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STANDAR 

1. Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan Penelitian. 

2. Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan 

yang bertugas untuk mengelola Penelitian. 

3. Kelembagaan adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LPPM), atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan 

kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi. 

4. LPPM wajib: 

a) menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai 

dengan rencana strategis Penelitian ATAS; 

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); dan 

g) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. 

5. ATAS wajib: 

a) memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari 

rencana strategis ATAS; 

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 

h) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam 

menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan 

data Pendidikan Tinggi.  

Indikator Kerja Utama 

1. Adanya naskah akademik (policy brief, rekomendasi kebijakan, atau model 

kebijakan strategis)   

2. Penelitian harus dikelola dengan adanya penjaminan mutu dan SDM 

3. Adanya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang 

dilengkapi dengan: 

a) Surat Keputusan pendirian/pengangkatan pengurus LPPM   

b) Ruang kantor yang  layak dengan: 

(1) Ruang Pimpinan 

(2) Ruang Administrasi 

(3) Ruang Penyimpanan Arsip 

(4) Ruang Pertemuan 

(5) Ruang Seminar 

c) Website 

Indikator Kerja Tambahan 

1. Adanya SOP penjaminan mutu berdasarkan siklus penelitian yang dilaksanakan 

dengan baik 

2. Jumlah Insentif dana internal untuk penelitian dosen memadai yang bisa dilihat 

dari proporsi jumlah dana penelitian internal dibandingkan jumlah dosen yang 

dimiliki 



3. Alokasi dana dari PT untuk manajemen/penjaminan mutu (menjalankan siklus 

penelitian) memadai yang bisa dilihat dari proporsi jumlah dana manajemen 

penelitian internal dibandingkan jumlah dosen yang dimiliki 

4. Adanya rekrutmen Reviewer internal untuk melakukan peninjauan terhadap 

proposal penelitian yang harus mencukupi yang bisa dilihat dari proporsi jumlah 

reviewer internal dibandingkan jumlah usulan 

5. Adanya kesesuaian setiap judul penelitian dengan Renstra penelitian ATAS yang 

dapat dilihat dari proporsi jumlah judul penelitian yang sesuai dengan bidang 

unggulan ATAS 

6. Harus ada luaran dari setiap judul penelitian yang bisa dilihat dari proporsi 

jumlah publikasi (internasional, nasional, HKI, luaran lainnya) dibandingkan 

dengan jumlah judul penelitian yang didanai dan jumlah Pendanaan 

7. Harus ada hilirisasi hasil penelitian yang dapat dilihat dari proporsi jumlah judul 

riset yang berhasil dihilirisasikan dibandingkan dengan jumlah riset yang didanai 
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