 

materi penelitian yang meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan 

2. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan 

yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan 

otonomi keilmuan dan budaya akademik. 

3. Kegiatan  penelitian  harus  mempertimbangkan  standar  mutu,  keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan 

lingkungan serta etika penelitian. 

4. Kegiatan  penelitian  yang  dilakukan  harus  mengarah  pada  terpenuhinya 

capaian pengembangan dan pemanfaatan Iptek yang memadai yang ditujukan 

untuk mendukung peningkatan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan 

berdaya   guna,   sesuai   dengan   perkembangan   dan   keperluannya   serta 

memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. 

5. Penelitian Dosen Pemula (PDP) dimaksudkan sebagai  kegiatan  penelitian dalam 

rangka membina dan memfasilitasi para dosen peneliti pemula yang mengajukan 

proposal penelitian untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan 

dharma penelitian. Skema ini juga memfasilitasi para calon dosen untuk 

memperoleh kredit point publikasi hasil penelitian yang diperlukan untuk 

perolehan jabatan  fungsional  dosen. Selain untuk membina kemampuan meneliti, 

skema ini juga diharapkan dapat menjadi sarana latihan bagi dosen pemula atau 

calon dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal  ilmiah  baik  
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lokal maupun nasional  atau, prosiding nasional, dan untuk memperkaya bahan 

ajar. 

6. Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi adalah penelitian yang mengacu 

pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam renstra penelitian perguruan 

tinggi. Sasaran akhir dari penelitian ini adalah dihasilkannya inovasi teknologi 

pada bidang-bidang unggulan dan rekayasa sosial guna meningkatkan 

pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional 

7. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang 

harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas 

tridarmanya. Tersedianya skema Penelitian Berbasis Kompetensi (PBK) ini, 

diharapkan dosen lebih leluasa memperdalam, memperluas, dan mendiseminasikan 

hasil pelaksanaan tridharma yang menjadi tanggung jawabnya. Secara lebih 

khusus, dengan penelitian ini diharapkan dosen selalu konsisten menekuni bidang 

ilmunya, sehingga program penelitiannya tuntas dan menjadi peneliti terbaik di 

bidangnya. Penelitian ini juga penting guna memudahkan pemerintah 

mengidentifikasi dan memetakan kompetensi dosen/peneliti di Indonesia. 

8. Penelitian kerjasama dalam negeri adalah pelaksanaan penelitian antara Poltekkes 

Kemenkes dengan Poltekkes Kemenkes atau perguruan tinggi lain yang sedang 

berkembang yang merupakan tim peneliti pengusul (TPP) dengan Poltekkes yang 

lebih maju yang merupakan tim peneliti mitra (TPM), sehingga terjadi pemerataan 

dan kerjasama antar bidang keilmuan maupun antar Poltekkes Kemenkes RI. 

Kerjasama penelitian juga dapat dilaksanakan antara Poltekkes Kemenkes dengan 

lembaga lain yang memiliki tekhnologi dan SDM  yang  dibutuhkan  untuk 

menghasilkan capaian penelitian yang diinginkan. 
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9. Penelitian kerjasama Luar negeri adalah kegiatan penelitian antara Poltekkes 

Kemnekes di Indonesia dan Perguruan Tinggi di luar negeri sebagai salah satu 

bentuk dari realisasi tindak lanjut MoU yang telah dibuat 

10. Penelitian Strategis Nasional (PSN) merupakan tanggapan atas pencanangan 6 

(enam) bidang strategis nasional oleh Presiden RI pada tahun 2008, yang 

memerlukan penelitian bersifat nasional untuk mengatasi berbagai masalah bangsa 

Indonesia. Tahun 2017/2018 masalah kesehatan utama adalah Stunting, TB paru 

dan Imunisasi. Hal ini dapat berubah, disesuaikan dengan tema isu Kesehatan 

Utama pada tahunnya. 

V. PERNYATAAN ISI STANDAR 

Isi standar penelitian meliputi: 

a. Penelitian Pemula 

1. Penelitian yang ditujukan untuk membina dan memfasilitasi kemampuan dan 

ketrampilan meneliti bagi dosen pemula 

2. Penelitian yang ditujukan untuk melatih para peneliti mempublikasikan hasil 

penelitian pada jurnal ilmiah terindeks SINTA, Kemenristek DIKTI, prosiding 

nasional dan menulis bahan ajar.  

3. Membangun kontribusi nyata para peneliti dalam mengembangkan keilmuan 

4. Usulan Skema Penelitian Dosen Pemula maksimum berjumlah 20 halaman (tidak 

termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran). 

5. Mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi: 

a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/keilmuan (scientific research) secara 

obyektif,logis dan sistematis 
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b. memenuhi profesionalisme peneliti dan,dilakukan dengan berpedoman pada 

etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku,termasuk didalamnya etika 

perilaku penelitian. 

6. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persaratan mutu, kelengkapan 

format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. 

7. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang 

telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti 

penggantian ketua atau anggota tim perubahan dalam penarikan sampel 

(sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan Pusat Penelitian 

terlebih dahulu. 

8. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender 

yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian. 

b. Penelitian Terapan Unggulan 

1. Penelitian yang mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam 

renstra penelitian perguruan tinggi 

2. Penelitian Terapan Unggulan memiliki tujuan untuk: 

a. Memfasilitasi Dosen Poltekkes Kemenkes RI untuk melakukan penelitian 

berdasarkan rencana strategis penelitian perguruan tinggi melalui pusat 

keunggulan dalam menghasilkan produk inovasi; 

b. Mensinergikan penelitian terapan di perguruan tinggi berbasis renstra 

penelitian dengan kebijakan dan mewujudkan program pembangunan 

lokal/nasional melalui pemanfaatan kepakaran perguruan tinggi, sarana dan 

prasarana penelitian, dan atau sumber daya setempat; 
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c. Menjawab tantangan kebutuhan iptek-sosbud oleh pengguna sektor riil; dan 

untuk mendukung kegiatan penelitian serta pengembangan yang berorientasi 

kepada kebutuhan masyarakat 

d. Membangun jejaring kerja sama antar peneliti dalam bidang keilmuan dan 

minat yang sama, sehingga mampu menumbuhkan kapasitas penelitian 

institusi dan inovasi teknologi sejalan dengan kemajuan teknologi dan 

frontier technology. 

3. Usulan Skema Penelitian Terapan Unggulan maksimum berjumlah 20 halaman 

(tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran). 

4. Mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi: 

5. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/keilmuan (scientific research) secara 

obyektif,logis dan sistematis 

6. Memenuhi profesionalisme peneliti dan,dilakukan dengan berpedoman pada 

etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku,termasuk didalamnya etika 

perilaku penelitian. 

7. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persaratan mutu, 

kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. 

8. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang 

telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti 

penggantian ketua atau anggota tim perubahan dalam penarikan sampel 

(sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan Pusat Penelitian 

terlebih dahulu. 
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9. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender 

yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian. 

c. Penelitian Berbasis Kompetensi 

1. Penelitian berbasis Kompetensi ini diharapkan dosen selalu konsisten menekuni 

bidang ilmunya, sehingga program penelitiannya tuntas dan menjadi peneliti 

terbaik di bidangnya. Penelitian ini juga penting guna memudahkan pemerintah 

mengidentifikasi dan memetakan kompetensi dosen/peneliti di Indonesia. 

2. Penelitian berbasis Kompetensi bertujuan: 

a. Meningkatkan kompetensi dosen dalam penelitian yang sesuai dengan bidang 

ilmunya; 

b. Memberikan keleluasaan kepada dosen dalam menekuni bidang ilmunya 

secara konsiten sehingga penelitiannya tuntas dan menjadi terbaik 

dibidangnya; dan 

c. Memudahkan pemerintah mengidentifikasi dan memetakan kompetensi 

dosen/peneliti di Indonesia. 

3. Usulan Skema Penelitian berbasis Kompetensi maksimum berjumlah 20 halaman 

(tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran). 

4. Mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi: 

5. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/keilmuan (scientific research) secara 

obyektif,logis dan sistematis 

6. Memenuhi profesionalisme peneliti dan,dilakukan dengan berpedoman pada 

etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku,termasuk didalamnya etika 

perilaku penelitian. 
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7. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persaratan mutu, 

kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. 

8. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang 

telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti 

penggantian ketua atau anggota tim perubahan dalam penarikan sampel 

(sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan Pusat Penelitian 

terlebih dahulu. 

9. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender 

yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian. 

d. Penelitian Kerjasama Dalam Negeri 

1. Penelitian Kerjasama Dalam Negeri adalah kerjasama penelitian yang dilakukan 

antara Poltekkes Kemenkes dengan Poltekkes Kemenkes atau perguruan tinggi 

lain yang sedang berkembang yang merupakan tim peneliti pengusul (TPP) 

dengan Poltekkes yang lebih maju yang merupakan tim peneliti mitra (TPM), 

sehingga terjadi pemerataan dan kerjasama antar bidang keilmuan maupun antar 

Poltekkes Kemenkes RI 

2. Kerjasama penelitian juga dapat dilaksanakan antara Poltekkes Kemenkes 

dengan lembaga lain yang memiliki tekhnologi dan SDM  yang  dibutuhkan  

untuk menghasilkan capaian penelitian yang diinginkan. 

3. Penelitian Kerjasama Dalam Negeri bertujuan : 

a. Memberikan wadah bagi dosen/kelompok peneliti dari Poltekkes Kemenkes 

yang sedang berkembang dalam hal kemampuan penelitian dengan 

memanfaatkan sarana dan keahlian, serta mengadopsi dan mencontoh budaya  
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penelitian yang baik dari kelompok peneliti Poltekkes Kemenkes RI yang 

lebih maju; 

b. Membangun kerjasama penelitian antar bidang keilmuan dan antar Poltekkes 

atau lembaga lain yang terkait. 

4. Lingkup Penelitian kerjasama meliputi: 

a. Penelitian dapat dilakukan dalam 1 atau 2 rumpun keilmuan dengan lembaga 

lain 

b. Penguatan kapasitas peneliti. 

c. Pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung penelitian. 

d. Pertukaran tenaga ahli, informasi, publikasi, HKI, dan hasil-hasil penelitian 

e. Bentuk lain yang disepakati. 

5. Persyaratan kerjasama: 

a. Memiliki lingkup kerjasama yang sesuai dan mendukung tugas serta fungsi 

Poltekkes Kemenkes. 

b. Memiliki kesanggupan untuk berkontribusi, diantaranya: SDM, sarana, 

prasarana, dana, dan/atau sumberdaya lainnya. 

c. Menyanggupi untuk melaksanakan kerjasama dan mematuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

d. Ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan memiliki kedudukan 

seimbang antara Poltekkes Kemenkes dan mitra kerjasama. 

6. Mitra Kerjasama: 

a. Mitra Kerja Sama, terdiri atas: 
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1) Pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, Rumah Sakit 

Pemerintah, perguruan tinggi negeri, lembaga penelitian dan 

pengembangan pemerintah, dan organisasi pemerintah. 

2) Non Pemerintah, yaitu badan usaha, Rumah Sakit Swasta, perguruan 

tinggi swasta, lembaga penelitian dan pengembangan swasta, yayasan, 

lembaga swadaya masyarakat, lembaga nirlaba, dan badan hukum swasta 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Mitra Kerja Sama harus memenuhi syarat: 

1) Memiliki dokumen hukum pendirian badan hukum; dan 

2) Memiliki profil badan hukum 

3) Menyusun bersama, menyepakati dan menandatangani Nota 

Kesepahaman/MoU dan Perjanjian Kerja Sama/MoA (Langkah 

penyusunan MOU merujuk pada Pedoman Perjanjian Kerjasama) 

7. Usulan penelitian dibuat secara bersama antara Tim Peneliti Pengusul (TPP) dan 

Tim Peneliti Mitra (TPM), harus mendapat persetujuan (endorsement) yang 

ditandatangani pimpinan TPM dalam bentuk MoU 

8. Usulan Skema Penelitian Kerjasama dalam negeri maksimum berjumlah 20 

halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran). 

9. Mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi: 

10. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/keilmuan (scientific research) secara 

obyektif,logis dan sistematis 
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11. Memenuhi profesionalisme peneliti dan,dilakukan dengan berpedoman pada 

etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku,termasuk didalamnya etika 

perilaku penelitian. 

12. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persaratan mutu, 

kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. 

e. Penelitian Kerjasama Luar Negeri 

1. Penelitian kerjasama Luar negeri adalah kegiatan penelitian antara Poltekkes 

Kemnekes di Indonesia dan Perguruan Tinggi di luar negeri sebagai salah satu 

bentuk dari realisasi tindak lanjut MoU yang telah dibuat 

2. Penelitian kerjasama Luar negeri bertujuan : 

a. Memperluas jejaring (network) penelitian dari para peneliti Poltekkes 

Kemenkes di Indonesia dengan mitranya dan sesama ilmuwan dalam satu 

rumpun bidang ilmu di luar negeri sehingga akan tercipta pemanfaatan 

sumberdaya dan sarana bersama antar lembaga secara berkesinambungan; 

b. Meningkatkan kemampuan para peneliti di perguruan tinggi Indonesia untuk 

bekerjasama dengan lembaga mitra di luar negeri; 

c. Meningkatkan pengakuan internasional (international recognition) bagi 

penelitian yang dilakukan; 

d. Meningkatkan mutu penelitian dan jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal 

ilmiah internasional bereputasi; 

e. Meningkatkan citation index para peneliti Indonesia; 

f. Meningkatkan mutu dan kompetensi para dosen di perguruan tinggi 

Indonesia;dan 
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g. Memfasilitasi para dosen Poltekkes Kemenkes di Indonesia yang sedang atau 

akan melaksanakan kerjasama penelitian dengan lembaga mitra di luar negeri 

khususnya dengan negara-negara maju. 

3. Usulan Skema Penelitian Kerjasama Luar Negeri berjumlah 20 halaman (tidak 

termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran). 

4. Mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi: 

5. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/keilmuan (scientific research) secara 

obyektif,logis dan sistematis 

6. Memenuhi profesionalisme peneliti dan,dilakukan dengan berpedoman pada 

etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku,termasuk didalamnya etika 

perilaku penelitian. 

7. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persaratan mutu, 

kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. 

8. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang 

telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti 

penggantian ketua atau anggota tim perubahan dalam penarikan sampel 

(sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan Pusat Penelitian 

terlebih dahulu. 

9. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender 

yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian. 

f. Penelitian Strategis Nasional (PSN) 

1. Penelitian Strategis Nasional (PSN) merupakan tanggapan atas pencanangan 6 

(enam) bidang strategis nasional oleh Presiden RI pada tahun 2008, yang  
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memerlukan penelitian bersifat nasional untuk mengatasi berbagai masalah 

bangsa Indonesia. 

2. Penelitian Strategis Nasional (PSN) bertujuan untuk: 

a. Memfasilitasi Dosen Poltekkes Kemenkes RI untuk melakukan penelitian 

yang dapat menyelesaikan masalah yang relevan dengan berbagai masalah 

bangsa Indonesia; 

b. Mengorientasikan kemampuan pengusul yang telah memiliki peta jalan 

penelitian untuk membangun dan membentuk peta jalan teknologi untuk 

mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi kepada 

kebutuhan masyarakat; 

c. Memacu serta mengambil peluang dan strategi untuk memanfaatkan sumber 

daya yang ada melalui kolaborasi antar perguruan tinggi/Poltekkes dan atau 

industri dalam rangka mengembangkan potensi perguruan tinggi dalam 

upaya mengembangan berbagai rumpum keilmuan 

d. Menjawab permasalahan bangsa yang strategis untuk jangka pendek, 

menengah dan panjang yang terkait dengan 8 tema isu strategis. 

3. Usulan Skema Penelitian Strategis Nasional berjumlah 20 halaman (tidak 

termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran). 

4. Mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi: 

5. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/keilmuan (scientific research) secara 

obyektif,logis dan sistematis 

6. Memenuhi profesionalisme peneliti dan,dilakukan dengan berpedoman pada 

etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku,termasuk didalamnya etika 

perilaku penelitian. 
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7. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persaratan mutu, 

kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. 

8. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang 

telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti 

penggantian ketua atau anggota tim perubahan dalam penarikan sampel 

(sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan Pusat Penelitian 

terlebih dahulu. 

9. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender 

yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian 

 

VI. STRATEGI 

Strategi pelaksanaan isi standar penelitian adalah: 

a. Melakukan sosialisasi standar ke dosen 

b. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal penelitian 

melalui pelatihan /workshop. 

c. Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah melalui pelatihan / 

workshop. 

d. Membekali dosen dan mahasiswa tentang pengetahuan ethical clearance melalui 

pelatihan /workshop. 

e. Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana, dan sumber dana, 

pendamping institusi pendidikan. 

f. Menjalin kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatan penelitian 

g. Memfasilitasi dosen untuk melakukan kegitan penelitian 
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VII. INDIKATOR 

a. Dosen mengajukan usulan penelitian maupunlaporan hasil penelitian pemula sesuai 

ketentuan 

b. yang berlaku 

c. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian hibah 

bersaing sesuai ketentuan yang berlaku 

d. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian unggulan 

perguruan tinggi sesuai ketentuan yang berlaku 

e. Dosen mengajukan usulan penelitian maupunlaporan hasil penelitian mandiri dosen 

sesuai ketentuan yang berlaku 

f. Tersusun kalender kegiatan penelitian untuk program pemula, hibah bersaing 

maupun unggulan perguruan tinggi. 

 

VIII. DOKUMEN TERKAIT 

1. Buku Pedoman Penelitian 

2. Laporan usulan penelitian 

3. Laporan Protokol Penelitian 

4. Laporan hasil penelitian 

 

IX. REFERENSI 

1. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
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4. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten 

6. Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merk 

7. Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri 

8. Undang-Undang  No  32  tahun  2000  tentang  disain  Tata  Letak  Sirkuit Terpadu 

9. Undang-undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 

10. Kepmendiknas    Nomor    232/U/2000    tentang    Pedoman    Penyusunan 

Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 

11. Kepmendiknas  Nomor  045/U/2002  tentang  Kurikulum  Inti  Pendidikan Tinggi. 

12. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  49  tahun  2014  tentang Standar  

Nasional  Pendidikan Tinggi 

13. Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2005 mengenai Alih Teknologi 

14. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  17  tahun  2010  tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

15. Tim  Pengembangan  SPMI-PT,  “Sistem     Penjaminan     Mutu     Internal 

Perguruan  Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010. 

16. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan 

Tinggi Edisi X Tahun 2016 

17. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan 

Tinggi Edisi XII Tahun 2018. 

 

 


