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STANDAR PENGELOLAAN 

PENELITIAN 

Revisi :  Halaman :     I. Visi dan Misi  
a. Visi “Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Mandiri, Profesional dan Berdaya Saing dalam Pengembangan Pendidikan dan pembelajaran Berbasis IT di Tingkat Nasional Tahun 2030” 

 
b. Misi 1. Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran yang Unggul, Mandiri, Profesional dan Berdaya saing, serta berorientasi pada pendalaman pengetahuan pada bidang ilmu pendidikan serta bidang keguruan yang terprogram dan terarah pada program studi yang diselenggarakan. 2. Meningkatkan kegiatan riset ilmiah yang mencerminkan nilai unggul, mandiri, profesional dan berdaya saing yang dapat dipadukan dalam praktek operasional Tri Darma Perguruan Tinggi STKIP Yasika yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah terakreditasi baik lokal, nasional maupun internasional. 3. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki keunggulan, kemandirian, profesional dan daya saing. Sehingga STKIP Yasika Majalengka mampu meningkatkan SDM di masyarakat baik pada tingkat lokal, regional, nasional maupun  internasional. 4. Mengembangkan proses pendidikan dan pembelajaran berbasis IT untuk memudahkan stakeholder memakai dan memanfaatkan produk kependidikan yang dihasilkan STKIP Yasika Majalengka. 5. Membangun networking dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pelaksanaan pengembangan Pendidikan Tinggi yang memiliki keunggulan lebih dan daya saing kuat.  
II. Rasionalisasi Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Lembaga penelitian wajib: a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;  e. Melakukan diseminasi hasil penelitian;  f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);  g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan  h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.  
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Revisi :  Halaman :    STKIP Yasika Majalengka wajib: a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi. b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.  c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan. d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.  e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.  g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.  
III. Subjek/ Pihak yang Bertanggungjawab 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Lembaga Penjaminan Mutu 5. Ketua Unit Pengelola Program Studi  6. Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan 7. Kasubag Keuangan  8. Dosen  9. Mahasiswa  
IV. Definisi Istilah 
Standar Pengelolaan Penelitian Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Bagian Kedelapan Pasal 50 Ayat 1 Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.  
V. Pernyataan Standar 1. P3M harus menyediakan: a. RIP RENSTRA Penelitian b. Buku Panduan Penelitian  c. Memfasilitasi penelitian  d. Diseminasi Penelitian  e. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti f. Memberikan penghargaan  g. Melaporkan kegiatan penelitian  2. Institusi memiliki dokumen: a. Memiliki rencana strategis penelitian  b. Memantau, membina dan memfasilitasi lembaga penelitian untuk dapat 
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Revisi :  Halaman :    menjalankan tugasnya dengan baik.  3. P3M harus memiliki Standar Operasional Penelitian.  4. P3M berkoordinasi dengan LPM melakukan Penjaminan Mutu penelitian.  
VI. Strategi Pencapaian Standar 1. Kepala P3M membuat peraturan tentang tata kelola yang dapat memaksimalkan potensi institusi untuk meningkatnya kualitas penelitian. 2. Kepala P3M mengelola penelitian dengan transparan. 3. Kepala P3M membuat sistem pengelolaan penelitian yang berbasis IT. 4. Kepala P3M melakukan sosialisasi tentang kebijakan yang berkaiatan dengan penelitian.  
VII.  Indikator Pencapaian Standar 1. Terlaksananya kegiatan penelitian baik dan benar sesuai dengan peraturan dan ketentuan lembaga penelitian dan intitusi 2. Adanya kegiatan peningkatan kapasitas peneliti, baik oleh lembaga, maupun oleh pihak lain 3. Melakukan kegiatan desiminasi penelitian 4. Pemberian penghargan pada peneliti 5. Laporan kegiatan 1 tahun sekali 6. Tersedianya rencana startegis penelitian institusi 7. Tersedianya form monitoring kegiatan di P3M 8. Tersedianya SOP penelitian. 9. Tersedianya form monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan P3M 10. Adanya audit internal terhadap P3M 

  
VIII. Dokumen Terkait 1. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat 2. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat 3. Dokumen Perangkat Penjaminan Mutu 4. Pedoman Penelitian  
IX. Referensi 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008. 6. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.  


