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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat, taufiq dan 

hidayah-Nya, Standar Proses Penelitian yang merupakan bagian dari Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi dapat 

tersusun dengan baik. Shalawat dan Salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada 

Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi inspirasi kita semua untuk menjadi 

umat yang terdidik dan mencerahkan. 

Standar Proses Penelitian ini disusun dalam rangka komitmen IBM Bekasi 

untuk menjadi perguruan tinggi yang sadar mutu dan sesuai amanat Pemerintah 

Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015. IBM Bekasi menyadari pelaksanaan 

pendidikan di perguruan tinggi selalu berkembang seiring dengan dinamika 

masyarakat, baik pada tingkat internasional, nasional maupun lokal. Karenanya, 

perbaikan mutu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mesti dilakukan agar gerak 

langkah pendidikan di IBM Bekasi senantiasa adaptif dengan tuntutan zaman. 

Penyusunan Standar Proses Penelitian ini telah melalui serangkaian tahapan 

mulai dari rapat-rapat pembahasan hingga finalisasi draft Standar dengan berbagai 

pihak terkait untuk mendapatkan masukan-masukan terbaru seiring dengan dinamika 

pengelolaan mutu Perguruan Tinggi, hasil pembahasan kebijakan mutu ini memenuhi 

tingkat kelengkapan (koprehensif) dari Standar yang ditetapkan. 

Kehadiran Standar Proses Penelitian ini diharapakan membantu Fakultas, 

Program Studi untuk mengimplementasikan, mengevaluasi serta melakukan 

tindaklanjuti perbaikan secara terus menerus dilingkungan masing-masing. 

Akhir kata, kami mengucapkan terimkasih kepada Lembaga Penjaminan 

Mutu, dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian Standar Proses Penelitian 

ini, terutama kepada Tim Adhoc penyusunan Standar SPMI yang telah bekerja keras 

dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusun buku ini. 

 Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Bekasi, 09 Agustus 2021 

Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi 

 Rektor, 

 

 

 

 

Dr. H. Jaenudin, S.Ag., M.Pd. 

NIDN: 0425017401 
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1. Visi, Misi dan Tujuan IBM Bekasi 

 

VISI 

Menjadi Perguruan Tinggi unggul di Kawasan Asia Tenggara dalam bidang Islamic 

Entrepreneur pada tahun 2040. 

 

MISI 

1) Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang bermutu, berwawasan global dan inklusif 

di bidang Islamic Entrepreneurs. 

2) Berperan aktif dalam menjawab tantangan nasional dan global di bidang Islamic 

Entrepreneurs. 

3) Berkontribusi pada peradaban dunia melalui pengembangan keilmuan dan penelitian 

di bidang Islamic Entrepreneurs. 

4) Berpartisipasi membangun karakter unggul bangsa melalui budaya akademik Islami 

yang berbudi luhur, inovatif dan professional. 

5) Menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha bertaraf Nasional dan Internasional 

yang saling menguntungkan. 

 

TUJUAN 

1) Mewujudkan profesionalitas kelembagaan dan menghasilkan civitas akademik yang 

memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan. 

2) Menghasilkan civitas akademika yang mampu menguasai dan mengembangkan 

IPTEKS dan Bisnis berbasis penelitian. 

3) Menghasilkan produk penelitian yang berkontribusi pada perkembangan IPTEKS dan 

Bisnis. 

4) Menghasilkan produk pengabdian berbasis penelitian untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

5) Mewujudkan berbagai kerjasama di bidang IPTEKS dan Bisnis bertaraf Internasional. 
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2. Rasional Standar 

 

Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Hasil 

Penelitian dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk membangun ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta meningkatkan pengetahuan masyarakat 

dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas serta memenuhi 

pedoman metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya maka 

disusun dan ditetapkan suatu standar proses penelitian yang menyangkut pelaksanaan 

kegiatan penelitian. Proses penelitian yang baik akan menghasilkan penelitian yang 

bermutu dan berdaya saing. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang 

kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,pelaporan, dan 

peningkatan penelitian. Sesuai   dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang 

mengatur penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian. 

.  

3. Pihak yang Bertanggung Jawab 

 

a. Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi 

b. Wakil Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi 

c. Dekan Fakultas 

d. Ketua Program Studi 

e. Dosen Peneliti 

f. Reviewer Internal 

g. Pimpinan LPM dan LPPM 

 

4. Definisi Istilah 

 

1. Standar proses penelitian yaitu kegiatan penelitian direncanakan, dilaksanakan, 

dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu penelitian 

yang berkelanjutan,berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik. 

2. Kebijakan desentralisasi penelitian adalah pelimpahan tugas dan wewenang kepada 

perguruan tinggi dalam pengelolaan penelitian agar tercipta iklim akademik yang 

kondusif untuk melaksanakan kegiatan penelitian secara berkualitas, terprogram dan 
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berkesinambungan serta menghasilkan kemandirian kelembagaan penelitian di 

perguruan tinggi dalam mengelola penelitian secara transparan, akuntabel dan objektif. 

3. Skema Kompetitif Nasional adalah Pelaksanaan program penelitian yang dikelola 

langsung oleh DRPM. 

4. Skema Desentralisasi  Penelitian dilaksanakan berdasarkan pada status perguruan 

tinggi berdasarkan pada kinerja penelitian perguruan tinggi. 

5. Skema Institusi Penelitian yaitu penelitian yang  didanai dan dikelola oleh Perguruan 

Tinggi .  

6. Formulir Penilaian Proposal adalah formulir untuk menilai proposal dalam rangka 

menentukan  proposal yang layak dilaksanakan dan didanai. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

 

a. Dosen melaksanakan proses penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, 

dan pelaporan. Kegiatan ini dilaksanakan satu tahun sekali. 

b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), melaksanakan 

tugas internal, yaitu: mengkoordinir penelitian, meningkatkan kemampuan peneliti 

dan mutu penelitian, membantu menanggulangi masalah-masalah dalam pelaksanaan 

penelitian. 

c. Pimpinan Fakultas dan Prodi memfasilitasi peningkatan  angka partisipasi dosen 

dalam melaksanakan penelitian. 

 

 

6. Strategi Pelaksanaan Standar 

 

a. LPPM menyelenggarakan pelatihan / workshop penyusunan road map penelitian. 

b. LPPM mensosialisasikan dana hibah penelitian institusi, dana hibah desentralisasi 

penelitian serta dana hibah dari sumber lainnya, dari dalam maupun luar negeri 

kepada fakultas, prodi dan para dosen.  

c. LPPM menyelenggarakan pelatihan/workshop penyusunan proposal penelitian. 
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d. LPPM menyelenggarakan kegiatan Pelatihan/workshop tentang penyusunan 

anggaran dan biaya penelitian.  

e. LPPM memfasilitasi kegiatan konsultasi antara dosen dengan  reviewer internal.  

f. LPPM melaksanakan koordinasi dengan setiap fakultas dan program studi untuk 

meningkatkan angka partisipasi dosen dalam pengajuan   proposal penelitian. 

g. LPPM memfasilitasi pengajuan proposal penelitian. 

h. LPPM memantau pelaksanaan penelitian.  

i. Pimpinan LPPM memantau laporan kemajuan dan laporan akhir hasil  penelitian.  

j. Pimpinan LPPM berkoordinasi dengan pimpinan Fakultas untuk mensosialisasikan  

Panduan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah. 

 

7. Indikator Ketercapaian Standar 

 

Indikator Kinerja Utama Target Capaian 

Ketersediaan bukti yang sahih tentang 

pelaksanaan dan review proses penelitian yang 

dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, 

meliputi 6 (enam) aspek:  

1) tatacara penilaian dan review,  

2) legalitas pengangkatan reviewer,  

3) hasil penilaian usul penelitian,  

4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama 

peneliti,  

5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, 

serta dokumentasi output penelitian. 

100% bukti pelaksanaan dan 

review proses penelitian 

mengikuti 6 aspek yang 

ditetapkan 

Persentase penelitian telah dikembangkan, 

dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu 

proses baku yang mencerminkan suatu 

peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta 

mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, 

dan efektivitas. 

 

20% 
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Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai 

dengan roadmap Prodi 
100% 

Persentase pelaksanaan penelitian sesuai 

Anggaran, capaian, dan jadwal yang ditetapkan 
100% 

 

8. Indikator Kinerja Tambahan 

 

Indikator Kinerja Tambahan Target Capaian 

Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, 

dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan 

dan SOP proses penelitian. 

100% 

 

9. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar 

 

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 

a. Panduan-panduan penelitian untuk dosen. 

b. Panduan-panduan penyusunan/penulisan luaran hasil penelitian. 

c. Formulir –formulir penilaian hasil penelitian dosen. 

d. Formulir-formulir penilaian luaran hasil penelitian dosen. 

e. Formulir-formulir laporan hasil kinerja penelitian dosen. 

 

 

10. Referensi 

 

a. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 

b. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

d. Permenrisktekdikti No. 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi   Tahun 2015–2019. 



 

  

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 8 
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Tinggi Edisi XI Tahun 2017. 

f. Rencana Strategis Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi yang berlaku. 
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