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5. STANDAR PENELITI 

5.1. Definisi Istilah 

a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal tentang 

kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitan. 

5.2. Rasionalisasi  

Kualitas penelitian dapat dilihat dari kemampuan peneliti 

dalam melaksanakan penelitian. Peneliti di Universitas Primagraha 

harus memiliki kemampuan dalam penguasaan metodologi 

penelitian, objek penelitian, tingkat kerumitan, dan kedalaman 

penelitian. 

5.3. Tujuan  

Tujuan penyusunan standar peneliti sebagai acuan atau tolak 

ukur dalam kriteria minimal kemampuan dosen sebagai peneliti atau 

sebagai pelaksana penlitian. Dengan disusunnya standar ini 

diharapkan kriteria peneliti dalam melaksanakan penelitian dapat 

dipenuhi dengan tujuan meningkatkan kualitas hasil penelitian di 

Universitas Primagraha. 

5.4. Pernyataan Isi Standar Peneliti 

Pernyataan isi standar Indikator 

a. LPPM memiliki aturan 

kriteria minimal peniliti di 

Universitas Primagarah. 

1) Tersedianya peraturan 

LPPM yang mengatur 

tentang kriteria minimal 

peneliti. 

b. Dosen memiliki road map 

penelitian yang mengacu 

pada rencana induk 

penelitian Universitas 

Primagraha dalam waktu 5 

tahun. 

1) Tersedianya road map 

penelitian dosen di 

Universitas Primagraha. 

2) LPPM melakukan 

workshop penyusunan 

road map penelitian. 

c. LPPM bekerjasama dengan 

Fakultas melakukan 

pelatihan kepada dosen 

tentang penguasaan 

metodologi penelitian, 

tingkat kerumitan, dan 

1) Tersedinya berita acara 

pelaksanaan pelatihan 

tentang penguasaan 

metodologi penelitian, 

tingkat kerumitan, dan 

kedalaman materi sesuai 
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Pernyataan isi standar Indikator 

kedalaman materi sesuai 

dengan bidang keilmuan. 

dengan bidang keilmuan 

bagi dosen. 

2) Tersedianya dokumentasi 

penyelenggaraan 

penelitian. 

d. Dosen yang melakukan 

penelitian harus memiliki 

surat tugas penilitian yang 

dikeluarkan oleh 

Universitas Primagraha. 

1) Tersedinya bukti surat 

tugas penilitian yang 

dikeluarkan oleh 

Universitas Primagraha. 

e. Dosen yang menjadi 

peneliti utama harus 

memiliki SK dosen tetap 

Universitas Primagraha. 

1) Tersedinya SK dosen tetap 

Universitas Primagraha. 

f. Dosen pembimbing utama 

penelitian tugas akhir 

mahasiswa harus memiliki 

jabatan akademik dosen 

asisten ahli, NIDN dan SK 

dosen tetap Universitas 

Primagraha. 

1) Tersedianya SK asisten ahli, 

SK dosen tetap Universitas 

Primagraha, dan NIDN. 

g. LPPM bekerjasama dengan 

Fakultas melakukan 

pelatihan kepada 

mahasiswa tentang 

penguasaan metodologi 

penelitian dalam 

penyelesaian tugas akhir 

(KTI/skripsi). 

1) Tersedinya berita acara 

pelaksanaan pelatihan 

tentang penguasaan 

metodologi penelitian, 

tingkat kerumitan, dan 

kedalaman materi sesuai 

dengan bidang keilmuan 

bagi mahasiswa. 

2) Tersedianya dokumentasi 

penyelenggaraan 

penelitian. 

5.5. Strategi Pencapaian Isi Standar 

a. LPPM bersama Fakultas menyusun kriteria minimal peneliti yang 

dapat menjadi penelitian utama, kedua, dan seterusnya. 

b. Dosen menyusun road map penelitian. 
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c. LPPM bersama Fakultas melaksanakan pelatihan kepada dosen 

tentang penguasaan metodologi penelitian, tingkat kerumitan, 

dan kedalaman materi sesuai dengan bidang keilmuan. 

d. Universitas melalui LPP mengeluarkan surat tugas bagi peneliti. 

e. LPPM bersama Fakultas melaksanakan pelatihan kepada dosen 

tentang penguasaan metodologi penelitian, tingkat kerumitan, 

dan kedalaman materi sesuai dengan bidang keilmuan. 

5.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Isi Standar 

a. Rektor 

b. Dekan 

c. LPPM 

d. Ketua Program Studi 

e. Dosen 

f. Mahasiswa 

5.7. Dokumen Terkait 

a. Peraturan LPPM tentang kriteria minimal peneliti. 

b. Roadmap penelitian dosen. 

c. Berita acara workshop penyusunan road map penelitian. 

d. Berita acara pelaksanaan pelatihan tentang penguasaan 

metodologi penelitian, tingkat kerumitan, dan kedalaman materi 

sesuai dengan bidang keilmuan bagi dosen dan mahasiswa. 

e. Surat tugas penilitian dosen dan mahasiswa. 

f. SK dosen tetap Universitas Primagraha. 

5.8. Referensi 

a. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. 
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c. Permenristekdikti nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). 

d. Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2024 tahun 2017. 

e. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi 

XIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


